( เฉพาะผูส้ มัครที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน )
(For the applicant who did not completely submit documents attached to the application Only)

ใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
Certificate of Graduation
นาย/Mr.

นาง/Mrs.

นางสาว/Miss

ชื่อ / Name ...................................................... นามสกุล / Last name ..................................................................................
สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร / Apply for Studying in Program .....................................................................................................
เลขทีส่ มัคร / Application No. …………………………………….
ขอรับรองว่าได้สาเร็จการศึกษา / hereby certify that I truly graduated with
ปริญญาตรี / Bachelor’s Degree จริง
ปริญญาโท / Master’s Degree

จริง

จากมหาวิทยาลัย / from university ......................................................................ประเทศ / Country .....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือข้อบังคับทีก่ าหนด และข้อความทีป่ รากฏในใบสมัคร
และเอกสารต่างๆ ประกอบการสมัคร เป็ นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่งในการรับเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ระบุขอ้ ความอันเป็ นข้อเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิการเข้
าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้าพเจ้า
์
ไม่ตดิ ใจจะเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
ในกรณีทม่ี ไิ ด้สง่ เอกสารประกอบการสมัครตามทีก่ าหนด ข้า พเจ้าจะนาเอกสารดังกล่าว มาส่งมอบให้หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภายในวันที่ .........................................................
I hereby certify that I am completely qualified as specified in the rules and regulations of the program and
further certify that the information and the attached documents in this application are true and accurate in every
respect. If I lack any specified qualifications for being admitted to the Graduate School or violate any rules and
regulations or give any false information, I accept I will be disqualified for studying in Graduate Level and I will have
no further claim to do so.
In case of not submitting the documents attached to the application within the time specified, I will submit
the said documents to the Doctor of Philosophy Program in Social Development. within the date of
……………………………………….
ลงชื่อ (signed) ..................................................................................
( ................................................................... )
วันที/่ Date.......... เดือน/Month .................................. พ.ศ./Year ....................

………………………………………………………………………………………………………………………..
เฉพาะเจ้าหน้ าที่ / For Officer Use Only
เอกสารประกอบการสมัคร / Documents Attached to the Application
รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
4 Photographs: 1 Inch size
Copy of Identification Card
Copy of House Registration
สาเนาปริญญาบัตร
สาเนาใบรับรองการศึกษา
หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
Copy of Certificates/Degrees
Copy of Transcripts
2 Letters of Recommendation
สาเนาพาสปอร์ต กรณีนกั ศึกษาต่างชาติ
Copy of Passport (for foreign students)

ลงชื่อ(Signed) ........................................................... ผูต้ รวจเอกสาร(Document Checker)
.............../................../..................

