
 
 
 

 

ใบสมัครเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ภาคต้น  ปีการศึกษา  2562 (หลกัสูตร 1 ปี) 
ไม่สามารถน าไปยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 
 

ค าชี้แจง    1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน 
               2. โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 
 ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ตั้งแต่  ภาคต้น  ปีการศึกษา   2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

 

2. หลักสูตรที่สมัคร 

 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 
 

2.1  สาขาวิชา   ศึกษาศาสตร์  
2.2  แขนงวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

 
 
 

ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

1.1  ค าน าหน้าชื่อ/ยศ ตัวเต็ม-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาไทย  ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2 ค าน าหน้าชื่อ/ยศ ตัวเต็ม-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน    
 

1.4  เลขที่หนังสือเดินทาง                (กรณีที่มี)  

มสธ. บ1 ส าหรับบันทึกประวัติผู้สมัคร 

 

  เพศ       หญิง   ชาย  สถานภาพ     โสด     สมรส     หม้าย     หย่าร้าง 
  วันเดือนปีเกิด....................................................... อายุ..............ปี.................เดือน (นับถึง 1 ก.ค. ของปีการศึกษาที่สมัคร) 
  จังหวัดที่เกิด......................................................... ประเทศที่เกิด........................................................................................ 
  เชื้อชาติ................................................................ สัญชาติ.................................................................................................. 
  ศาสนา................................................................. อาชีพ..................................................................................................... 
  สถานที่ออกบัตรประจ าตัวประชาชน...........................................................วันที่หมดอายุ……………………….……………………….. 
 



  

   

     6.1 ค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย) ตามใบวุฒิการศึกษา   

   6.2 ช่ือเต็มของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

   6.3 ช่ือย่อของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

   6.4 คะแนนเฉลีย่สะสม  

   6.5 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ส าเรจ็การศึกษา   

   6.6 ช่ือสถาบันการศึกษาตามทีป่รากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

     

   6.7 ประสบการณ์การท างานตามที่สาขาวิชาก าหนด ในคณุสมบตัิเฉพาะของผูส้มัคร คือ  
 

 

      ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งดังกล่าว (นับถึง 15 กันยายน ของปีการศึกษาที่สมัคร)…………..รวมเวลา…….……ปี………..…...เดือน 

4. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย (ส าคัญ ต้องกรอกข้อมูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ที่อยู่ท่ีท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 
 

 
 
 

 

 
 

2 ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 

 

 
 

2 

 

   

       ที่อยู่ของผู้สมัคร   ที่อยู่ของผู้รับฝาก ชื่อผู้รับฝาก (กรณีฝากส่งต่อ).......................................................................... 
   ชื่อสถานทีต่ิดต่อเช่นบริษัท/ห้างร้าน/คอนโด............................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่......................................................................................... 
   หมู่บ้าน.................................................................................. ซอย.......................................................................................... 
   ถนน......................................................................................     ต าบล/แขวง............................................................................. 
   อ าเภอ/เขต............................................................................. จังหวัด...................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย์....................................................................... ประเทศ.................................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์บ้าน............................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
   E-mail Address…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

* หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใช้จัดสนามสอบให้กับนกัศึกษาโดยอัตโนมัติ 

 

   ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่........................................................................................ 
   ซอย..................................................................................... ถนน........................................................................................ 
   ต าบล/แขวง........................................................................ อ าเภอ/เขต............................................................................. 
   จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์.......................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอ่................................................................................................................................................... 
   ต าแหน่งปัจจุบนั.......................................................................................................................................................................... 

 

 



 
7. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

วันที่ทดสอบ สถาบันที่ทดสอบ คะแนนรวม 

   
   
   
   

 

8. ความสามารถอ่ืนๆ 
ความสามารถ สถาบันที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ คะแนนรวม คะแนนเต็ม 

     

     

     

     

 
9. การช าระเงิน 
   

 
 

 
 

 

3 ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 

   Pay  at  Post เลขท่ี............................................................... วันที่................................................. 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มที/่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ........................................ วันที่..................................... 

   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ระบุจังหวัด……………………………… เล่มที/่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ..................................................... 
                                                        วันท่ี………………………………  ผู้รับเงิน ................................................................ 

