ชุดที่ 1
ใบสมัครเข้าศึกษา

สาหรับบันทึกประวัติผู้สมัคร

มสธ. อ1

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2565

รูปถ่าย 1 นิ้ว

คาชี้แจง 1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน
2. โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1.คานาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร
1.1 คานาหน้าชื่อ/ยศ ตัวเต็ม-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาไทย …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 คานาหน้าชื่อ/ยศ ตัวเต็ม-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 เลขบัตรประจาตัวประชาชน
1.4 เลขที่หนังสือเดินทาง

(กรณีไม่มเี ลขที่บัตรประจาตัวประชาชน)

ข้อ 2. หลักสูตรที่สมัคร
2.1 สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………………….……………........…………..
2.2 แขนงวิชา……………………………………………………...……………………………………………………..………………………………
2.3 วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น………………………..……………………………………………………………………………..……………….
2.4 แบนที่ศึกษา
แบบที่ 1.1
แบบที่ 2.1
ข้อ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
เพศ

หญิง (F)

ชาย (M)

สถานภาพ

โสด

สมรส

หม้าย

หย่าร้าง

วันเดือนปีเกิด......................................(00/00/0000) อายุ..............ปี.................เดือน (นับถึง 15 ก.ย. ของปีการศึกษาที่สมัคร)
จังหวัดที่เกิด.........................................................
ประเทศที่เกิด.............................................................
เชื้อชาติ................................................................
สัญชาติ......................................................................
ศาสนา.................................................................
อาชีพ.........................................................................
วันที่หมดอายุบัตรประจาตัวประชาชน…………………………………….……………….….……..
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ข้อ 4. ที่อยู่ที่ทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน.......................................................................................................................................................................
เลขที่.................................................................................... หมู่ที่........................................................................................
ซอย..................................................................................... ถนน........................................................................................
ตาบล/แขวง........................................................................ อาเภอ/เขต.............................................................................
จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย์..........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ...................................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบนั ..........................................................................................................................................................................

ข้อ 5. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยและใช้ในการจัดสนามสอบ (สาคัญ ต้องกรอกข้อมูล)
ที่อยู่ของผู้สมัคร

ที่อยู่ของผู้รับฝาก ชื่อผู้รับฝาก (กรณีฝากส่งต่อ)..........................................................................

ชื่อสถานทีต่ ิดต่อเช่นบริษัท/ห้างร้าน/คอนโด...............................................................................................................................
เลขที่.................................................................................... หมู่ที่.........................................................................................
หมู่บ้าน.................................................................................. ซอย..........................................................................................
ถนน....................................................................................... ตาบล/แขวง.............................................................................
อาเภอ/เขต............................................................................. จังหวัด......................................................................................
รหัสไปรษณีย์......................................................................... ประเทศ....................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน.................................................................. โทรศัพท์มือถือ..........................................................................
E-mail Address…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
* หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใช้จัดสนามสอบให้กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ

ข้อ 6. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

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

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

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

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………..

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

คะแนนเฉลี่ย
สะสม
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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ข้อ 7. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
7.1 คานาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ตามใบวุฒิการศึกษา
7.2 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย)
7.3 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย)
7.4 คะแนนเฉลีย่ สะสม
7.5 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่สาเร็จการศึกษา
7.6 ชื่อสถาบันการศึกษาตามทีป่ รากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย)
7.7 ประสบการณ์การทางานตามที่สาขาวิชากาหนด ในคุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัคร คือ

ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าว (นับถึง 15 กันยายน ของปีการศึกษาที่สมัคร) รวมเวลา…………..……ปี…………..…...เดือน

ข้อ 8. ภาษาอังกฤษ (กรณีเคยทดสอบ โปรดแนบหลักฐานใบแสดงคะแนนผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร)
 ไม่เคยรับการทดสอบ
สถาบันการทดสอบ
 TOEFL(Computer based)
 TOEFL(Internet based)
 TOEFL ITP
 IELTS
 CU-TEP
 TU-GET
 STOU-EPT (Paper)
 STOU-EPT(E-testing)
 TOEIC
 สถาบันทดสอบอื่นๆ (โปรดระบุ)
..............................................................................................

วัน/เดือน/ปี ที่ทดสอบ

คะแนนรวมจากการทดสอบ

ข้อ 9. ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถ

สถาบันที่ทดสอบ

วันที่ทดสอบ

คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
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ข้อ 10. การชาระเงิน
Pay at Post เลขที่................................................................... วันที่.................................................

มสธ. One Stop Service (RSEN รหัสรายการ 420100049) จานวนเงินที่ต้องชาระ 3,000 บาท วันที่.....................................
ศูนย์วิทยศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ระบุจังหวัด……………………………………..……………………
เล่มที/่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน .............................................วันที…่ ……………………………………. ผู้รับเงิน .........................................

