ใบสมัครหลักสูตรสัมฤทธิบตั ร
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยธรรมกาย แคลิ ฟอร์เนี ย
Application Form for Graduate College, Dhammakaya Open University
หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต Master of Buddhist Studies
สาขาวิชา พุทธศาสตร์ Buddhist Studies

ปี การศึกษา ........................
1. ประวัติส่วนตัว/ Personal Details
คํานําหน้า
.......................................................
ชื่อ
.......................................................
สกุล
.......................................................
ฉายา
.......................................................
เลขทีป่ ระจําตัวประชาชน / Personal ID

เพศ/Gender
ชาย/ Male
หญิง/ Female
อายุ/Age
....................... ปี / year
ว/ด/ป เกิด/Birth Date .............../................/...............
สัญชาติ/Nationality ..................................................
สถานที่ติดต่อได้/Current Address
................................................................................
................................................................................
โทรศัพท์/Tel. ..........................................................
มือถือ/ Mobile Phone .............................................
E-mail Address .....................................................
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เลขประจําตัวผูส้ มัคร
...................................
Picture 2”

รูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

Title
.......................................................
Name
.......................................................
Surname
.......................................................
Monk Nominal .......................................................
สถานภาพ / Status
พระภิกษุสงฆ์/Monk
............... พรรษา
แม่ช/ี Nun
อุบาสก-อุบาสิกา/Staff Member of Dhammakaya Foundation
บัณฑิตแก้ว-อาสาสมัคร- ศรัทธาวาส / Volunteer
สํานัก/Department ...........................................
บุคคลทัวไป/
่
Lay person
อื่นๆ/ Other.....................................................
อาชีพ/Job ............................................................
สถานทีท่ าํ งาน/ Office Addre
..............................................................................
..............................................................................
โทรศัพท์/Tel. ........................................................

2. ประวัติการศึกษาสูงสุด/ Education Record กรณีทจ่ี บ DOU โปรดระบุแผนการศึกษา (แผน ก หรือ แผน ข)
จบปริญญาตรี DOU แผน ก (สอบทางไกล)
จบปริญญาตรี DOU แผน ข (เข้าห้องสอบ)
3. ประวัติการศึกษาสูงสุด/ Education Record
สถาบัน
Institution

ชื่อปริ ญญา
Degree Awarded

สาขาที่สาํ เร็จวิ ชา
Major

ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
Academic Year

เกรดเฉลี่ย
GPA

4. ประสบการณ์การทํางาน/ Employment Record
สถานที่ทาํ งาน
Employer

*** โปรดระบุประวัตกิ ารรับบุญในวัด (ถ้ามี)

ตําแหน่ ง
Position

รายละเอียดงาน
Detail

ระยะเวลา
Time Period

4. รายวิ ชาที่เลือกลงทะเบียน
1. ..........................................................................รหัสวิชา........................................ค่าสมัคร.................................บาท
2. ..........................................................................รหัสวิชา........................................ค่าสมัคร.................................บาท
รวมค่าสมัคร...................................................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีข่ า้ พเจ้าเขียนข้างต้นนัน้ เป็ นความจริงทุกประการ หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ข้อความใด
เป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการสมัครของข้าพเจ้า โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ ทัง้ สิน้
I certify that all statements given in this application form are true. If any of them are found to be untrue after engagement,
the university has the right to terminate my application without any severance.
ลงนามผูส้ มัคร/ Applicant’s Signature .................................................................
วันที/่ Date ...................../......................./....................
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมรู ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รู ปเขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกใบ
2. สําเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชา (Transcript) จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการทีร่ บั รองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ฉบับ
(เฉพาะพระภิกษุใช้สาํ เนาหนังสือสุทธิสงฆ์ทร่ี บั รองสําเนาถูกต้อง)
4. ประวัตสิ ว่ นตัวทีร่ ะบุถงึ แรงบันดาลใจในการศึกษา
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

ชําระด้วยวิ ธี
ชําระด้วยตนเอง
ชําระเงินผ่านธนาคารธนชาต สาขาคลองหลวง
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 238-2-23844-4
ชื่อบัญชี พระวุฒชิ ยั ปญฺญาวุฑฺโฒ หรือ
น.ส. เขมิกา วรสันต์โต
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