 
เอกสารประกอบการสมัคร   
 

   ครบ   

    ไม่ครบ ขาด       ใบปริญญาบัตร              ใบรายงานผลการศึกษา 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบ 
              การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผูส้มัครไม่ว่ากรณีใดๆ 



 11.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจา้เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้า 
กรอกใน มสธ.บ1 พร้อมท้ังหลักฐานท่ีใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไมเ่ป็นความจริง
เพียงข้อหน่ึงข้อใดหรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบยีบการสมคัรฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าสมัคร  
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาทีไ่ด้ช าระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่ากรณีใด และข้าพเจ้าขอใหส้ัญญาว่า
จะไมเ่รียกคา่เสยีหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 11.2 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไดร้ับการคดัเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดทีี่จะปฏิบัตติามระเบยีบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลยัทุกประการ 
 
 

 
 

 
10.  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

11.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
ลงช่ือ…………………………..……….………….……….ผู้สมัคร 

                (…………………………….………….……………) 
        วันท่ี..……….…..เดือน……………………….พ.ศ…………….... 

 

   10.1  เงินท่ีใช้ในการศึกษา ได้มาจาก (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
   ทุนหน่วยงานต้นสังกัด    ส่วนตัว    บิดามารดา      
   คู่สมรส       ญาติ           การกู้ยืม           อื่นๆ 

   10.2  ท่านรับรู้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   แผ่นพับ      หนังสือพิมพ ์     SMS 
   วิทยุ       โทรทัศน ์      เพื่อน/ญาต ิ

   อินเทอร์เน็ต        ป้ายโฆษณา      อื่นๆ ………………… 
   10.3  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สมคัรมีใช้  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   คอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์  และมีอินเทอร์เนต็ 

   เครื่องเล่น  VCD       เครื่องเล่น DVD 

   โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอรเ์น็ต     คอมพิวเตอร์ Note Book             อื่นๆ................................... 
 10.4  ส าหรับผู้พิการ   สภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี)   

   ความพิการทางการมองเห็น..................................................................................................................... 

   ความพิการทางการไดย้ินหรือการสื่อความหมาย..................................................................................... 

   ความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว................................................................................................... 

4 
ชุดที่  1 

ใบสมัครเข้าศึกษา 

 



 
 

 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 

เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ปีการศึกษา 2561  (หลักสูตร 1 ปี) 

 

โปรดพิมพ์หรือเขียนดว้ยตัวบรรจงให้ชัดเจน 
ข้อ 1. ค าน าหน้าชื่อ/ยศ ตัวเต็ม-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

 

ข้อ 2. หลักสูตรที่สมัคร 

 

ข้อ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 

 

2.1  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.2  แขนงวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

มสธ. ป1-ข 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

 

ส าหรับสาขาวิชาพิจารณา 

3.1  ปัจจุบนัประกอบอาชีพ ........................................................ต าแหน่ง ............................................................................ 
ที่อยู่ที่ท างาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์     
3.2  ที่อยู่ปัจจุบนั………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…… 

….…………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์    
3.3 วันเดือนปีเกิด ……………………………………………..   3.4 โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก………………………………….……………..……..  
3.5 โทรศัพท์มือถือ…………………………………….………    3.6 โทรสาร……………………………………………………….………………….....  
3.7 E-mail: address …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 



 
 

ข้อ 4. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาและ/หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยสะสม 

     
     
     
     
     

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 

 
 

ข้อ 6. ประสบการณ์การท างาน (ตามล าดับเวลา จากอดีต - ปัจจุบัน) 

 
ข้อ 7. ความสามารถพิเศษ (จากการท างาน) 
 

5.1 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5.2 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย…………………………………………………………………….…………………………………………….……… 
   ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 วิชาเอก……………………………………………………..………….5.4 วิชาโท…………………………………………………………………….……… 
5.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………………….………5.6 คณะที่ส าเร็จการศึกษา………………………….……………………….… 
5.7 วัน เดือน ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา………………..………….……5.8 ชื่อสถาบันการศึกษา……………….……………………...……….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

    ต าแหน่ง             สถานที่ท างาน              ระยะเวลาที่   ลักษณะงาน 
           ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 

2 
ชุดที่  2 

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 

 

(1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
(3)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
(4)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……… 

(5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 



 
ข้อ 8. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร (โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด) 

 
 

ข้อ 9. ความรู้ ความช านาญพิเศษ (โปรดแนบหลักฐาน) 

