
                    บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต           
                    Graduate School Rangsit University                             รูปผูสมัคร                         

                                 ใบสมัครเขาศึกษา                                             Applicant’s Photo  

                                             Application Form for Graduate Study 
                                               (กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง / Please write in Block Capitals)                        

 
หลักสูตร / Program ……………………………….………………………….…….. 
สาขาวิชา / Major ………………………………………………….…………………  
รหัสสาขา / Major Code      
วิทยาลัย คณะ / College, Faculty…………………………….………….………… 
 
ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก   ศูนยศึกษาวิภาวดี  ศูนยศึกษาสาทรธานี 
Education Center Muang-Ake Rangsit University Viphavadee Center Sathorn thani Center 
 
   นาย/Mr. นาง/Mrs.     นางสาว/Miss  
 
ชื่อ / Name ............................................................ นามสกุล / Last name .......................................................................... 
 
บัตรประชาชนเลขท่ี / ID.Number 
 
Passport Number  
  
วัน/เดือน/ป เกิด   
Date of Birth      …………………………………………………….…..……… 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด/ประเทศ) 
Place of Birth (Province/Country) ..............................................................    
สถานท่ีติดตอปจจุบัน / Current Mailing Address 
บานเลขท่ี  
House Registration Number ……….… 

ซอย 
Soi ………………….………………. 

ถนน 
Road ……………………………….……… 

ตําบล/แขวง 
Tambol/Sub-District …………………… 

อําเภอ/เขต 
Amphur/District …………………… 

จังหวัด 
Province ………………………………...… 

รหัสไปรษณีย  
Zip Code ……….……………………….  

โทรศัพท 
Telephone ……….………………… 

โทรศัพทมือถือ 
Mobile Phone ......................................... 

 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประวัติการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย หรือ เทียบเทา  
Educational Background from university Level or Equivalent 
ระดับการศึกษา 
Education Level 

สถาบันการศึกษา 
Name of Institution 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
Program/Major 

วุฒิท่ีไดรับ 
Degree/Certificate Received 

พ.ศ. 
Year 

เกรดเฉล่ีย 
G.P.A. 

      
      
      
     
 

 

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

 
อายุ  / Age ................ ป/year 
สถานภาพ                   โสด/Single 
Marital Status                 สมรส/Married 
 



ตําแหนงงานปจจุบัน              
Current Working Position      …. …………………………………………………….………………………………………….. 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน : ชื่อกิจการ 
Current Place of  Work : Business name ………………………………………………………………………………………. 
เลขท่ี 
Number ………………...…………. 

ซอย 
Soi ………………….……………………. 

ถนน 
Road ……………………………………… 

ตําบล/แขวง 
Tambol/Sub-District …………..…. 

อําเภอ/เขต 
Amphur/District ……………………….. 

จังหวัด 
Province ……...…………………………… 

รหัสไปรษณีย 
Zip Code …………….…………….  

โทรศัพท 
Telephone ……………………………… 

โทรสาร 
Fax …………...……………………………  

 
ประสบการณการทํางาน / Working Experience    ........................... ป/ Years  ...........................  เดือน/Months 
     .  
ประวัติการทํางาน / Employment Record 

ตําแหนง 
Position 

กิจการ 
Business 

เริ่มตน 
Start 

ส้ินสุด 
End 

ลักษณะความรับผิดชอบ 
Job Responsibilities 

     
     
 
ขอมูลทักษะทางภาษาอังกฤษ (โปรดแนบผลสอบ) / English Language Proficiency Information (Please submit 
official test result) 
 
TOEFL 

  
 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีกําหนดไว และขอรับรองวา
ขอความท่ีปรากฏในใบสมัครและเอกสารตางๆ ประกอบการสมัครเปนความจริงทุกประการ หากขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่งในการรับเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ฝาฝนระเบียบ หรือ ขอบังคับ ระบุขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอม
ใหตัดสิทธิ์การเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และขาพเจาไมติดใจจะเรียกรองใดๆ ท้ังส้ิน 
 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.  
 
 

ลายเซ็นผูสมัคร / Applicant’s signature ……………………………………………… 
วัน/เดือน/ป Day/Month/Year      …………………………………………….. 

