
               ใบสมัครระดบับัณฑติศึกษา 

           ประจาํปีการศึกษาที่......../.............. 

             มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา                 
                                                                                                                    เลขท่ีผูส้มคัร.............. 

                                                                   (เฉพาะเจา้หนา้ท่ี)  

**โปรดกรอกข้อความด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนทั้งสองหน้า เนื่องจากเอกสารฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณา

คดัเลอืกเบือ้งต้น** 

 

 

แผนการศึกษา       ภาคปกติ       ภาคพิเศษ   แผนการเรียน (สาํหรับป.โท)        แผน ก ทาํวทิยานิพนธ์       แผน ข ทาํภาคนิพนธ์ 

แผนการเรียน                ปริญญาโท               ปริญญาเอก 

                              แผน ก ทาํวทิยานิพนธ์       แผน ข ทาํภาคนิพนธ์           โครงการความร่วมมือ.............................................  

รายละเอยีดส่วนตวั 

1.  คาํนาํหนา้ช่ือ           นาย                       นาง                นางสาว               อ่ืนๆ..................................................  

    ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................  

                  (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................................................  

2. วนั/เดือน/ปีเกิด....................................... อาย.ุ.............ปี  ศาสนา........................เช้ือชาติ.........................สญัชาติ........................  

3. เลขประจาํตวัประชาชน       -                       -                           -            -  

4. โทรศพัทบ์า้น................................................ มือถือ........................................... e-mail...............................................................  

5. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี..................หมู่ท่ี.................ถนน.........................................................แขวง/ตาํบล...........................................  

    เขต/อาํเภอ....................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์...............................  

ประวตักิารศึกษา (กรณียงัไม่ไดรั้บอนุมติัปริญญา ไม่ตอ้งระบุปีท่ีสาํเร็จการศึกษา) 

ระดบัการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทีจ่บ

(ระบุประเทศ) 

วนั/เดอืน/ปี 

ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

สาขา/วชิาเอก วุฒิทีไ่ด้รับ

(ตวัย่อ) 

เกรดเฉลีย่ 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

อ่ืน ๆ      

ประวตักิารทาํงาน (เรียงลาํดบัจากปัจจุบนั) 

ระยะเวลา (พ.ศ.) อายุการทาํงาน ช่ือและสถานทีท่าํงาน หน้าที ่(ตาํแหน่งงาน) เงนิเดอืน (บาท) 

     

     

     

 

.......(มีต่อหนา้2)...... 

 

ติดรูปถ่าย 1 น้ิว 

หลกัสูตร.................................................................................................... สาขา................................................................................  

แขนง (สําหรับหลกัสูตรปริญญาเอก).................................................................................................................................................  



ท่านทราบข่าวการรับสมคัรคร้ังนีจ้ากส่ือใด (กรุณาเลอืกตอบทุกแหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      แผน่ป้ายปิดประกาศนอกมหาวิทยาลยับริเวณ (โปรดระบุ).........................         รถโดยสารประจาํทาง 

      อินเตอร์เน็ต (โปรดระบ)ุ.........................................                                              แผน่พบัจากสถาบนั 

      อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                                                              อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ....................................... 

      วิทย ุ             โทรทศัน ์              เพ่ือน           หนงัสือ          แผน่ป้ายปิดประกาศในมหาวิทยาลยับริเวณ   (โปรดระบุ).............................................. 

หลกัฐานและเอกสารประกอบการสมคัร 

      ใหผู้ส้มคัรทาํเคร่ืองหมาย  0√ หนา้ขอ้ความตามหลกัฐานและเอกสารท่ีใชส้มคัรตามลาํดบัดงัน้ี  

0(เอกสารสาํเนาทุกฉบบั ใหผู้ส้มคัรลงนามรับรองสาํเนาเอกสารดว้ยตนเอง) 

0หลกัฐานระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดบัปริญญาโท 

      1. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป (รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ไม่สวมชุดครุย ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี) 

0 T      2. สาํเนาปริญญาบตัรและสาํเนาใบแสดงผลการเรียน จาํนวน 2 ฉบบั0T 

0 T      3. สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั0T 

0 T      4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 2  ฉบบั0 T 

      5. หนงัสือรับรองประสบการณ์การทาํงาน จาํนวน 1 ฉบบั 

      6. หนงัสือรับรองคุณสมบติัผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั 

      7. หลกัฐานอ่ืนๆ )ถา้มี(  ไดแ้ก่ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีช่ือหรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบแสดงผลการ    

          เรียน อยา่งละ 2 ฉบบั 

      8. อ่ืนๆเพ่ิมเติม (โปรดระบุ)....................................................................................................................................................................... 

0 Tหลกัฐานระดบัระดบัปริญญาเอก 

      1. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป (รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ไม่สวมชุดครุย ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี) 

0 T      2. สาํเนาปริญญาบตัรและสาํเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท จาํนวน 2 ฉบบั0 T 

0 T      3. สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั0T 

0 T      4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 2 ฉบบั0T 

      5. หนงัสือรับรองประสบการณ์การทาํงาน จาํนวน 1 ฉบบั 

      6. หนงัสือรับรองคุณสมบติัจาํนวน 1 ฉบบั 

      7. หลกัฐานอ่ืนๆ )ถา้มี(  ไดแ้ก่ สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีช่ือหรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบแสดงผลการ 

          เรียน อยา่งละ 2 ฉบบั 

      8. เหตุผลในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกโดยเขียนเป็นความเรียงยาวประมาณ 500-800 คาํ หรือ 2 หนา้ กระดาษ A4 

      9. อ่ืนๆเพ่ิมเติม (โปรดระบุ)....................................................................................................................................................................... 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลกัฐานและเอกสารต่างๆท่ีนํามาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารท่ีถูกต้องกบัความเป็นจริงทุกประการ 

หากตรวจสอบในภายหลงัพบว่าปลอมแปลง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรใดๆ ท้ังส้ิน  

0 Tลงช่ือ.................................................................ผูส้มคัร 

0 Tวนัท่ี...................เดือน....................พ.ศ................ 

0 Tเจา้หนา้ท่ีรับสมคัร..................................................วนัท่ี............../................../............... 

0 Tการชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลอืกระดบับัณฑิตศึกษา 

0 Tชําระเงินแล้ว โดย           เงินสด          โอนผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
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