เอกสารประกอบการสมัคร
ครบ
ไม่ครบ ขาด

ใบปริญญาบัตร
สาเนาทะเบียนบ้าน

ใบรายงานผลการศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ข้อ 11. คารับรองของผู้สมัคร
11.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้า
กรอกใน มสธ.บ1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็นความจริง
เพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าสมัคร
ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาทีไ่ ด้ชาระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่ากรณีใด และข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า
จะไม่เรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11.2 ข้าพเจ้ารับทราบว่าลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
11.3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ

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

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบ
การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผสู้ มัครไม่ว่ากรณีใดๆ

ชุดที่ 2
สาหรับสาขาวิชาพิจารณา

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2565

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก

มสธ. อ1-ข
รูปถ่าย
1 นิ้ว

โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน
ข้อ 1. คานาหน้าชื่อ/ยศ ตัวเต็ม-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร

ข้อ 2. หลักสูตรที่สมัคร
2.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา………………………….………………………………………………..…………
2.2 แขนงวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น……………………………………………………………………………………………………………..
2.4 แบบการศึกษา

แบบที่ 1.1

แบบที่ 2.1

ข้อ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
3.1 ปัจจุบันประกอบอาชีพ ........................................................ตาแหน่ง ...................................................
ที่อยู่ที่ทางาน…………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
…………………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์
3.2 ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
….………………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์
3.3 วัน เดือน ปีเกิด ……………………….……………………….. 3.4 โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก…………………………
3.5 โทรศัพท์มือถือ…………………….……………….….………… 3.6 โทรสาร………………………………………….……
3.7 E-mail: address …………………………………………………………………………………………….……………………………………………
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ข้อ 4. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

คะแนน
เฉลี่ยสะสม

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
5.1 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ใช้สมัครเข้าศึกษา..………………………………………………………………………..…………….
5.2 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………..………...
ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………………………….…………..
5.3 วิชาเอก(ถ้ามี)……………………………………………………..
5.4 แผนการศึกษาที่ศึกษา
 แผน ก ทาวิทยานิพนธ์
 แผน ข ทาสารนิพนธ์/ศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.5 คณะที่สาเร็จการศึกษา…………………………………………....5.6 ชื่อสถาบันการศึกษา......………………………………………….…………
5.7 ปีที่สาเร็จการศึกษา………………………………………..……….5.8 คะแนนเฉลี่ยสะสม…………………………………………………..…………
5.9 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ในระดับปริญญาโทที่ได้จัดทา...........................………………………………………….
 วิทยานิพนธ์ เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
 สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่อง………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ข้อ 6. ประสบการณ์การทางาน (ตามลาดับเวลา จากอดีต-ปัจจุบัน)
ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง

ลักษณะงาน

ข้อ 7. ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(4) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(5) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(6) …………………………………………………………………………………………………………………………..
(7) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(8) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(9) ……………………………………………………………………………………………………………………………
(10) ……………………………………………………………………………………………………………………………
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ข้อ 8. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร (โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด กรณีผลงานทางวิชาการให้เขียนในรูปบรรณานุกรม)
8.1 ผลงานวิจยั (ระบุดว้ ยว่าทาคนเดียวหรื อร่ วมกับผูอ้ ื่น) (แนบบทคัดย่อมาด้วย)
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 หนังสื อ / ตารา /บทความทางวิชาการ / เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน / สิ่ งประดิษฐ์หรื อนวัตกรรมต่างๆ
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.3 การได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษา (ระบุตาแหน่ง ชื่อคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง
ช่วงระยะเวลาทางาน )
พ.ศ.

ชื่อตาแหน่งในคณะกรรมการ

ชื่อคณะกรรมการ

ชื่ อหน่วยงาน

โปรดแนบสาเนาหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร(ถ้ามี)

8.4 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ.

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

โปรดแนบสาเนาหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร
(โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมถ้าที่ว่างที่เว้นไว้ไม่เพียงพอ)

ชื่ อหน่วยงานที่ให้รางวัล
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ข้อ 9. ความรู้ ความชานาญพิเศษ (โปรดแนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร)
(1) ภาษาอังกฤษ (กรณีเคยทดสอบ โปรดแนบหลักฐานใบแสดงคะแนนผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร)
 ไม่เคยรับการทดสอบ
สถาบันการทดสอบ
 TOEFL(Computer based)
 TOEFL(Internet based)
 TOEFL ITP
 IELTS
 CU-TEP
 TU-GET
 STOU-EPT (Paper)
 STOU-EPT(E-testing)
 TOEIC
คอมพิวเตอร์
ดี
สถาบันทดสอบอื่นๆ (ระบุ)...................................

