
     
 

ใบสมคัรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
(โปรดกรอกขอ้มูลในใบสมคัรใหค้รบถว้นและโปรดเขียนตวับรรจง) 
 
 
 
 
 
 
1.  ข้อมูลนักศึกษา    ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) ..............................................................นามสกลุ  ………………………………………… 
     Name / Mr. / Miss………………………………………………….…Surname........................................................................................ 
     เพศ       ชาย      หญิง วนัเกิด......./......./.......  อาย.ุ.........ปี   บตัรประชาชน  เลขท่ี  ............................................................................. 
    สถานท่ีออกบตัร ................................วนัหมดอาย.ุ........./........../..........สถานท่ีเกิด  อ าเภอ.................................จงัหวดั........................... 
     เช้ือชาติ.....................................สญัชาติ...............................................ศาสนา............................................................................................ 
     สถานภาพ  โสด       สมรส        หยา่ร้าง        อ่ืนๆ.....................................................จ านวนบุตร............................... 
     ความพกิาร  ไม่มี      มี ระบุ....................................................ความตอ้งการบริการพิเศษ คือ.................................................. 
     ขณะศึกษาพกัอยูก่บั       บิดา/มารดา           ญาติ       บา้นตวัเอง             หอพกัมหาวทิยาลยั  
         บา้นเช่า           อ่ืน ๆ......................................................................................................................... 
     ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ติดต่อไดส้ะดวก)  เลขท่ี............หมู่.......ซอย.............................ถนน..............................แขวง/ต าบล................................... 
     เขต/อ าเภอ...................................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
     โทรศพัท ์(บา้น)............................................โทรศพัท ์(มือถือ).............................................. E-Mail…………………….……………… 
  ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขท่ี.....................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................................... 
  แขวง/ต าบล............................................ เขต/อ าเภอ................................................จงัหวดั........................................................................ 
  รหสัไปรษณีย.์..........................................โทรศพัท.์...............................................เลขรหสัประจ าบา้น.................................................... 
  ปัจจุบนันกัศึกษา           ไม่ท างาน                   ท างาน   ต าแหน่ง.............................................เงินเดือน..................................บาท/เดือน 
  ช่ือสถานทีท่ างาน..................................................................  เลขท่ี..................หมู่ท่ี................. ตรอก/ซอย.............................................     
  ถนน ....................................................... แขวง/ต าบล.................................................. เขต/อ าเภอ............................................................ 
  จงัหวดั .........................................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์......................................................................... 
  อีเมล.์..............................................ID  Line.........................................................Facebook....................................................................... 
 

2.  ข้อมูลการศึกษา 

  ก่อนเขา้ศึกษาในสถาบนัแห่งน้ี ส าเร็จการศึกษาระดบั       ม.6        กศน.                  ปวช.              ปวส.         
                 ปริญญาตรี    ปริญญาโท             อ่ืนๆ................................................ 

  สาขาวชิา (ไทย).......................................................................(องักฤษ)..................................................................................................... 
  จากสถานศึกษา (ไทย)............................................................ จงัหวดัสถานศึกษา..................................................................................... 
  วุฒิการศึกษา (ไทย)........................................(องักฤษ)..................................... ปีการศึกษาท่ีจบ.......................เกรดเฉล่ีย.................... 
  ความสามารถพิเศษ   1. ............................................................................... 2. ........................................................................................... 

 

3.  การกู้ยมืเงนิจากกองทุนของรัฐบาล   4.  ท่านมคีวามประสงค์จะกู้ยมืเงนิจากกองทุน กยศ. หรือไม่ 
            ไม่เคย           เคย                 ตอ้งการ (ระบุ) Passward ...........................             ไม่ตอ้งการ 
 

ต่อ หน้า 2.... 

รหัสนักศึกษา 

รูปถ่าย  
ขนาด 
1 น้ิว 

วนัทีส่มคัร........./........./.........  เพื่อเข้าศึกษาภาคเรียนที.่....../................      สาขาวชิาทีส่มคัร 
หลกัสูตรปริญญาตรี          4 ปี  5 ปี               2 ปี เทียบโอน 

ภาค                                 ปกติ             สมทบ  
วทิยาเขต                            สะพานใหม่            รังสิต           นนทบุรี 
ประเภทการเข้าเรียน          ไม่มีรายวชิาเทียบโอนต่างสถาบนั                 มีรายวชิาเทียบโอนต่างสถาบนั       
 

No. คณะ สาขาวชิา 
1   
2   

 

 

           
 

รหัสรับสมคัร………………… 

รหัสนักศึกษา            
 



 
หน้า 2  

 

5.  ความประสงค์ในการพกัอาศัย            จดัหาท่ีพกัเอง         พกัหอพกัมหาวทิยาลยั      หอ้งพดัลม         หอ้งแอร์    จ านวน.........คน 
 
