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

 
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

คําอธิบาย ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง โดยละเอียดครบถ้วน และทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีต้องการ 
 

สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร................................................................................................................... สาขาวิชา...................................................................................                 

สมัครเรียนท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครเรียน  ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  ภาคพิเศษ  (เรียนวันจันทร์-ศุกร์นอกเวลาราชการ)  

           (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
            (เรียนวันอาทิตย์)  

ข้อมูลผู้สมัคร 
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว.........................................................................................................................................................................................................................                 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่......................................................................................................................................................................บัตรหมดอายุวันท่ี.........../............./ .................                  

หนังสือเดินทาง (Passport) เลขท่ี.........................................................................................................................................................................หมดอายุวันท่ี.........../............./ .................                  

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี................................... ตรอก/ซอย.................................................. ถนน.................................................. ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต................................................................................... จังหวัด..................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................................                 

โทรศัพท์บ้าน....................................................... โทรศัพท์มือถือ..................................................................... E-mail...................................................................................            

ปัจจุบันประกอบอาชีพ.......................................................... ตําแหน่ง.................................................. ชื่อสถานท่ีทํางาน.....................................................                
วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีใช้ในการสมัคร  

ระดับ    ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................                 

ชื่อปริญญา........................................................................................... สาขาวิชา............................................................................................ คะแนนเฉลี่ยสะสม..................           
สําเร็จการศึกษาวันท่ี.............. เดือน.................................. พ.ศ..................... จากสถาบันศึกษาชื่อ..........................................................................................................         

ความรู้หรือความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................................................................................................                

เอกสารประกอบการสมัครแนบพร้อมใบสมัครดังนี้ 
   สําเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ   สําเนาปริญญาบัตร 1  ฉบับ 
   สําเนาหนังสือเดินทาง 1  ฉบับ   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา 2  ฉบับ  
   สําเนาทะเบียนบ้าน 1  ฉบับ   หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เน่ืองจากกระทําผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาเป็นเอกสารถูกต้องจริงทุกประการ 
5. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาตรงตามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา 

หากข้อความท่ีกล่าวมาด้านบนน้ีไม่เป็นความจริงแม้เพียงข้อหน่ึง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยจําหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทันที  
โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคือเงินค่าข้ึนทะเบียน และค่าธรรมเนียมซ่ึงข้าพเจ้าได้ชําระไว้ท้ังสิ้น 

 
 (ลงชื่อ) .............................................................................................ผู้สมัคร 
(ลงชื่อ) ......................./......................................../........................ผู้สมัคร 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 



 
Application Number....................... 

 
Graduate Admission Application 

Dhonburi Rajabhat University 
 

 

Instruction: The applicant must fill in the form with his/her own information completely or put a check mark  
 [ ] in the provided box   
 

Apply for ……………………………………..………………………… Program Major ………………………………………………………………………… 
Apply at  Dhonburi Rajabhat University, Bangkok  Weekdays: (Monday to Friday) 
  Dhonburi Rajabhat University, Samut Prakarn   Official hours (8.30 am - 4.30 pm) 
    Evening (5 pm - 8 pm) 
   Weekends: 
    Saturday & Sunday 
    Only Sunday 
Applicant Information 
Name  Mr.  Mrs.  Ms.  Miss ……………………………….…..…………..……………………..……….……………………..……………………. 
Identification No.                                                                     Date of Expiry …..………………………………………. 
Passport No. ……………………………………………………………………………………………..……. Date of Expiry …..………………………………………. 
Current Address: No. ………..………………… Street ………………….……….………………………. District …….…………………………………………. 
City/Province ………………………….………..……… Postal Code/Zip Code …………….……….. Country ……………….………………………….. 
Home phone ………………………..…….……… Cell phone …………………….…………………. E-mail …………….……………………………………… 
Current Occupation ………………………………………….……………………. Position ………..………………………………………………………………….. 
Workplace name ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
Highest Degree/Certificate attained: 
 Bachelor’s Degree   Graduate Diploma  Master’s Degree  Others (Identify) .................................. 
Degree Title ………………………………………....………………. Major ………………………….….………………………………… GPA ………………………. 
Date of Completion ……………………………………….…………..……….. Institute ………….……………..…………………………………………………… 
City/Province ……………………………………………….……………..…………. Country ……….………..………………………………………………………….. 
Special Skills/Knowledge …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
Documents attached with the application include: 
 one photocopy of Passport   one photocopy of Degree Certificate 
 one photocopy of Identification Card   two photocopies of Transcript 
 one photocopy of a House Registration Certificate 
 an approved certificate / letter of working experience / degree from employer/educational Institute 
I assure that: 
 1. I completely graduated from the degree/certificate I submitted and meet the qualifications to become  
    a student of Dhonburi Rajabhat University. 
 2. I have never been expelled from any educational institute for any crimes or violations. 
 3. I do not have any serious medical condition or contagious disease that could hinder my studies. 
 4. the evidence indicating educational qualifications are authentic and accurate. 
 5. the evidence indicating educational qualifications meet the requirement of the program/course entered. 
If any of the above-mentioned statements are found to be untrue, I give consent to Dhonburi Rajabhat University 
to void the registration and delete my name from the student registration system immediately. In such case, 
the university does not have to refund any registration/ tuition/ other fees I have paid. 
 

(Signature) …………………………………………………………………………. Applicant 
(Date of Submission of Application Form) ............./ ............./ ............. 

 

Stick a       
one-inch size 

photo 
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