บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Graduate School Rangsit University

รูปผูส้ มัคร

ใบสมัครเข้าศึกษา

Applicant’s Photo

Application Form for Graduate Study
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง / Please write in Block Capitals)
Application No. …….………………
Staff only
……../….…./……..

หลักสูตร / Program ……………………………….………………………….……..
สาขาวิ ชา / Major ………………………………………………….…………………
รหัสสาขา / Major Code
วิ ทยาลัย คณะ / College, Faculty…………………………….………….…………
ศูนย์การศึกษา
Education Center
นาย/Mr.

นาง/Mrs.

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
Muang-Ake Rangsit University

ศูนย์ศกึ ษาวิภาวดี
Viphavadee Center

นางสาว/Miss

ชื่อ / Name ............................................................ นามสกุล / Last name ..........................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ / ID.Number
Passport Number
วัน/เดือน/ปี เกิ ด
Date of Birth …………………………………………………….…..………
สถานที่เกิ ด (จังหวัด/ประเทศ)
Place of Birth (Province/Country) ..............................................................
สถานที่ติดต่อปัจจุบนั / Current Mailing Address
บ้านเลขที่
ซอย
House Registration Number ……….… Soi ………………….……………….
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Tambol/Sub-District …………………… Amphur/District ……………………
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Zip Code ……….………………………. Telephone ……….…………………

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

ถนน
Road ……………………………….………
จังหวัด
Province ………………………………...…
โทรศัพท์มอื ถือ
Mobile Phone .........................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ประวัติการศึกษา ระดับมหาวิ ทยาลัย หรือ เทียบเท่า
Educational Background from university Level or Equivalent
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
Education Level Name of Institution
Program/Major

วุฒทิ ไ่ี ด้รบั
Degree/Certificate Received

พ.ศ.
Year

เกรดเฉลีย่
G.P.A.

ตําแหน่ งงานปัจจุบนั
Current Working Position …. …………………………………………………….…………………………………………..
สถานที่ทาํ งานปัจจุบนั : ชื่อกิ จการ
Current Place of Work : Business name ……………………………………………………………………………………….
เลขที่
ซอย
ถนน
Number ………………...…………. Soi ………………….……………………. Road ………………………………………
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
Tambol/Sub-District …………..…. Amphur/District ……………………….. Province ……...……………………………
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
Zip Code …………….……………. Telephone ……………………………… Fax …………...……………………………
ประสบการณ์การทํางาน / Working Experience
ประวัติการทํางาน / Employment Record
ตําแหน่ง
กิจการ
Position
Business

........................... ปี / Years ........................... เดือน/Months
.
เริม่ ต้น
Start

สิน้ สุด
End

ลักษณะความรับผิดชอบ
Job Responsibilities

ข้อมูลทักษะทางภาษาอังกฤษ (โปรดแนบผลสอบ) / English Language Proficiency Information (Please submit
official test result)
มาตรฐานการสอบ
คะแนนสอบ
วัน/เดือน/ปี ทีส่ อบ
สถานทีส่ อบ
Standardized testing
Exam Score
Day/Month/Year of Exam
Place of Exam
TOEFL
IELTS
RSU-test
CU-TEP
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ น ผู้ม ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบีย บหรือข้อบังคับที่กํา หนดไว้ และขอรับรองว่า
ข้อความทีป่ รากฏในใบสมัครและเอกสารต่างๆ ประกอบการสมัครเป็ นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัตอิ ย่างใด
อย่างหนึ่งในการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ฝา่ ฝืนระเบียบ หรือ ข้อบังคับ ระบุขอ้ ความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ตดั สิทธิ ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้าพเจ้าไม่ตดิ ใจจะเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
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.

ลายเซ็นผูส้ มัคร / Applicant’s signature ………………………………………………
วัน/เดือน/ปี Day/Month/Year
……………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสัมภาษณ์ นักศึกษา
Student Interviewing Form
เฉพาะกรรมการผูส้ มั ภาษณ์ใช้เท่านัน้ / For Interviewer Committee Use Only
โปรดประเมินนักศึกษาเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Please evaluate a student in relation to basic proficiency of Information Technology
ชนิดของซอฟต์แวร์/Software Class
ไม่เคย/Never
พอใช้/Fair
ดี/Good
Word Processor
Electronic Spreadsheet
Presentation Software
Internet Browsers
Operating System (Unix, Windows)
Computer Programming (any language)

ดีมาก/Very Good

โปรดประเมินวิชาเสริมพืน้ ฐานทีต่ อ้ งเรียนก่อนเข้าโปรแกรมการศึกษาจริง
Please evaluate the prerequisites before admitting to the program
ทักษะ/Skill
ผ่าน/Pass ไม่ผา่ น/Not pass
วิชาเสริมพืน้ ฐานทีต่ อ้ งเรียนก่อนเข้าโปรแกรม
The prerequisites before admitting to the program
ภาษาอังกฤษ/English

ความเห็นอื่นๆ / Other Comments
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการสอบสัมภาษณ์ / Interview Result
ผ่าน/Pass
ไม่ผา่ น/Not pass
ผ่าน ลงทะเบียนวิชาปรับพืน้ ฐาน/Pass and need to register for prerequisite courses ..........รายวิชา
ลงชือ่ (Signed) ………………………………………ผูส้ มั ภาษณ์/Interviewer
ตําแหน่ง/Position ………………………...……………………..
............./.........................../.................
ความเห็นของคณบดีบณ
ั ฑิ ตวิ ทยาลัย / Dean of Graduate School’s Comments
รับทราบ ลงทะเบียนได้ (Acknowledged and registration is allowed)
รับทราบ แต่ตดิ ตามเอกสารประกอบการสมัครก่อนลงทะเบียน (Acknowledged but pursuing the documents
attached to the application before registration)
เงือ่ นไข/Condition ................................................................................................................................................
……………………………………………………………….................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................................................
(.............................................................................)
............../........................../....................

