
ใบสมคัรเข้าศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

ปีการศึกษา  2560                                           

 

คาํชีแจง  1. โปรดกรอกขอ้ความในช่องว่างทีเวน้ไวแ้ละลงรหสัในกรอบสีเหลียมใหถ้กูตอ้งและชดัเจน 

  2. โปรดเขียนตวับรรจงหรือพิมพดี์ด 

      ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้เรียนระดบับณัฑิตศึกษา มมร. ตงัแต่ภาคตน้ ปีการศึกษา   2561   ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. หลกัสูตรทีสมคัร 

2.ชือ - ชือสกุล ของผู้สมคัร 

3. รายละเอยีดเกยีวกบัผู้สมคัร  

ช่องนเีฉพาะเจ้าหน้าท ี

   สถานภาพนกัศึกษา   เอกสารประกอบการสมคัร 

       เลขทีใบสมคัร  1. สามญั    1.  ครบ 

   2. ทดลองเรียน   2. ไม่ครบ 

เลขประจาํตวันกัศึกษา 

 

รูปถ่าย 1 นิว 

1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท            1.2 สาขาวิชา………………..................................    

1.3 คณะศาสนาและปรัชญา        1.4 แผนการศึกษา……………............…………..   

     

2.1 คาํนาํหนา้ ชือ - ชือสกุล ภาษาไทย 

 

2.2 คาํนาํหนา้ ชือ - ชือสกุล ภาษาองักฤษ 

 

 

3.1 เพศ………………………..  3.2 เกิดวนั - เดือน - ปี…………………  

3.3 อาย…ุ…ปี……เดือน (นบัถึง 1 กรกฎาคม ของปีการศึกษาทีสมคัร)           

3.4 จงัหวดัทีเกิด………......……….  3.5 รหสัไปรษณีย…์…………………....……..  

3.6 เชือชาติ……………………  3.7 สัญชาติ…………………………..     

3.8 ศาสนา……………………..  3.9 อาชีพ…………………………….     

3.10 สถานทีทาํงานชือ  

 ทีตงั………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 อาํเภอ / เขต……………………………………………………………จงัหวดั………………………………  

3.11 ตาํแหน่งปัจจุบนั 

3.12  

เลขประจาํตวัประชาชน  

         สถานทีออกบตัร……………………………………………………..วนัหมดอาย…ุ…………………………………………………. 

 

 

  

มมร. บ1 



4. ทีอยู่ของผู้สมัคร 

5. วุฒิการศึกษาทีใช้สมัคร 

6. คาํรับรองของผู้สมัคร 

 

ลงชือ……………………………………….ผูส้มคัร 

ลงชือ……………………………………………. (เจา้หนา้ทีผูต้รวจสอบ)          (………………………………………) 

วนัที………เดือน………………………………พ.ศ……………   วนัที..……..เดือน………………………..พ.ศ……….

4.1 ทีอยูที่ผูส้มคัรใชติ้ดต่อกบัมหาวิทยาลยัเป็นทีอยูข่อง (โปรดทาํเครืองหมาย X ลงใน  ของตวัเลือกทีท่านตอ้งการ) 

  1. ทีอยูข่องผูส้มคัร       2. ทีอยูข่องผูรั้บฝาก 

4.2 รายละเอียดเกียวกบัทีอยูที่ผูส้มคัรใชติ้ดต่อกบัมหาวิทยาลยั ตามขอ้ 4.1 

 (โปรดระบุทีอยูที่สะดวกทีสุดเพียงแห่งเดียว) 

 ชือผูรั้บฝาก (กรอกเฉพาะกรณีฝากส่งต่อ) 

 

ชือสถานทีติดต่อ 

 

เลขทีบา้นหรือทีทาํงาน  หมู่ที  ซอย  

หมู่บา้น       ถนน  

ตาํบล / แขวง      อาํเภอ / เขต  

จงัหวดั……………………………   โทรศพัทบ์า้น .......………………….. มือถือ .……………………………… 

 

 

 

  

    

5.1 ชือเตม็ของวุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ชือยอ่ของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย  

5.3 ชือยอ่ของวุฒิการศึกษา ภาษาองักฤษ  

5.4 คะแนนเฉลียสะสม  .  5.5 วนั เดือน ปี ทีสาํเร็จการศึกษา   

5.6 ชือสถาบนัการศึกษาตามทีปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา 

     

5.7 ชือสถาบนัการศึกษาทีเป็นภาษาองักฤษตามทีปรากฎในใบแสดงวุฒิการศึกษา 

      
 

  
5.8 สถานทีตงัของสถาบนัการศึกษา………………………………………………………………………………………………………… 

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

5.9 ประสบการณ์การทาํงานตามทีสาขาวิชากาํหนด ในคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัร คือ …………………………………………………... 