 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

คะแนนสอบ 
Exam Score 

รหัสสอบ 
Exam Code 

วัน/เดือน/ป ท่ีสอบ 
Day/Month/Year of  Exam 

สถานท่ีสอบ 
Place of Exam  

    



แบบสัมภาษณนักศึกษา 
Student Interviewing Form 

เฉพาะกรรมการผูสัมภาษณใชเทานั้น / For Interviewer Committee Use Only 
 

โปรดประเมินนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Please evaluate a student in relation to basic proficiency of Information Technology 

ชนิดของซอฟตแวร/Software Class ไมเคย/Never พอใช/Fair ดี/Good ดีมาก/Very Good 
Word Processor     
Electronic Spreadsheet      
Presentation Software     
Internet Browsers     
Operating System (Unix, Windows)     
Computer Programming (any language)     
 

โปรดประเมินวิชาเสริมพื้นฐานที่ตองเรียนกอนเขาโปรแกรมการศึกษาจริง 
Please evaluate the prerequisites before admitting to the program 

ทักษะ/Skill ผาน/Pass ไมผาน/Not pass วิชาเสริมพื้นฐานที่ตองเรียนกอนเขาโปรแกรม 
The prerequisites before admitting to the program 

ภาษาอังกฤษ/English    
    
    
    
 

ความเห็นอื่นๆ / Other Comments 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ผลการสอบสัมภาษณ / Interview Result 
             ผาน/Pass                    ไมผาน/Not pass 
             ผาน ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน/Pass and need to register for prerequisite courses  ..........รายวิชา        
 

ลงชื่อ(Signed) ………………………………………ผูสัมภาษณ/Interviewer 
                           ตําแหนง/Position ………………………...…………………….. 

............./.........................../................. 
 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย / Dean of Graduate School’s Comments 
               รับทราบ ลงทะเบียนได (Acknowledged and registration is allowed)            
               รับทราบ แตติดตามเอกสารประกอบการสมัครกอนลงทะเบียน (Acknowledged but pursuing the documents   
               attached to the application before registration) 
        เง่ือนไข/Condition ................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………................................................................................................. 
 

ลงชื่อ ...................................................................................... 
(.............................................................................) 

............../........................../.................... 



( เฉพาะผูสมัครที่สงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน ) 
(For the applicant who did not completely submit documents attached to the application Only) 

 
ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา 

Certificate of Graduation 
 

   นาย/Mr. นาง/Mrs.     นางสาว/Miss  
 
ชื่อ / Name ...................................................... นามสกุล / Last name .................................................................................. 
 
สมัครเขาศึกษาหลักสูตร / Apply for Studing in Program .......................................................................................................  
 
เลขท่ีสมัคร / Application No. …………………………………….  
 
ขอรับรองวาไดสําเร็จการศึกษา / hereby certify that I truly graduated with   

ปริญญาตรี / Bachelor’s Degree จริง   ปริญญาโท / Master’s Degree    จริง 
 
จากมหาวิทยาลัย / from university ......................................................................ประเทศ / Country ..................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีกําหนด และขอความท่ีปรากฏในใบสมัคร
และเอกสารตางๆ ประกอบการสมัคร เปนความจริงทุกประการ  หากขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงในการรับเขาศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ระบุขอความอันเปนขอเท็จ  ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์การเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขาพเจา
ไมติดใจจะเรียกรองใดๆ ท้ังส้ิน 
 ในกรณีท่ีมิไดสงเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีกําหนด ขาพเจาจะนําเอกสารดังกลาว มาสงมอบใหบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันท่ี ......................................................... 
 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 lack any specified qualifications for being admitted to the Graduate School or violate any rules and 
regulations or give any false information, I accept I will be disqualified for studying in Graduate Level and I will have 
no further claim to do so. 
 In case of not submitting the documents attached to the application within the time specified, I will submit 
the said documents to the Graduate School of Rangsit University within the date of ………………………………………. 
 

ลงชื่อ (signed) .................................................................................. 
( ................................................................... ) 

วันท่ี/Date.......... เดือน/Month .................................. พ.ศ./Year .................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

เฉพาะเจาหนาท่ี / For Officer Use Only 
เอกสารประกอบการสมัคร / Documents Attached to the Application 

 รูปถาย 1 นิ้ว 4 รูป  สําเนาบัตรประชาชน     สําเนาทะเบียนบาน 
 4 Photographs: 1 Inch size Copy of Identification Card     Copy of House Registration 
 สําเนาปริญญาบัตร  สําเนาใบรับรองการศึกษา     หนังสือรับรอง 2 ฉบับ 
 Copy of Certificates/Degrees Copy of Transcripts     2 Letters of Recommendation  
 สําเนาพาสปอรต กรณีนักศึกษาตางชาติ 
 Copy of Passport  (for foreign students) 

 
ลงชื่อ(Signed) ........................................................... ผูตรวจเอกสาร(Document Checker)   

              .............../................../.................. 