 
7.  ข้อมูลของบิดา/มารดา 

เป็นบุตรคนท่ี...........จ านวนพ่ีนอ้งรวม.........................คน   ก าลงัศึกษาอยูร่วม...................คน 
สถานภาพสมรสบดิา/มารดา        อยูด่ว้ยกนั       แยกกนัอยูแ่ต่ไม่หยา่ร้าง       หยา่ร้าง       บิดา/มารดาแต่งงานใหม่        อ่ืน ๆ……...…….. 
ช่ือ – สกลุ บิดา.........................................................เลขบตัรประชาชน………..…………………………  อาย.ุ..........ปี         ถึงแก่กรรม 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน.................................... แขวง/ต าบล................................... 
เขต/อ าเภอ...........................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศพัท.์............................................. 
บิดาประกอบอาชีพ.......................................................ต  าแหน่ง...........................................................รายได.้...............................บาท/เดือน 
ช่ือสถานท่ีท างาน.......................................................................................... เบอร์โทรศพัท.์........................................................................... 
ช่ือ – สกลุ มารดา......................................................เลขบตัรประชาชน………..…………………………  อาย.ุ..........ปี         ถึงแก่กรรม 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน.................................... แขวง/ต าบล................................... 
เขต/อ าเภอ...........................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศพัท.์............................................. 
มารดาประกอบอาชีพ.......................................................ต  าแหน่ง.......................................................รายได.้...............................บาท/เดือน 
ช่ือสถานท่ีท างาน.......................................................................................... เบอร์โทรศพัท.์........................................................................... 
 (กรณีบิดามารดาท างานท่ีเดียวกนัและมีรายไดร่้วมกนัใหใ้ส่รายไดท่ี้คนใดคนหน่ึงหรือแบ่งคนละคร่ึง) 
 
8.  ข้อมูลผู้ปกครอง 

           ปกครองตนเอง    ปกครองโดยบิดา        ปกครองโดยมารดา          ปกครองโดยบุคคลอ่ืน (โปรดระบุขา้งล่าง) 
ช่ือ – สกลุ ผู้ปกครอง...................................................... เลขบตัรประชาชน......................................อาย.ุ.........ปี มีความสมัพนัธ์เป็น................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ แขวง/ต าบล....................................... 
 เขต/อ าเภอ...............................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์............................ โทรศพัท.์............................................ 
ผูป้กครองประกอบอาชีพ.................................................ต  าแหน่ง...................................................รายได.้.................................บาท/เดือน 
ช่ือสถานท่ีท างาน................................................................................................. เบอร์โทรศพัท.์.................................................................. 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นในการเขา้เป็นนกัศึกษาตามท่ีก าหนดไว ้และขอรับรองว่าขอ้ความท่ีกรอกพร้อมทั้งเอกสารท่ีน ามาแสดงถูกตอ้งและเป็นจริง  
หากมีการตรวจสอบพบวา่ขาดคุณสมบติัหรือขอ้ความท่ีกรอกหรือเอกสารเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้พิกถอนสิทธ์ิการเขา้ศึกษาโดยไม่มีขอ้ขดัแยง้  หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
ลงช่ือ.......................................................ผูส้มคัร   
          (.....................................................)         

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่   :    ศูนย์รับสมคัร..............................................   เข้าใหม่           เทยีบโอนต่างสถาบัน         เทยีบโอนประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

   ค่าข้ึนทะเบียน...........................บาท   เลขท่ีใบเสร็จ.......................  วนัท่ี......./......./....... 
            ค่าบ ารุงการศึกษา......................บาท เลขท่ีใบเสร็จ.........................วนัท่ี......./......./....... 
            ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย...................บาท   เลขท่ีใบเสร็จ.........................วนัท่ี......./......./....... 
            ค่าประกนัความเสียหาย.............บาท  เลขท่ีใบเสร็จ.........................วนัท่ี......./......./....... 
            ค่าประกนัหอพกั........................บาท เลขท่ีใบเสร็จ.........................วนัท่ี......./......./....... 
            ค่าหอพกั...................................บาท   เลขท่ีใบเสร็จ.........................วนัท่ี......./......./....... 
            อ่ืน ๆ.........................................บาท เลขท่ีใบเสร็จ.........................วนัท่ี......./......./....... 
 

ทุนการศึกษาท่ีไดรั้บ  ประเภท.......................................................... มูลค่า.................................. 
   
 

เอกสารการรับสมัคร   ดงันี ้
      รูปถ่าย 1 น้ิว                                                 3   รูป 
      ส าเนาทะเบียนบา้น                                      3  ฉบบั 
      ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                    3  ฉบบั 
      ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.)                 3  ฉบบั 
      ส าเนาใบเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวั (ถา้มี)  3  ฉบบั 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บสมคัร 
 

6.  ท่านทราบข่าวการรับสมคัรจากแหล่งใด  (โปรดระบุ)................................................................................................................................ 


