ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว /

1” photo

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563
Application for Undergraduate Admission 2020

สมัครประเภท : ปกติ / Ordinary applicant

รอบที่ 1

รอบที่ 2

เพิ่มเติม

สมัครทุนร้อยละ 30

สมัครทุน 100 %

ข้อมูลผู้สมัคร/ Personal Information
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/Passport no./ ID card no
ชื่อ – นามสกุล/ Name-surname (capital letter).............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด / Date of birth.......................................อายุ/Age........... เชือ้ ชาติ/Race.............................สัญชาติ/Nationality....................................
ศาสนา/Religion........................................โทรศัพท์มือถือ/Tel.............................................E-mail...............................................................................
ชื่อบิดา/Father’s name-surname..................................................................................อาชีพ/Occupation....................................................................
ชื่อมารดา/Mother’s name-surname ............................................................................อาชีพ/Occupation....................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ / Present address……………………………………………………………………………………...…………….
จังหวัด/Province/City.........................................รหัสไปรษณีย์/Post code............................ประเทศ/Country……………….….…………………...

ข้อมูลการศึกษา/ Education Information
คุณวุฒิที่สาเร็จ/Diploma/Certificate...................................................จากสถาบัน/From................................................................................................................
GPA....................จังหวัด/Province...................................................ประเทศ/Country.................................................................................................................................
ด้านศาสนาระดับชั้น/Islamic Education.......................................จากสถาบัน/From............................................................................... GPA.....................
ข้อมูลการรับสมัคร/ Admission Information
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 2 สาขาวิชา โดยเขียนระบุหมายเลขในช่อง
เป็นอันดับแรกและหมายเลข 2 สาหรับสาขาวิชาสารอง)
The applicant can choose 2 departments. Please write a number in the square

1. คณะอิสลามศึกษาและนิตศิ าสตร์/
Faculty : Islamic Studies and Laws
สาขาวิชาชะรีอะฮฺ / Shariah

(หมายเลข 1 สาหรับสาขาวิชาทีเ่ ลือก

(1 for the main option and 2 for the secondary option)

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
Faculty : Sciences and Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

Information Technology (English Program)

Usuluddin (International Program)

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

สาขาวิชาอิสลามศึกษา/ Islamic Studies
สาขาวิชานิติศาสตร์/ Laws
สาขาวิชาอัลกุรอาน และ อัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)

Research and Development of Halal Products

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) /
Data Science and Analysis (International Program)

Al-Quraan and Al-Sunnah (International Program)

2. คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty : Liberal Arts and Social Sciences

สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
Arabic (International Program)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/ Public Administration
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
Economics of Money and Banking

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
English (International Program)

4. คณะศึกษาศาสตร์
Faculty : Education

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา/ Teaching Islamic Studies
สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ/ Teaching Arabic
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป/ Teaching General Science
สาขาวิชาเคมี/ Chemistry
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/ Teaching English
สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

Teaching Malay and Educational Technology
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/ Early Childhood Education

Malay (International Program)

(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Program)
แขนงวิชาภาษามลายู (Malay Program)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/ Business Administration

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร/ Evidence and Documentation
ใบสมัคร (พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ )/Application Form

จานวน

1 ชุด/ 1 copy

รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ /A photo; 1”

จานวน

1 รูป/ 1 photo

สาเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ รบ. ม.6/A copy of high school diploma

จานวน

1 ชุด/ 1 copy

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/A copy of passport
หนังสือรับรองความประพฤติ / Certificate of Conduct
สาเนาบัตรประจาตัวประจาตาแหน่ง (กรณีสมัครทุนบุตรผู้นา)

จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด/ 1 copy
1 ชุด/ 1 copy
1 ชุด/ 1 copy

จานวน

1 ชุด/ 1 copy

จานวน

300 บาท/ Baht

A copy of ID card / Position card (For Leader’s Children offspring Scholarship)

หนังสือรับรองจากหน่วยงาน (กรณีสมัครทุนร้อยละ 30)
Approval from Organization (For Scholarship Privilege type)

ค่าสมัคร (สาหรับผูส้ มัครภาคปกติ)/ Subscription fee (For the ordinary applicant)
(หรือธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ยะลา ในนามมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตู้ ปณ. 142 อ.เมือง จ.ยะลา 95000)
(Available for a money order to be sent to Fatoni University, P.O. Box 142, Muang Yala 95000)

(เอกสารที่ถ่ายสาเนาให้ถ่ายขนาดกระดาษ A4 และผู้สมัครเซ็นชือ่ รับรองสาเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ)
(All copies are of A4 size, individually approved by the applicant)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและข้อความข้างต้นเป็น
ความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบคัดเลือก หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้
ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้ สิ้น / I am fully qualified as required by Fatoni University and I hereby certify that all data are
true. If I am unable to meet any one of those requirements or transgress an examination regulation or any false information, I fully agree to
be disqualified from this admission without any resistance.)

ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร(Applicant’s signature)
.........../.................../...........

คารับรองความประพฤติ/ Certificate of Conduct
ข้าพเจ้า/Name......................................................บ้านเลขที่/Address...............หมู่ที่/Village No. ..........ตาบล/Sub-District...........................
อาเภอ/District..................................................................จังหวัด/Province.........................................................โทร./Phone number………....................................
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว/ I certify that Mr./Mrs........................................................................................ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอัน
นาไปสู่การก่อความไม่สงบ การกระทาที่แข็งกร้าว การล่วงละเมิดใด ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท / has not been criminally traced and
recorded, and not engaged in risky behaviors leading to violence, abasement and drugs.

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง (Accreditor’s signature)
ตำแหน่ง/Position..............................................................................................................
.........../.................../...........

หมายเหตุ : ผู้ที่รับรองคือ ผู้อานวยการ ครูใหญ่ ครูแนะแนว หรือตาแหน่งเทียบเท่า
Note:

Accreditor is the Director, the Headmaster, the Counselor or a person with an equivalent rank.

โปรดตอบคาถามต่อไปนี้/ Please answer the following questions.
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฟาฏอนีจากที่ใด (เลือกมากได้กว่า 1 ข้อ)
Where have you heard this admission of Fatoni University. (available for more than one option)

วารสารมหาวิทยาลัย/ University Journal

แผ่นพับรับสมัคร/ Leaflet

วิทยุกระจายเสียง/ Radio broadcasting

จากโรงเรียนของท่าน/ The School

จากผู้ปกครอง/ Parents

จากการแนะแนวของมหาวิทยาลัย/ University Guidance

จากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย/ University alumni

เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย/ FTU Website

บุคลากรของมหาวิทยาลัย / University personal

อื่น ๆ / Other .......................................................................................

จากรุ่นพี่/ A Senior

ลงชื่อ......................................................ผู้รับสมัคร (Inspector’s signature)

.........../............. /...........
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ : สานักทะเบียนฯ (ฝ่ายรับสมัคร) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
Office of Registration and Academic Affairs, Fatoni University,

138/8 M.3 T.Khaotoom A.Yarang CH.Pattani