 
ใบสมัครเลขที่____________ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
GRADUATE SCHOOL RANGSIT UNIVERSITY 

 
หนังสือใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา 

LETTER OF RECOMMENDATION 
 
ช่ือผูสมัครเขาศึกษา (โปรดพิมพหรือเขียนตัวบรรจง) 
Name of Applicant (Please print or type) 

 
หลักสูตรที่สมัคร 
Degree Program 
 

คณะกรรมการคัดเลือกเขา ใครขอขอบคุณท่ีทานไดกรุณาใหความเห็นตามความจริง ในการประเมินผูสมัครเขาศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดสงแบบฟอรมน้ี
พรอมลงนามผนึกหลังซอง ท่ีแนบมาคืนยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง 
The Admission Committee would appreciate your candid assessment as to the applicant’s ability to pursue our graduate 
program.  The information you provide will have a significant influence on the final outcome of the Committee’s decision 
about the applicant.  Please return this form in the envelope provided as soon as you can.  Please kindly affix your 
signature across the back of the sealed envelope and mail the form directly to us. 

 
นามผูใหการรับรอง 
Recommender’s Name______________________________________________________________________ 
 
ตําแหนงงาน 
Position/Title _____________________________________________________________________________ 
 
ที่ทํางาน 
Organization _____________________________________________________________________________ 
 
ที่ต้ัง 
Address _________________________________________________________________________________ 
 
โทรศัพท     จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
Telephone _______________________________ E-mail__________________________________________ 
 
1. ทานรูจักกับผูสมัครเขาศึกษามาเปนเวลานานเทาใด? 

How long have you known the applicant?  ________ป/Years ________เดือน/Months 
2. ทานรูจักกับผูสมัครเขาศึกษาในฐานะใด? 

In what capacity have you known the applicant? _____________________________________________ 
 
 

 
(โปรดพลิก) 

(P.T.O.) 
 
 
 

เปนความลับ (CONFIDENTIAL) 



 
3. กรุณาเปรียบเทียบคุณสมบัติดานตางๆ ของผูสมัครกับบุคคลอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน โดยขีด  ในชองที่เหมาะสม 

Please rate the applicant relative to others in the same field on various dimensions.  Make  in the appropriate box. 
 
 
 
 
 
 
 

       

ศักยภาพในการศกึษา (โอกาสสําเร็จและเวลาที่จะใหกบัการเรียน) 
(Potential for successful completion of degree program) 

       

ความคิดริเร่ิม และความสามารถทางสติปญญา  
(Originality & Intellectual Capacity) 

       

บุคลิกภาพ และความกระตือรือรน 
(Personality & Enthusiasm) 

       

ความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
(Ability to Communicate) 

       

อารมณ วุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ 
(Emotion, Maturity, Responsibility) 

       

ความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะหเหตุผล 
(Decision Making & Analytical Capability) 

       

การทํางานรวมกับผูอื่นได 
(Ability to work with others) 

       

ความสําเร็จในงานท่ีผานมา 
(Past records of accomplishments) 

       

ความเปนผูนํา 
(Leadership) 

       

 
4. โปรดใหความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูสมัคร ที่ทานเห็นวาจะเปนประโยชนในการพิจารณาเขาศึกษาของคณะกรรมการฯ 

Please provide additional comments concerning the applicant to facilitate the Committee’s decision. 
 
 
 
 

 
5. กลาวโดยสรุป ทานมีความเห็นวา ทาน 

In Summary, you would 
 สามารถรับรองไดอยางมั่นใจวาผูสมัครสมควรอยางยิ่งที่จะไดเขาศึกษา 

Recommend enthusiastically that the applicant should be admitted without reservation. 
 สามารถรับรองไดวาผูสมัครสมควรท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา 

Recommend that the applicant should be admitted. 
 แมวาคุณสมบัติของผูสมัครอาจยังไมเหมาะสมเทาที่ควร แตเห็นวาผูสมัครควรไดรับโอกาสเขาศึกษา 

Recommend with reservation. 
 ไมสามารถรับรองวาผูสมัครจะสามารถเรียนไดอยางไมมีปญหา 

Unable to recommend. 
 