 
8.1 ผลงานด้านวิชาการ / ด้านบทความ / ต ารา / เอกสารการสอน    (ระบุด้วยว่าท าคนเดียวหรือร่วมกับคนอื่น ปีทีจ่ัดท า จัดพิมพ์ สถานทีพ่ิมพ์)    (ควรส่ง
ตัวอยา่งงานมาด้วย) 
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 
8.2 ผลงานวิจัย (ระบุด้วยว่าท าคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น) /เวลาและสถานที่เผยแพร่ (แนบบทคัดย่อมาดว้ย) 
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
8.3 การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือคณะท างาน (ระบุชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง หน่วยงานที่แต่งตั้ง ช่วงระยะเวลาท างาน ตั้งแต่เมื่อใด  
สิ้นสุดเมื่อใด) 
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.4 ผลงานอื่น ๆ (รางวัลเกียรติคุณ) 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (1)   ภาษาอังกฤษ        ด ี       ปานกลาง        พอใช้ 

(2)   คอมพิวเตอร ์        ด ี       ปานกลาง        พอใช้ 
(3)   อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……… 
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แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 



 

ข้อ 10. รายละเอียดเพิ่มเติม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่าการกรอกแบบข้อมลูประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศกึษานี้ เปน็ความจริงทุกประการ 
 
         ลงช่ือ…………………………………………...ผูส้มัคร 
           (……………………………………………………..) 
         วันท่ี…………เดือน………..…………พ.ศ……..… 

 
 

4 

 
   10.1  เงินท่ีใช้ในการศึกษา ไดม้าจาก (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
           ทุนหน่วยงานต้นสังกัด    ส่วนตัว     บิดามารดา      
           คู่สมรส       ญาติ                  การกู้ยืม              อื่นๆ 
   10.2  ท่านรับรู้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            แผ่นพับ     หนังสือพิมพ์...............................    SMS 
            วิทยุ      โทรทัศน ์      เพื่อน/ญาต ิ

            อินเทอร์เน็ต        ป้ายโฆษณา      อื่นๆ ……………………………. 
   10.3  ส าหรับผู้พิการ   สภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี)   

    ความพิการทางการมองเห็น..................................................................................................................... 

    ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย..................................................................................... 

    ความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว................................................................................................... 
   10.4  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้สมคัรมีใช้  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            คอมพิวเตอร์ ไมม่ีอินเทอร์เน็ต      คอมพิวเตอร์  และมีอินเทอร์เนต็ 

            เครื่องเล่น  VCD      เครื่องเล่น DVD 

            โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์ Note Book 

            อื่นๆ.......................................................................................................................  

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 

       “ผู้สมัครที ่สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี)  ของ มสธ.   
ในปีการศึกษา 2562  จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการน าไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนและถ่ายทอดความรู้  
การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม  ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั ้น   
ไม่สามารถน าไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้ หรือน าวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้”   



มสธ.บ1 - ร 

1.1 ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
1.2 หน้าท่ีความรับผดิชอบ………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ปัจจุบัน…………………………………..…….ปี………………………………….เดอืน 

 

 

 
 
 

หนังสือรับรอง 
 

 ผู้สมัครชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)……………..………………………นามสกุล……………………………..……….…………………… 
สมัครหลักสูตรระดับ………………………………………………..…………สาขาวิชา………………………..………………………….……… 
แขนงวิชา……………………………………………..………….……………….วิชาเอก……………………………….…………………….……… 
 ผู้รับรองชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)………………….………………………..นามสกุล……………………………….…….……...……. 
ต าแหน่ง……………………………………………………สถานที่ท างาน……………………………………………….….………………….…… 
……………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์………………………………….……………..……. 
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร…………………………………………………………………………………….…………….…………………….…..… 
ระยะเวลาที่รู้จักกับผู้สมัคร………………………ปี…………………..เดือน ขอรับรองผู้สมัครในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