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

      ระยะเวลาทีปฏิบติังานในตาํแหน่งดงักล่าว (นับถึง 1 พฤษภาคม ของปีการศึกษาทีสมัคร)………..รวมเวลา………ปี……….เดือน 

 

 

 

 6.1 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลยั และขอ้ความทีขา้พเจา้กรอกใน มมร. บ1 พร้อมทงั  

หลกัฐานทีใชส้มคัรทงัหมด ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ หากขอ้ความขา้งตน้นีไม่เป็นความจริงเพียงขอ้หนึงขอ้ใดหรือหลกัฐานใดทีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้ง

ตามระเบียบการสมคัรฯ หรือเป็นหลกัฐานปลอม หรือมีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมใหม้หาวิทยาลยัถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา และลบชือออกจาก

ทะเบียนนกัศึกษาได ้ โดยมหาวิทยาลยัไม่ตอ้งคืนเงินค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวสัดุการศึกษาทีไดช้าํระแกม่หาวิทยาลยัแลว้ไม่ว่ากรณีใด 

และขา้พเจา้ขอใหส้ัญญาว่าจะไม่เรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

6.2 ในกรณีทีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนกัศึกษา ขา้พเจา้ยินดีทีจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยัทุกประการ 

 

 



แบบข้อมูลประกอบการคดัเลอืก 

เข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

 ปีการศึกษา 2561 

โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพมิพ์ดีดให้ชัดเจน 

ข้อ 1. หลกัสูตรทีสมคัร 

 

ข้อ 2. คาํนําหน้า - ชือ - ชือสกลุ - ของผู้สมคัร 

   

ข้อ 3. รายละเอยีดเกยีวกบัผู้สมคัร 

 

มมร.บ1 - ข. 

 
ช่องนีเฉพาะเจ้าหน้าที 

         สถานภาพนักศึกษา   เอกสารประกอบการสมัคร 

         เลขทีใบสมัคร       1. สามัญ    1.  ครบ 

         2. ทดลองเรียน    2. ไม่ครบ 

  เลขประจําตัวนักศึกษา 

 

รูปถ่าย 

1 นิว 

1.1 หลักสูตร……………………………1.2 สาขาวิชา…………………………………..1.3 แขนงวิชา………………………………… 

1.4   วิชาเอก…………………………………………..1.5 แผนการศึกษา……………………………………………  แผน ก   แผน ข 

 

3.1 เพศ………………3.2 วัน/เดือน/ปีเกิด………………………3.3 อายุ………..ปี…………เดือน (นับถึง 1 กรกฎาคม ของปีการศึกษาทีสมัคร) 

3.4 จังหวัดทีเกิด…………………………………………3.5 ประเทศ…………………………3.6 เชือชาติ……………………………... 

3.7 สัญชาติ………………3.8 ศาสนา……………………3.9 อาชีพ……………………………ตําแหน่ง……………………………….. 

3.10 ทีอยู่ทีทํางาน………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์  

ทีอยู่ทีบ้าน…………………………………………………………………….………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์  

3.11 สถานภาพ [   ] โสด  [   ] สมรส  [   ] หย่า 3.12 โทรศัพท์ทีติดต่อสะดวก………………………..3.13 โทรสาร……………………… 

3.14 E-mail: address ……………………………….3.15 เลขประจําตัวประชาชน  

3.1 เพศ………………3.2 วัน/เดือน/ปีเกิด………………………3.3 อายุ………..ปี…………เดือน (นับถึง 1 กรกฎาคม ของปีการศึกษาทีสมัคร) 

3.4 จังหวัดทีเกิด…………………………………………3.5 ประเทศ…………………………3.6 เชือชาติ……………………………... 

3.7 สัญชาติ………………3.8 ศาสนา……………………3.9 อาชีพ……………………………ตําแหน่ง……………………………….. 

3.10 ทีอยู่ทีทํางาน………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์  

ทีอยู่ทีบ้าน…………………………………………………………………….………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์  

3.11 สถานภาพ [   ] โสด  [   ] สมรส  [   ] หย่า 3.12 โทรศัพท์ทีติดต่อสะดวก………………………..3.13 โทรสาร……………………… 

3.14 E-mail: address ……………………………….3.15 เลขประจําตัวประชาชน  



ข้อ 4. ประวตักิารศึกษาตงัแต่ระดบัอนุปริญญาและ/หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขนึไป 

 

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาทใีช้สมคัร 

 

ข้อ 6. ประสบการณ์การทํางาน (ตามลาํดบัเวลา จากอดีต - ปัจจุบัน) 

 

  วุฒิการศึกษา             วิชาเอก   สถานศึกษา             ปีทีสําเร็จ           คะแนน 

                    การศึกษา        เฉลียสะสม 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 ชือเตม็ของวุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 ชือยอ่ของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย……………………………………………………………………………………………………... 

