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ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

Application Form for Admission to the Graduate School, Prince of Songkla University 
Please print or type all information 
1. ระดับการศึกษาและสาขาวิชาทีส่มัคร 
    Enrollment Information 
    1. สมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑติศึกษา   ภาคการศึกษาที ่……… ปีการศึกษา …………………… ระดับ ………………………… 
        Academic year you are applying for  Semester      Academic Year             Degree pursued 
         ประกาศนียบัตรบณัฑติ          ปริญญาเอก    แบบ 1.1     แบบ 1.2      แบบ 2.1      แบบ 2.2 
             Graduate Diploma                     Ph.D.               Plan 1.1          Plan 1.2           Plan 2.1           Plan 2.2 
 

         ประกาศนียบัตรบณัฑติชั้นสูง       ปริญญาโท     แผน ก แบบ ก 1    แผน ก แบบ ก 2    แผน ข 
             Higher Graduate diploma           Master              Plan A 1                 Plan A 2                  Plan B 
2. สาขาวิชา ……………………………………………………………….  
   Major /Program Faculty 
   ภาค    ภาคปกติ   ภาคค่่า   ภาคสมทบ 
   วิทยาเขต   หาดใหญ่   ปัตตาน ี  สุราษฎร์ธานี       ตรัง   ภูเก็ต 
   Campus        Hat Yai              Pattani              Surat Thani           Trang             Phuket 
2. ประวัติส่วนตัว 
    Personal Information 
    1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ……………………………….………………………………… นามสกลุ ………………………………………………………..….……… 
       Name Mr./Mrs./Miss Last Name 
       เลขท่ีบัตรประจ่าตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       Thai citizen ID. No. 
    2. วัน/เดือน/ปีเกิด ……………………………………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………………………….… 
       Date of birth (Day/Month/Year)                                                        Nationality 
3. ปฏิบัติงาน        ราชการ                  รัฐวิสาหกิจ               เอกชน                   อื่นๆ……………………………… 
    Employer          Government               State Enterprise          Private Company        Others 
4. ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์ เลขท่ี ……………………………………………. ซอย ………………………………………………….….……… 
   Current mailing address                    House /Apt Number 
   ถนน …………………………………………………………… ต่าบล ………………………………………………… เขต/อ่าเภอ …………………………….…………… 
   Street/Road                                          Sub. District                                   District/City 
   จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย  …………………………….. E-mail ……………..…………………………………………………….. 
   Province/State                          Postal Code 
   โทรศัพท  ………………………………………………….. โทรศัพท์เคลื่อนที ่…………………………………………. โทรสาร ……………………………………………… 
   Tel. No.                                              Mobile Phone                                        Fax 
 

เลขท่ีสมคัร 
Application No. 

……………………………………
… 
 

 



3. ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (รายงานผลการศึกษา) 
   Education History (Transcript) 

วุฒิการศึกษา 
Degree 

สาขา 
Major 

ปีที่จบการศึกษา 
Year of Graduation 

เกรดเฉลี่ย 
GPA 

สถาบัน 
University 

     
     
     
 

4. ประวัติการท่างาน 

สถานที่ท่างาน 
Office 

ที่อยู่ 
Address 

ต่าแหน่ง 
Position 

ระยะเวลาการท่างาน 
Work period 
พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

Year begun – Year ended 
    
    
    
 

5. การท่างานวิจัย 
   5.1 บทความหรือผลงานทางวิชาการ     ไม่มี     มี ดังเอกสารแนบ 
    

   5.2 หัวข้องานวิจัยที่สนใจ (โปรดระบุ) 
        ............................................................................................................................. .......................................................... 
        ............................................................................................................................. .......................................................... 
        ............................................................. ..........................................................................................................................  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาโดยไม่ขออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

  I declare that to the best of my knowledge I have academic qualification fulfilling the 
requirement of the pursued program that I apply for. If my academic qualification does not meet 
the Graduate School/Program requirement, I am willing to have the Graduate School refuse my 
admission without any appeal. 

 
                                                              ลงชื่อผู้สมัคร              ...................................................... 
                                                              Applicant’s signature 
                                                                                           (.......................................................)  
                                                                                   Date วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ........... 
                                                                                           Day       Month               Year 