( เฉพาะผูส้ มัครที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน )
(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 ..................................................................................
สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร / Apply for Studing in Program .......................................................................................................
เลขทีส่ มัคร / Application No. …………………………………….
ขอรับรองว่าได้สาํ เร็จการศึกษา / hereby certify that I truly graduated with
ปริญญาตรี / Bachelor’s Degree จริง
ปริญญาโท / Master’s Degree

จริง

จากมหาวิทยาลัย / from university ......................................................................ประเทศ / Country .....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือข้อบังคับทีก่ ําหนด และข้อความทีป่ รากฏในใบสมัคร
และเอกสารต่างๆ ประกอบการสมัคร เป็ นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่งในการรับเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ระบุขอ้ ความอันเป็ นข้อเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิ ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้าพเจ้า
ไม่ตดิ ใจจะเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
ในกรณีท่ีม ิไ ด้ส่ง เอกสารประกอบการสมัค รตามที่กํา หนด ข้า พเจ้า จะนํ า เอกสารดัง กล่า ว มาส่ง มอบให้บ ณ
ั ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ .........................................................
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) ..................................................................................
( ................................................................... )
วันที/่ Date.......... เดือน/Month .................................. พ.ศ./Year ....................

………………………………………………………………………………………………………………………..
เฉพาะเจ้าหน้ าที่ / For Officer Use Only
เอกสารประกอบการสมัคร / Documents Attached to the Application
รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
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
สําเนาพาสปอร์ต กรณีนกั ศึกษาต่างชาติ
ผลสอบภาษาอังกฤษ
Copy of Passport (for foreign students)
English language official test result

ลงชื่อ(Signed) ........................................................... ผูต้ รวจเอกสาร(Document Checker)
.............../................../..................

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
GRADUATE SCHOOL RANGSIT UNIVERSITY

ใบสมัครเลขที่____________

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

หลักสูตรที่สมัคร
Degree Program

คณะกรรมการคัดเลือกเขา ใครขอขอบคุณที่ทานไดกรุณาใหความเห็นตามความจริง ในการประเมินผูสมัครเขาศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดสงแบบฟอรมนี้
พรอมลงนามผนึกหลังซอง ที่แนบมาคืนยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง
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 _____________________________________________________________________________

ที่ตั้ง
Address _________________________________________________________________________________

โทรศัพท

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

Telephone _______________________________

E-mail__________________________________________

1.

ทานรูจักกับผูสมัครเขาศึกษามาเปนเวลานานเทาใด?
How long have you known the applicant?

2.

ทานรูจักกับผูสมัครเขาศึกษาในฐานะใด?

________ป/Years

________เดือน/Months

In what capacity have you known the applicant? _____________________________________________

เปนความลับ (CONFIDENTIAL)

(โปรดพลิก)
(P.T.O.)

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.
ระดับการประเมิน

Rating Level

คุณสมบัติของผูสมัคร

Applicant’s Dimension
ศักยภาพในการศึกษา (โอกาสสําเร็จและเวลาทีจ่ ะให้กบั การเรียน)
(Potential for successful completion of degree program)
ความคิดริเริม่ และความสามารถทางสติปญั ญา
(Originality & Intellectual Capacity)
บุคลิกภาพ และความกระตือรือร้น
(Personality & Enthusiasm)
ความสามารถในการติดต่อสือ่ สาร
(Ability to Communicate)
อารมณ์ วุฒภิ าวะ ความรับผิดชอบ
(Emotion, Maturity, Responsibility)
ความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะห์เหตุผล
(Decision Making & Analytical Capability)
การทํางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
(Ability to work with others)
ความสําเร็จในงานทีผ่ า่ นมา
(Past records of accomplishments)
ความเป็นผูน้ ํา
(Leadership)

4. โปรดใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูสมัคร 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.
 สามารถรับรองไดวาผูสมัครสมควรที่จะไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา
Recommend that the applicant should be admitted.
 แมวาคุณสมบัติของผูสมัครอาจยังไมเหมาะสมเทาที่ควร แตเห็นวาผูสมัครควรไดรับโอกาสเขาศึกษา
Recommend with reservation.
 ไมสามารถรับรองวาผูสมัครจะสามารถเรียนไดอยางไมมีปญหา
Unable to recommend.
ลายเซ็นผูใหคํารับรอง
วันที่
RECOMMENDER’S SIGNATURE ________________________________ Date _________________________________