   ภาษาองักฤษ………………………………………………………………………………………………….. 

5.3 วิชาเอก…………………………………………………………..5.4 วิชาโท…………………………………………………………… 

5.5 คะแนนเฉลียสะสม………………………………………………5.6 คณะทีสาํเร็จการศึกษา…………………………………………... 

5.7 ปีทีสาํเร็จการศึกษา………………………………………………5.8 ชือสถาบนัการศึกษา…………………………………………….. 

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

    ตําแหน่ง            สถานทีทํางาน          ระยะเวลาที    ลักษณะงาน 

      ปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ข้อ 7. ความสามารถพเิศษ (จากการทํางาน) 

 

ข้อ 8. ความรู้ ความชํานาญพเิศษ (โปรดแนบหลกัฐาน) 

 

ข้อ 9. สิงอาํนวยความสะดวกทีอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 

(1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(1)   ภาษาองักฤษ        ดี        ปานกลาง        พอใช ้

(2)   คอมพิวเตอร์        ดี        ปานกลาง        พอใช ้

(3)   อืน ๆ (ระบุ)……………….…………………………………………………………………………………………………………… 

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

      มี               ไม่มี 

9.1     โทรศพัท ์   บา้น     หมายเลข……………………………………… 

 ทีทาํงาน     หมายเลข……………………………………… 

 มือถือ     หมายเลข……………………………………… 

9.2     โทรสาร (FAX)  บา้น     หมายเลข……………………………………… 

    ทีทาํงาน     หมายเลข……………………………………… 

    E-mail:address    ………..………………………………………. 

9.3     เครืองรับวิทยกุระจายเสียง      

9.4     เครืองเล่นเทปเสียง       

9.5     เครืองรับวิทยโุทรทศัน์       

9.6     เครืองเล่นวีดิทศัน์       

9.7     กลอ้งถ่ายวีดิทศัน์       

9.8     VCD        

9.9     คอมพิวเตอร์   บา้น     

    ทีทาํงาน     



 ข้อ 10. ข้อมูลส่วนตวั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 11. โครงการวจิยัทีคาดว่าจะเสนอเป็นวทิยานิพนธ์ (สําหรับผู้สมคัรในลกัสูตรแผน ก และ ข ทุกสาขาวชิา โดยจดัพมิพ์ลง

ในกระดาษ A4 และแนบท้ายแบบฟอร์ม) ประกอบด้วยหัวข้อดงัต่อไปน ี

 11.1 ชือเรืองทีทาํการวิจยั 

. 11.2 ความเป็นและความสาํคญัของปัญหา 

 11.3 วตัถุประสงคใ์นการทาํวิจยั 

11.4 วิธีการวิจยั 

 11.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ 
 

 

 

 

         ลงชือ………………………………...ผูส้มคัร 

                  (………………………………..) 

         วนัที………เดือน…..………………พ.ศ……. 

(1)   สภาพความพิการทางร่างกาย (ถา้มี)  โปรดระบุ………………………………………………………………………………………. 

(2)   ค่าใชจ่้ายในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มาจาก        ทุนส่วนตวั        ทุนของหน่วยงานตน้สังกดั       ทุนกูย้มืรัฐบาล 

         อืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………….…. 

1. ท่านรับรู้ขอ้มูลการสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา จากสือใด 

 หนงัสือพิมพ ์    รายการวิทย ุ  

 Website ของ มมร.    Website อืน ๆ    

2. ท่านนิยมอ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดมากทีสุด โปรดเรียงลาํดบัมากทีสุดไปหานอ้ยทีสุด หมายเลข 1-2-3-4  

 ไทยรัฐ   เดลินิวส์  มติชน   อืน ๆ ระบุ………………………………………. 



มมร.บ1 - ร 

1.1 ตาํแหน่งปัจจุบนั……………………………………………………………………………………………………….………… 

1.2 หนา้ทีความรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………..……….. 

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

1.3 ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั…………………………………………..…….ปี………………………………….เดือน 

 

หนังสือรับรอง 
 

 ผูส้มคัรชือ (พระ,นาย, นาง,นางสาว)………………………………นามสกุล………………………………………… 

สมคัรหลกัสูตรระดบั………………………………………สาขาวิชา………………………………………………………. 

คณะ…………………………………………………. แผนการศึกษา……………………………………………………. 

 ผูรั้บรองชือ………………………….……………..นามสกุล…………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……………………………………………สถานทีทาํงาน…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..โทรศพัท…์…………………….. 

ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร……………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลาทีรู้จกักบัผูส้มคัร………………………ปี…………………………..เดือน ขอรับรองผูส้มคัรในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี 

 

1. หน้าทีการงานของผู้สมคัร 

2. คุณลกัษณะของผู้สมคัร 

                                    คุณลกัษณะ         ดีเด่น         ดีมาก   ดี           ปานกลาง 
 

1. ความประพฤติ…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. มนุษยสัมพนัธ์…………………………………………………………………………….……………………………………… 

3. ความเสียสละเพือส่วนรวม………………………………………………………………………………………………………. 

4. ความขยนัหมนัเพียร…………………………………………………………………………………………………………….... 

5. การรักษาระเบียบวินยั……………………………………………………………………………………………………………. 

6. ความอดทน………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ความเป็นผูน้าํ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ความสามารถในการแกปั้ญหา………………………………………………………………………………….………………... 

9. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล……………………………………………………………………………………………... 

10. สติปัญญา……………………………………………………………………………………………………….………………... 

11. ความรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ความคิดริเริม……………………………………………………………………………………………………………………... 

13. ความสามารถในการแสวงหาความรู้……………………………………………………………………………………………... 

14. ความสามารถในการเขียน………………………………………………………………………………………………………... 

15. ความสามารถในการพูดแสดงความคิดเห็น………………………………………………………………………………………. 

16. ความสามารถในการนาํหลกัการและวิธีการใหม่ๆ มาใชใ้นงาน…………………………………………………………………. 



 

3. ประโยชน์ทีหน่วยงานหรือสังคมจะได้รับจากการศึกษาของผู้สมคัร 

4. ความคดิเหน็อนื ๆ 

 

        ลงชือ………………………………………ผูรั้บรอง 

                (………………………………………) 

        วนัที…………..เดือน……………………..พ.ศ……… 

หมายเหตุ หนงัสือรับรองฉบบันีถือเป็นเอกสารปกปิด  มหาวิทยาลยัขอความร่วมมือจากท่านผูรั้บรอง  กรุณาใส่ซอง

ปิดผนึกหนงัสือรับรองฉบบันี  แลว้มอบใหผู้ส้มคัร  เพือส่งพร้อมใบสมคัร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

แบบกรอกข้อมูลเพิมเติมตามทีสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนด 

 

 

1. สถานภาพของนกัศกึษา 

   00.  ปกติ    01.  พกิารทางการมองเหน็ 

   02.  พกิารทางการไดย้นิ   09.  พกิารทางกาย 
 

2. สถานภาพการรบัทุนการศกึษา 

   0.  ไมไ่ดร้บั    1.  ไดร้บั จาก………………………………………………. 
 

3. ความถนัด/ความสนใจพเิศษ  (เชน่  วา่ยนํา) ………………………………………………………………………. 
 

4. จํานวนพนี้องทงัหมด…………………….. คน 
 

5. จํานวนพนี้องทกีาํลงัศกึษาอยู่…………… คน 
 

6. บดิาชอื………………………….……. นามสกลุ…………………………………………………. 
 

7. สถานภาพของบดิา 

   0.  ถงึแกก่รรม    1.  มชีวีติ 
 

8. รายไดบ้ดิา 

   1.  < 150,000 บาทต่อปี   2.  150,000 – 300,000 บาทต่อปี 

   3.  > 300,000 บาทต่อปี 
 

9. อาชพีบดิา 

   01  รบัราชการ, รฐัวสิาหกจิ  02  พนกังานหน่วยงานเอกชน 
 

10. มารดาชอื……………………………… นามสกลุ………………………………………………….. 
 

11. สถานภาพของมารดา 

  1.  ถงึแกก่รรม    2.  มชีวีติ 
 

12. รายไดข้องมารดา 

   1.  < 150,000 บาทต่อปี   2.  150,000 – 300,000 บาทต่อปี 

   3.  > 300,000 บาทต่อปี 
 

13. อาชพีมารดา 

  01  รบัราชการ, รฐัวสิาหกจิ   02  พนกังานหน่วยงานเอกชน 
 

14. สถานภาพบดิา – มารดา 

 01.  อยู่ดว้ยกนั   02.  แยกกนัอยู่   03.  หย่ารา้ง 

  04.  บดิาถงึแก่กรรม  05.  มารดาถงึแกก่รรม  06.  บดิา มารดาถงึแกก่รรม 

  07.  บดิาแต่งงานใหม่  08.  มารดาแต่งงานใหม่  09.  บดิา มารดาแต่งงานใหม่ 
 

15. ผูป้กครองชอื………………………………….. นามสกลุ ……………………………………………… 
 

16. รายไดผู้ป้กครอง……………………………… บาท/เดอืน 

   1.  < 150,000 บาทต่อปี   2.  150,000 – 300,000 บาทต่อปี 

   3.  > 300,000 บาทต่อปี 
 

17. อาชพีผูป้กครอง 

  01  รบัราชการ, รฐัวสิาหกจิ   02  พนกังานหน่วยงานเอกชน 


