ประเทศ/Country:
เลขที่ใบสมัคร/Application No.:

ใบสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
RMUTT ADMISSION ACTION FORM FOR GRADUATE STUDY
โปรดเขียนขอความโดยพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ใหถูกตอง

APPLICANT MUST TYPE OR WRITE IN BLOCK LETTERS FULL INFORMATION, PLEASE MARK  IN  AS REQUIRED IN FORM

ระดับการศึกษา/Degree Program

 ปริญญาเอก/Doctor
 ภาคปกติ/Mon-Fri Study Plan
 ปริญญาโท/Master
 ภาคพิเศษ/Weekend Study Plan
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต/Certificate

สมัครเขาศึกษาคณะ/Application for Faculty of
คณะ/Faculty:
สาขาวิชา/Field of Study:
ภาคการเรียนที่/Semester:

หลักสูตร/Program:
รหัสสาขา/Field of Study Code:
ปการศึกษา/Academic Year:

ประวัติสวนตัวผูสมัคร/Personal Information
1. คํานําหนาชื่อ/Title Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss.
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname:
2. วันเดือนปเกิด/Date of Birth:
สัญชาติ/Nationality
บัตรประจําตัวประชาชน/ Citizenship ID:
3. ที่อยูที่สามารถติดตอได/Contact Address:
อําเภอ/District:
จังหวัด/Province:
รหัสไปรษณีย/Zip Code:
โทรศัพท/Tel.:
โทรศัพทมือถือ/Mobile:
e-mail:
4. ประสบการณทํางาน/Work Experience  ยังไมไดทํางาน/No Employer
 ทํางานแลว/Working , บริษัท/Company
อายุงาน/Work Duration:
ป/Years
5. สถานที่ทํางาน/Company Address:
อําเภอ/District:
จังหวัด/Province:
รหัสไปรษณีย/Zip Code:
โทรศัพท/Tel.:
โทรศัพทมือถือ/Mobile:
e-mail:
สําหรับเจาหนาที่การเงิน/For University Staff use only
ลงนาม/Signature
เลขที่ใบเสร็จ/Receipt No.

6. ประวัติการศึกษา/Academic Qualifications

วันที่/Date

-2ระดับการศึกษา/
Degree Program
ปริญญาโท/Master
ปริญญาตรี/Bachelor
อนุปริญญา/Certificate

มหาวิทยาลัย/University

คุณวุฒิ/Degree

ปที่สําเร็จ/
Grad. Year

เกรดสะสม
(GPA)

ชื่อปริญญาที่สมัคร/Application
to Degree Program:
ชื่อสาขาวิชา/โปรแกรมวิชาเอกที่สมัคร/
Application to Field of Study:

7. การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถามีเอกสารเพิ่มโปรดแนบ)/ English Language Proficiency
(Please attach additional sheets, If necessary)
 TOEFL:
(Paper based)
 TOEFL:
(Computer based)
 TOEFL:
(Internet based)
 IELTS:
 TOEIC:
 RT-TEP:
 CU-TEP:
 TU-GET:
 Other:
8. ผูสมัครไดรับการสนับสนุนทุนศึกษาหลักสูตร/Financial Support for studying
 สนับสนุนตนเอง/Self-support
 สนับสนุนจากครอบครัว/ Family support
 หนวยงานตนสังกัด/External Sponsorship  อื่นๆ/Other
9. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อแจงวัตถุประสงคในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา(ถามีเอกสารเพิ่ม
โปรดแนบ)/Define your purpose in studying at RMUTT and describe how your career objective would
be enhanced by pursuing graduate studies at RMUTT (Please attach additional sheets, If necessary)

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารในการสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเปนความจริงและถูกตองทุกประการ/ I certify that the information contained in this application is
true, complete and accurate
ลงนาม/Signature:
(
วันที่/Date:

)

-3เอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษา/Application Form Check List
 ใบสมัคร/Application Form
 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ (1 copied)
 เอกสารอื่นๆ/Other
สําหรับเจาหนาที่/Staff use only
 ผูสมัครยื่นเอกสารครบถวน/Applicant submitted completely
 ผูสมัครยื่นเอกสารไมครบ/ Applicant does not submit completely
โดยผูสมัครจะตองนําเอกสารมายื่นเพิ่มเติมดังนี้/Applicant must submit the following document:
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เจาหนาที่ลงนาม/ Staff Signature:
(
วันที่/Date:
ยื่นใบสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดที่/Submit the application form documents to:
สํานักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลองหก อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท : 0-2549-3697
Fax : 0-2549-3619
E-mail : www.grad.rmutt.ac.th
Office of Graduate Studies
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Klong 6, Thanyaburi district
Pathum Thani 12110 Thailand
Tel. : 0-2549-3697
Fax : 0-2549-3619
E-mail : www.grad.rmutt.ac.th

)