วัน/เดือน/ปี ที่ทดสอบ

คะแนนรวมจากการทดสอบ

ปานกลาง

พอใช้

(2) คอมพิวเตอร์
ดี
ปานกลาง
พอใช้
(3) อื่น ๆ (ระบุ)……………….………………………… ……………………………………………………………………

ข้อ 10. โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นดุษฎีนิพนธ์
ซึ่งเหมาะสมสาหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ผู้สมัครนาเสนอโครงการตามประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดที่ชัดเจนในทุกข้อ และจัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบ ใบสมัครนี้ ความยาวไม่น้อยกว่า 3-5 หน้า กระดาษ A4
10.1 ชื่อเรื่องที่ทาการวิจัย
10.2 หลักการและเหตุผลหรือความสาคัญและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
10.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
10.4 ขอบเขตการวิจัย
10.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
10.6 สมมติฐานการวิจัย
10.7 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
10.8 การทบทวนวรรณกรรม โดยนาเสนอการทบทวนวรรณกรรมจาก แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
10.9 วิธีการดาเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประเภทการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิจัย
10.10 แผนการดาเนินการวิจัย
10.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หมายเหตุ ข้อ 10.7 และ 10.8 กาหนดไว้เฉพาะสาขาวิชาศิลปศาสตร์(แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์) และสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ เท่านั้น
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ข้อ 11. แผนงานหรือโครงการที่ต้องการจัดทาภายหลังการสาเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้ว
โปรดนาเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้องการจัดทาภายหลังการสาเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วอย่างเป็นรูปธรรม
โดยจัดทาเป็นเอกสารแนบใบสมัคร ตามประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดให้ และจัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบใบสมัครนี้ ความยาวไม่
น้อยกว่า 5 หน้า กระดาษ A4
11.1 ชื่อแผนงานหรือโครงการที่นาวิชาการจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์
11.2 ความสาคัญของแผนงานหรือโครงการ
11.3 วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ
11.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินตามแผนงานหรือโครงการ
11.5 การนาความรู้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน
11.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม)
ข้อ 12. คารับรองของผู้สมัคร
12.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้า
กรอกใน มสธ.อ1ข พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่
เป็นความจริงเพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือ
มีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชาระแก่
มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่ากรณีใด และข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12.2 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ

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

มสธ.อ1ร

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (Recommendation)
ประกอบการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา.....................................................................................
****************************
ผู้สมัครชื่อ (นาย / นาง / นางสาว /ชั้นยศ)...............................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................ตาแหน่ง.............................................................
ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................เลขที่.............................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................โทรสาร.........................................
e-mail address................................................................เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น..........................................................ของผู้สมัคร
และได้รู้จักกับผูส้ มัครมาเป็นเวลา.................ปี ขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท้ายข้อให้ตรงกับคุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ดีมาก
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
หมายเหตุ
1.ความรู้ในสาขาที่สาเร็จการศึกษา
2.ความรู้รอบตัว
3.ความสามารถในการปฏิบัติงาน
4.ความสามารถในการเข้าสังคมกับผู้อื่น
5.ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6.ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด
7.ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8.ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
10.ความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
11.ภาวะผู้นา
12.บุคลิกภาพ
12.มารยาทและบุคลิกภาพ
13.วุฒิภาวะทางอารมณ์
14.ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
15.โอกาสที่จะได้ทางานตามสาขาที่จะเรียนต่อ

2. โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ลักษณะเด่นของผูส้ มัครที่น่าจะเป็นส่วนสาคัญต่อความสาเร็จในการศึกษา คือ

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงนามผู้รับรอง...............................................................
(..............................................................)
วันที่..............................................................

แบบฟอร์มการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Pay @ Post สาหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณี ย ์
โปรแกรมดาเนินการ 607 (ค่าธรรมเนียมการสมัครระดับปริ ญญาเอก)
สาหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล
1) ปีการศึกษา /ภาค .......2565/1............
2) เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (โปรดระบุ)………………………………………………..……….………
3) คานาหน้าชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………..……………………….…………
4) สาขาวิชาที่สมัคร...................................................................................................................................
5) แขนงวิชาที่สมัคร (ถ้าไม่มีหรือทาโปรแกรมไม่ได้ให้เลือก ไม่ระบุแขนงวิชา)…………………………………
6) วิชาเอก (ถ้าไม่มีหรือทาโปรแกรมไม่ได้ให้เลือก ไม่ระบุวิชาเอก)………………………………………………….
7) จานวนเงินค่าสมัครที่ต้องชาระ 3,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร รายการอื่นๆ
1.สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จานวน 2 ฉบับ
2.สาเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ระดับปริญญาตรีและโท จานวน 2 ฉบับ
3.สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ฉบับ
4.สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
5.สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2ฉบับ
6.สาเนาใบทะเบียนสมรส-กรณีได้รับวุฒิการศึกษาก่อนการสมรส จานวน 2 ฉบับ
7.คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือในรายละเอียดคุณสมบัติของผูส้ มัคร