     1. หน้าที่การงานของผู้สมัคร 

     2. คุณลักษณะของผู้สมัคร 

คุณลักษณะ         ดีเด่น        ดีมาก      ดี      ปานกลาง 

 
1. ความประพฤต…ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2. มนุษยสัมพันธ์…………………………………………………………………………….…………………………….…………………………….………………… 
3. ความเสยีสละเพื่อส่วนรวม………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………. 
4. ความขยันหมั่นเพยีร……………………………………………………………………………………………………………....……………………….………… 
5. การรักษาระเบียบวินัย…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……….. 
6. ความอดทน……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………… 
7. ความเป็นผู้น า……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………….. 
8. ความสามารถในการแก้ปญัหา………………………………………………………………………………….………………...……………………….……. 
9. ความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมลู……………………………………………………………………………………………...……………………….….. 
10. สติปัญญา……………………………………………………………………………………………………….………………...……………………….…………… 
11. ความรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………. 
12. ความคิดรเิริม่……………………………………………………………………………………………………………………...……………………….…………. 
13. ความสามารถในการแสวงหาความรู…้…………………………………………………………………………………………...………………………….. 
14. ความสามารถในการเขียน……………………………………………………………………………………………………….....……………………….……. 
15. ความสามารถในการพดูแสดงความคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………….……. 
16. ความสามารถในการน าหลักการและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในงาน………………………………………………………………….……………………. 
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มสธ.บ1 - ร 

 

     3. ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือสังคมจะได้รับภายหลังส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาของผู้สมัคร 

 

    4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 
 

        ลงชื่อ………………………………………ผู้รับรอง 
                (………………………………………) 
        วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……….… 

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นเอกสารปกปิด  มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากท่านผู้รับรอง  กรุณาใส่ซองปิดผนึก
หนังสือรับรองฉบับนี้  แล้วมอบให้ผู้สมัคร  เพื่อส่งพร้อมใบสมัคร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 

 
 
 
ส าหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล 
1) ปีการศึกษา/ภาค    2562/1     
2) เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (โปรดระบุ)...................................................................................... 
3) ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล   นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ....................................................................................... 
4) สาขาวิชาที่สมัคร     20 
5) รหัสแขนงวิชาที่สมัคร   20205 
6) รหัสวิชาเอก(ถ้ามี)    00000 
7) จ านวนเงินค่าสมัครที่ต้องช าระ   500   บาท   

 
 
 

โปรดอ่านระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโดยละเอียดก่อนสมัครเรียน 
ช าระค่าธรรมเนียมและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือก 

 
 
 

 ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร 
 
 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

ตู้ ป.ณ. 55 ที่ท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลักสี ่ 
กรุงเทพฯ 10210  

(ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา...........................................................)  

แบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ  Pay @ Post  ส าหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์  
โปรแกรมด าเนินการ 473 (ค่าธรรมเนียมการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา) 

 



 

โปรดตรวจสอบ และเรียงล าดับเอกสารในการสมัคร 
ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารการสมัครทั้งหมดอยา่งละเอยีด  และจัดเรียงล าดับโดยแยกเป็น  2  ชุด  ก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัย 

ชุดที่  1                   เรียบร้อย 

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาปริ้นจากใบสมัครออนไลน์ หรือกรอกด้วยลายมือ (มสธ.บ1) หรือ (มสธ.ป1)  

2. ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ          

3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ        

4. ส าเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีช่ือผู้สมัครปรากฏอยู่  จ านวน 1 ฉบับ       

5. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการทั้ง  2  ด้าน  จ านวน 1 ฉบับ     

6. ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมคัร เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    

7. Slip ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารบัการคัดเลือกผ่านระบบ  Pay @ Post จ านวน  500  บาท    
หมายเหตุ  ถ้าผู้สมัครมาสมัครที่ มสธ. หรือศูนย์วิทยาพัฒนาบริการทั้ง 10 แห่ง มาช าระค่าธรรมเนียนเป็นเงินสดได้ที่ท าการ 
แต่ละแห่งเลย 

ชุดที่  2 
1. แบบข้อมูลประกอบการคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข)    

2. ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ          

3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ        

4. ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมคัร เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    

5. หนังสือรับรองที่ใส่ซองปดิผนึกเรยีบร้อย          

6. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารการสอน     
     ทางวิชาการได้ (ตามทีส่าขาวิชาก าหนด) 

7. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามที่สาขาวิชาก าหนด)    

8. ส าเนาหลกฐานใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบันและส าเนา    
หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชา) 
มีวุฒิประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องต้น)  
(ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวชิาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน) 

9. เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 รายการข้างต้น         
 

บรรจุเอกสารการสมัคร  ทั้ง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ชุด ลงในซองเดียวกัน หากท่านมิได้ปฏิบัติตามนี้ อาจมีข้อผิดพลาด 
ในเอกสารการสมัครจนอาจเป็นเหตุให้ท่านพลาดโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 


