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เลขประจําตัวสมัครสอบ ....................
ติดรูปถ่าย

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ขนาด 1 × 1 นิ้ว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีการศึกษา 2560
วันที่ .............. เดือน..................................... พ.ศ. ..................
สมัครแผนการเรียน
 วันศุกร์ – วันเสาร์
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
ข้อมูลผู้สมัคร
1. ชื่อ – สกุล

ภาษาไทย ( นาย / นาง / นางสาว)
ภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss.)
ภาษาอาหรับ

االسم ثالثي

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ----
(วัน / เดือน / ปีเกิด) วันที่

เดือน

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ตําบล/แขวง

พ.ศ.

หมู่ที่

หมู่ที่

ตําบล/แขวง

ซอย

เดือน

จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
ถนน

อําเภอ

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์

ปี

ถนน

อําเภอ

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่

ซอย

อายุ

จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ

5. สถานที่ปฏิบัติงาน/ชื่อสถานศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
ตําบล/แขวง

หมู่ที่

ซอย
อําเภอ

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์

ถนน
จังหวัด
โทรสาร

6. ตําแหน่งปัจจุบัน

/ 7.วัน เดือน...
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7. วัน เดือน ปี ที่ดํารงตําแหน่ง

ข้อมูลการศึกษา
8. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม)
ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

ชื่อย่อ
สถาบันการศึกษา

ข้อมูลด้านการทํางาน
9. ประสบการณ์การทํางาน

ข้อมูลด้านอื่นๆ
10. เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษา

11. แนวคิดที่จะนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา

/ ข้าพเจ้า...
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โปรดตอบคําถามต่อไปนี้
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฟาฏอนีจากที่ใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 วารสารมหาวิทยาลัย

 แผ่นพับรับสมัคร

 วิทยุกระจายเสียง

 จากรุ่นพี่

 จากการแนะแนวของมหาวิทยาลัย

 จากโรงเรียนของท่าน

 จากผู้ปกครอบ

 จากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน.........................................................  Facebook
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่ า ข้ า พเจ้า มีคุณสมบั ติครบตามเงื่ อนไขการรั บสมัครของหลักสูต รประกาศนี ยบั ต ร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่า
ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ ตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกและการเข้าศึกษาโดยไม่ขออุ
ธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเกณฑ์ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยและคุรุสภากําหนดทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

วันที่

)

เดือน

พ.ศ.

หรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครยื่นเอกสารครบถ้วน
 ผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบ โดยผู้สมัครจะต้องนําเอกสารมายื่นเพิ่มเติม คือ

ลงชื่อ

ผู้รับสมัคร
(

)
/

/
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หมายเหตุ
หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและให้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแล้ว
หลักฐานประกอบการสมัคร (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามหมายเลข พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1) แบบข้อมูลประกอบการสมัคร
จํานวน 1 ชุด
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมตาดํา ขนาด 1×1 นิ้ว

จํานวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 2 ชุด

4) สําเนาทะเบียนบ้าน

จํานวน 2 ชุด

5) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ

จํานวน 2 ชุด

6) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

จํานวน 2 ชุด

7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

จํานวน 2 ชุด

8) ใบรับรองแพทย์

จํานวน 1 ชุด

9) ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา

จํานวน 1 ชุด

10) สําเนาสัญญาจ้าง โดยระบุตําแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตําแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้าย
สัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคําสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่
รับผิดชอบ หรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบัน

จํานวน 1 ชุด

11) สําเนาหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู/บุคลากรทางศึกษา ซึ่งมีชั่วโมงสอนประจําในโรงเรียนและตราประทับจาก
สถานศึกษาต้นสังกัด

จํานวน 1 ชุด

12) สําเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ หากหนังสืออนุญาตฯ
หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

จํานวน 1 ชุด

