
 

 

หลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
                         สาขาวิชาการพฒันาสงัคม                                           รปูผูส้มคัร 

 ใบสมคัรเข้าศึกษา                                                 Applicant’s Photo 

                                             Application Form for Graduate Study 
                                               (กรณุาเขียนด้วยตวับรรจง / Please write in Block Capitals)                                                                                                                                                  
หลกัสูตรพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการพฒันาสงัคม 
 แบบ ๑.๑ เน้นการท าดษุฎีนิพนธ ์(๕๔ หน่วยกิต) 
แบบ ๒.๑ เขา้ชัน้เรียนและท าดษุฎีนิพนธ ์ (๖๐ หน่วยกิต) 

ประวติัส่วนบคุคล 
   นาย/Mr. นาง/Mrs.     นางสาว/Miss          พระภกิษุ 
 
ช่ือ / Name ............................................................ นามสกลุ / Last name .......................................................................... 
 
บตัรประชาชนเลขท่ี / ID.Number 
 
Passport Number  
  
วนั/เดือน/ปี เกิด   
Date of Birth      …………………………………………………….…..……… 
สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ) 
Place of Birth (Province/Country) ..............................................................    
สถานท่ีติดต่อปัจจบุนั / Current Mailing Address 
บา้นเลขที ่ 
House Registration Number ……….… 

ซอย 
Soi ………………….………………. 

ถนน 
Road ……………………………….……… 

ต าบล/แขวง 
Tambol/Sub-District …………………… 

อ าเภอ/เขต 
Amphur/District …………………… 

จงัหวดั 
Province ………………………………...… 

รหสัไปรษณีย ์ 
Zip Code ……….……………………….  

โทรศพัท ์
Telephone ……….………………… 

โทรศพัทม์อืถอื 
Mobile Phone ......................................... 

 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประวติัการศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั หรอื เทียบเท่า  
Educational Background from university Level or Equivalent 
ระดบัการศกึษา 
Education Level 

สถาบนัการศกึษา 
Name of Institution 

หลกัสตูร/สาขาวชิา 
Program/Major 

วุฒทิีไ่ดร้บั 
Degree/Certificate Received 

พ.ศ. 
Year 

เกรดเฉลีย่ 
G.P.A. 

      
      
      
      
      
 

 

Application No.  …….……………… 
  Staff only        ……../….…./…….. 

 
อาย ุ / Age ................ ปี/year 
สถานภาพ                   โสด/Single 
Marital Status                 สมรส/Married 
 

 /ต ำแหน่งงำน... 



 

 

 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั              
Current Working Position      …. …………………………………………………….………………………………………….. 
สถานท่ีท างานปัจจบุนั : ช่ือกิจการ 
Current Place of  Work : Business name ………………………………………………………………………………………. 
เลขที ่
Number ………………...…………. 

ซอย 
Soi ………………….……………………. 

ถนน 
Road ……………………………………… 

ต าบล/แขวง 
Tambol/Sub-District …………..…. 

อ าเภอ/เขต 
Amphur/District ……………………….. 

จงัหวดั 
Province ……...…………………………… 

รหสัไปรษณีย ์
Zip Code …………….…………….  

โทรศพัท ์
Telephone ……………………………… 

โทรสาร 
Fax …………...……………………………  

 
ประสบการณ์การท างาน / Working Experience    ........................... ปี/ Years  ...........................  เดอืน/Months 
       
ประวติัการท างาน / Employment Record 

ต าแหน่ง 
Position 

กจิการ 
Business 

เริม่ตน้ 
Start 

สิน้สดุ 
End 

ลกัษณะความรบัผดิชอบ 
Job Responsibilities 

     
     
 
ข้อมูลทกัษะทางภาษาองักฤษ (โปรดแนบผลสอบ) / English Language Proficiency Information (Please submit 
official test result) 
 
TOEFL 
 
MCU GET 
 
Other 
(specity).. 
  
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และขอรบัรองว่า
ขอ้ความทีป่รากฏในใบสมคัรและเอกสารต่างๆ ประกอบการสมคัรเป็นความจรงิทุกประการ หากขา้พเจา้ขาดคุณสมบตัอิย่างใด
อย่างหนึ่งในการรบัเขา้ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา หรอื ฝา่ฝืนระเบยีบ หรอื ขอ้บงัคบั ระบุขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอม
ใหต้ดัสทิธิก์ารเขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  และขา้พเจา้ไม่ตดิใจจะเรยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 
 I hereby certify that I am completely qualified as specified in the rules and regulations of the program and 
further certify that the information and the attached documents in this application are true and accurate in every 
respect. If I lach any specified qualifications for being admitted to the Graduate School or violate any rules are 
regulations or give any false information, I accept I will be disqualified for enrollment and I will have no further claim 
to do so.  
 

ลายเซน็ผูส้มคัร / Applicant’s signature ……………………………………………… 
                (………………………………………………) 

วนั/เดอืน/ปี Day/Month/Year      …………………………………………….. 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ลายเซน็เจา้หน้าทีร่บัสมคัร / Applicant’s signature ……………………………………………… 
                             (นายนนทนนัท ์ พงษ์เพช็ร) 

  วนั/เดอืน/ปี Day/Month/Year      …………………………………………….. 

คะแนนสอบ 
Exam Score 

รหสัสอบ 
Exam Code 

วนั/เดอืน/ปี ทีส่อบ 
Day/Month/Year of  Exam 

สถานทีส่อบ 
Place of Exam  

    


