ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปี การศึกษาที......../..............
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

ติดรู ปถ่าย . นิ8ว

เลขทีผูส้ มัคร..............
(เฉพาะเจ้าหน้าที)
**โปรดกรอกข้ อความด้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนทั,งสองหน้ า เนืองจากเอกสารฉบับนี,เป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา
คัดเลือกเบื,องต้ น**
หลักสู ตร....................................................................................................สาขา................................................................................
แขนง .................................................................................................................................................................................................
แผนการศึ กษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ แผนการเรี ยน (สําหรับป.โท) แผน ก ทําวิทยานิพนธ์ แผน ข ทําภาคนิพนธ์
ปริ ญญาโท

แผนการเรียน

ปริ ญญาเอก

แผน ก ทําวิทยานิพนธ์

แผน ข การค้นคว้าอิสระ

โครงการความร่ วมมือ...........................................

รายละเอียดส่ วนตัว
.. คํานําหน้าชือ

นาย

นาง

นางสาว

อืนๆ..................................................

ชือ-สกุล (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................
5. วัน/เดือน/ปี เกิด....................................... อายุ..............ปี ศาสนา........................เชื8อชาติ.........................สัญชาติ........................
9. เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

:. โทรศัพท์บา้ น................................................ มือถือ........................................... e-mail...............................................................
A. ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที..................หมู่ที.................ถนน.........................................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
ประวัติการศึกษา (กรณี ยงั ไม่ได้รับอนุ มตั ิปริ ญญา ไม่ตอ้ งระบุปีทีสําเร็ จการศึกษา)
ระดับการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทีจบ
(ระบุประเทศ)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อืน ๆ
ประวัติการทํางาน (เรี ยงลําดับจากปัจจุบนั )
ระยะเวลา (พ.ศ.)

อายุการทํางาน

วัน/เดือน/ปี
ทีสํ าเร็จการศึ กษา

ชือและสถานทีทํางาน

สาขา/วิชาเอก

วุฒิทีได้ รับ
(ตัวย่อ)

หน้ าที (ตําแหน่ งงาน)

เกรดเฉลีย

เงินเดือน (บาท)

.......(มีต่อหน้า5)......

ท่ านทราบข่ าวการรับสมัครครั,งนี,จากสื อใด (กรุณาเลือกตอบทุกแหล่ งข้ อมูลทีได้ รับ ตอบได้ มากกว่ า : ข้ อ)
แผ่นป้ ายปิ ดประกาศนอกมหาวิทยาลัยบริ เวณ (โปรดระบุ).........................

รถโดยสารประจําทาง

อินเตอร์เน็ต (โปรดระบุ).........................................

แผ่นพับจากสถาบัน

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

อืนๆ (โปรดระบุ).......................................

วิทยุ

โทรทัศน์

เพือน

หนังสื อ

แผ่นป้ ายปิ ดประกาศในมหาวิทยาลัยบริ เวณ (โปรดระบุ)..............................................

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผสู ้ มัครทําเครื องหมาย √ หน้าข้อความตามหลักฐานและเอกสารทีใช้สมัครตามลําดับดังนี8
(เอกสารสําเนาทุกฉบับ ให้ผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาเอกสารด้วยตนเอง)
หลักฐานระดับประกาศนียบั ตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท
1. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ8 ว จํานวน 1 รู ป (รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ไม่สวมชุดครุ ย ทีถ่ายไว้ไม่เกิน . ปี )
2. สําเนาปริ ญญาบัตรและสําเนาใบแสดงผลการเรี ยน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5. หนังสื อรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน . ฉบับ
6. หนังสื อรับรองคุณสมบัติผสู ้ มัคร จํานวน . ฉบับ
7. หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สําเนาใบเปลียนชื อหรื อนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ชือหรื อนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการ
เรี ยน อย่างละ . ฉบับ
O. อืนๆเพิมเติม (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................................

หลักฐานระดับระดับปริญญาเอก
1. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ8 ว จํานวน . รู ป (รู ปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ไม่สวมชุดครุ ย ทีถ่ายไว้ไม่เกิน . ปี )
2. สําเนาปริ ญญาบัตรและสําเนาใบแสดงผลการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท จํานวน . ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน . ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน . ฉบับ
5. หนังสื อรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน . ฉบับ
6. หนังสื อรับรองคุณสมบัติจาํ นวน . ฉบับ
7. หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สําเนาใบเปลียนชื อหรื อนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ชือหรื อนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการ
เรี ยน อย่างละ . ฉบับ
O. เหตุผลในการศึ กษาต่อระดับปริ ญญาเอกโดยเขียนเป็ นความเรี ยงยาวประมาณ APP-OPP คํา หรื อ 5 หน้า กระดาษ A4
9. หลักฐานผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ สวนสุ นัน ทา เรื อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู ้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต และเกณฑ์มาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษหลักสู ตร
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตและหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต
10. อืนๆเพิมเติม (โปรดระบุ)......................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่ างๆทีนํามาประกอบการสมัครข้ างต้ นเป็ นเอกสารทีถูกต้ องกับความเป็ นจริงทุกประการ
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าปลอมแปลง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ตัดสิ ทธิในการศึกษา โดยไม่ มีข้ออุทธรณ์ ใดๆ ทั,งสิ,น
ลงชือ.................................................................ผูส้ มัคร
วันที...................เดือน....................พ.ศ................
เจ้าหน้าทีรับสมัคร..................................................วันที............../................../...............