 
ลายเซ็นผูใหคํารับรอง      วันที่ 
RECOMMENDER’S SIGNATURE ________________________________ Date _________________________________ 

 

ระดับการประเมิน 

     Rating Level 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

Applicant’s Dimension 



 
ใบสมัครเลขที่____________ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
GRADUATE SCHOOL RANGSIT UNIVERSITY 

 
หนังสือใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา 

LETTER OF RECOMMENDATION 
 
ช่ือผูสมัครเขาศึกษา (โปรดพิมพหรือเขียนตัวบรรจง) 
Name of Applicant (Please print or type) 

 
หลักสูตรที่สมัคร 
Degree Program 
 

คณะกรรมการคัดเลือกเขา ใครขอขอบคุณท่ีทานไดกรุณาใหความเห็นตามความจริง ในการประเมินผูสมัครเขาศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดสงแบบฟอรมน้ี
พรอมลงนามผนึกหลังซอง ท่ีแนบมาคืนยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง 
The Admission Committee would appreciate your candid assessment as to the applicant’s ability to pursue our graduate 
program.  The information you provide will have a significant influence on the final outcome of the Committee’s decision 
about the applicant.  Please return this form in the envelope provided as soon as you can.  Please kindly affix your 
signature across the back of the sealed envelope and mail the form directly to us. 

 
นามผูใหการรับรอง 
Recommender’s Name______________________________________________________________________ 
 
ตําแหนงงาน 
Position/Title _____________________________________________________________________________ 
 
ที่ทํางาน 
Organization _____________________________________________________________________________ 
 
ที่ต้ัง 
Address _________________________________________________________________________________ 
 
โทรศัพท     จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
Telephone _______________________________ E-mail__________________________________________ 
 
1. ทานรูจักกับผูสมัครเขาศึกษามาเปนเวลานานเทาใด? 

How long have you known the applicant?  ________ป/Years ________เดือน/Months 
2. ทานรูจักกับผูสมัครเขาศึกษาในฐานะใด? 

In what capacity have you known the applicant? _____________________________________________ 
 
 

 
(โปรดพลิก) 

(P.T.O.) 
 
 
 

เปนความลับ (CONFIDENTIAL) 



 
3. กรุณาเปรียบเทียบคุณสมบัติดานตางๆ ของผูสมัครกับบุคคลอื่นๆ ในสาขาเดียวกัน โดยขีด  ในชองที่เหมาะสม 

Please rate the applicant relative to others in the same field on various dimensions.  Make  in the appropriate box. 
 
 
 
 
 
 
 

       

ศักยภาพในการศกึษา (โอกาสสําเร็จและเวลาที่จะใหกบัการเรียน) 
(Potential for successful completion of degree program) 

       

ความคิดริเร่ิม และความสามารถทางสติปญญา  
(Originality & Intellectual Capacity) 

       

บุคลิกภาพ และความกระตือรือรน 
(Personality & Enthusiasm) 

       

ความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
(Ability to Communicate) 

       

อารมณ วุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ 
(Emotion, Maturity, Responsibility) 

       

ความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะหเหตุผล 
(Decision Making & Analytical Capability) 

       

การทํางานรวมกับผูอื่นได 
(Ability to work with others) 

       

ความสําเร็จในงานท่ีผานมา 
(Past records of accomplishments) 

       

ความเปนผูนํา 
(Leadership) 

       

 
4. โปรดใหความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูสมัคร ที่ทานเห็นวาจะเปนประโยชนในการพิจารณาเขาศึกษาของคณะกรรมการฯ 

Please provide additional comments concerning the applicant to facilitate the Committee’s decision. 
 
 
 
 

 
5. กลาวโดยสรุป ทานมีความเห็นวา ทาน 

In Summary, you would 
 สามารถรับรองไดอยางมั่นใจวาผูสมัครสมควรอยางยิ่งที่จะไดเขาศึกษา 

Recommend enthusiastically that the applicant should be admitted without reservation. 
 สามารถรับรองไดวาผูสมัครสมควรท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา 

Recommend that the applicant should be admitted. 
 แมวาคุณสมบัติของผูสมัครอาจยังไมเหมาะสมเทาที่ควร แตเห็นวาผูสมัครควรไดรับโอกาสเขาศึกษา 

Recommend with reservation. 
 ไมสามารถรับรองวาผูสมัครจะสามารถเรียนไดอยางไมมีปญหา 

Unable to recommend. 
 
 
ลายเซ็นผูใหคํารับรอง      วันที่ 
RECOMMENDER’S SIGNATURE ________________________________ Date _________________________________ 

 

ระดับการประเมิน 

     Rating Level 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

Applicant’s Dimension 
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