
เลขท่ีใบสมัคร..................................... 

ใบสมคัรสอบคดัเลือก ระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 

โปรดเขียนข้อความ โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง ท าเครื่องหมาย    ในช่อง         ให้ถูกต้อง 

   ปริญญาเอก   ภาคปกติ 
 ระดับ  ปริญญาโท   ภาคพิเศษ 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หลักสูตร.............................................................................. คณะ.................................................................................  
สาขาวิชา.............................................................................. แขนงวิชา......................................................................... 
 
1. ชื่อ-สกุล (นาย /นาง /น.ส. /อื่น ๆ)............................................................................................................................. 

Name-Surname (MR. /MISS /MRS. / Other)…………………………………………….……………………………………………. 
2. วัน เดือน ปีเกิด................................................อายุ........ ....ป ีเชื้อชาติ................สัญชาติ................ศาสนา................. 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ...................................................................................... ...................... 
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ............... ....................... E-mail Address: ………………………..……. 

4. ประสบการณ์ท างาน   ยังไม่ได้ท างาน   ท างานแล้ว  อายุงาน.................ปี 
5. สถานที่ท างานปัจจุบัน......................................................................................................... ........................................ 

.......................................................................................... ..........................................................................................  
โทรศัพท์......................................................................... โทรสาร..................................... ........................................... 

6. รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า  10,000 บาท       10,001-20,000 บาท        20,001-40,000 บาท        มากว่า 40,000 บาท 

7. ประสบการณ์ในการท างาน (จากปัจจุบัน-อดีต) 

ชื่อสถานทีท่ างาน ที่อยู ่ จ านวนป ี ต าแหนง่งาน 

    

    

    

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน...................................................เลขท่ีใบเสร็จ.................................วันที่ ................................. 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 
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8. ประวัติการศึกษา (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเขียนตัวบรรจง) 

ระดบั สถาบนั คุณวฒุ ิ ปีทีส่ าเรจ็ 
คะแนนสะสม 

(GPA) 
ปริญญาโท     

ปริญญาตรี     

อนุปริญญา / ปวส.     

ชื่อปริญญาที่ใช้สมัคร (ภาษาไทย) 
ชื่อปริญญาที่ใช้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อสาขา / โปรแกรมสาขาที่ใช้สมัคร (ภาษาไทย) 
ชื่อสาขา / โปรแกรมสาขาที่ใช้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) 
วัน / เดือน / ปี ที่ส าเร็จการศึกษา 

9. การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
TOFEL……………...         IELTS………………         CU-TEP……………..          MU-TEST……………….  
RT-TEP……………..         อ่ืนๆ ........................................... 

10. ท่านทราบข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อจากท่ีได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
Web site         Poster     Brochure    หนังสือพิมพ์      อ่ืนๆ .......................................... 

11. ในกรณีถ้าท่านได้รัยการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรนี้จากแหล่งใด 

สนับสนุนตนเอง    จากบิดา-มารดา หรือครอบครัว      จากหน่วยงานต้นสังกัด 
จ าเป็นต้องได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย       อ่ืนๆ.................................................................. 

12. ท่านมีความคาดหวังที่จะน าความรู้ที่จะเรียนไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพและประเทศอย่างไร 
(เขียนในเอกสารเพ่ิม ถ้าพ้ืนที่ด้านล่างไม่พอ) 

........................................................................................................................ ..................................................................

............................................................................................................................. .............................................................

................................................................................................................................. .........................................................

.......................................................................... ................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................. 
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบ
ในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการสอบและการเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ขออุทธรณ์ 
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

    

ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร 
       (...............................................................) 
วัน............เดือน.....................................พ.ศ. .............. 
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เอกสารประกอบการสมคัรเขา้ศกึษา (โปรดเรยีงเอกสารตามหมายเลข) 
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย  
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับ 
3. ส าเนาใบคะแนน ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือใบแสดงผลการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตร อย่างละ 2 ฉบับ 

4. ส าเนาใบคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ 
TOFEL……………..        IELTS………………         CU-TEP……….……..        MU-TEST………………. 
RT-TEP…………….        อ่ืนๆ ........................................... 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
6. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 ฉบับ 
7. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ –สกุล ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับใบคะแนน (ถ้ามี) 

จ านวน 2 ฉบับ 
8. ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ A4 (Preliminary research proposal)  

จ านวน 1 ชุด (ต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ (OFFICE USE ONLY)  
 ผู้สมัครยื่นเอกสารครบถ้วน 
 ผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบ โดยผู้สมัครจะต้องน าเอกสารมายื่นเพิ่มเติมดังนี้ 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครหรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร     
ไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับ
ผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว 

ลงชื่อ................................................................. 
       (...............................................................) 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
วัน............เดือน.....................................พ.ศ. .............. 

    


