
 
ใบสมัครสอบคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วนและชัดเจน 

๑.   ช่ือ-นามสกลุ  นาย    นางสาว     นาง    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

๒.  เพศ  ชาย      หญิง รหสัประจาํตวัสอบ................................................................................. 

๓.  สถานภาพ  โสด      สมรส       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 

๔.  ศาสนา......................................      เช้ือชาติ..............................................    สญัชาติ........................................................ 

๕.  วนั / เดือน / ปีเกิด............................/....................................../...............................    อาย.ุ.............................................ปี 

๖.   ที่อยูปั่จจุบนั  ที่สามารถติดต่อได ้   

       เลขที่.......................  หมู่ที่...................................  ซอย..............................................   ถนน............................................ 

       ตาํบล / แขวง.................................................  อาํเภอ / เขต.........................................   จงัหวดั........................................ 

       รหสัไปรษณีย.์..............................  โทรศพัท.์............................................   E-mail.......................................................... 

๗.   ประวติัการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี  คณะ.......................................สาขาวชิา.......................................เคร่ืองมือเอก..................................... 

สถาบนัการศึกษา................................................................   ปีที่สาํเร็จการศึกษา....................เกรดเฉล่ียสะสม................ 

๘.   สถานภาพการทาํงาน   

        รับราชการ      รัฐวสิาหกิจ        อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).............................................. 

ช่ือหน่วยงาน.............................................................................................................................. 

ระยะเวลาในการทาํงาน.............................ปี ................เดือน    ตาํแหน่ง.......................................................................... 

๙.   สถานที่ทาํงานปัจจุบนั 

       เลขที่..........................................  ซอย.................................................     ถนน................................................................ 

       ตาํบล / แขวง.................................................  อาํเภอ / เขต.........................................   จงัหวดั........................................ 

       รหสัไปรษณีย.์..........................  โทรศพัท.์................................................................   โทรสาร...................................... 

 

 

 
ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 



 
๑๐. สมคัรสอบคดัเลือกเพือ่เขา้ศึกษาในหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา   นาฏศิลป์ไทย    ดุริยางคศิลป์ไทย          ทศันศิลป์  
 

๑๑. ประสบการณ์ในการทาํงาน         ......................................ปี ..........................................................เดือน 
 

ตาํแหน่ง กิจการ เร่ิมตน้ ส้ินสุด ลกัษณะความรับผดิชอบ รายได ้

      

      

      

      

      
 

๑๒.   โปรดระบุรายช่ือบุคคลที่รู้จกัท่านดี  นอกเหนือจากผูรั้บรองคุณสมบติัหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีรับรองประสบการณ์

ทาํงาน 

    ช่ือ-นามสกุล ................................................................................................................................................................. 

ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง.......................................................................................................................................................................... 

สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท.์.................................................... โทรสาร............................ E-mail............................................................. 

 

๑๓.  เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีกาํหนดใหน้กัศึกษาทาํงานวจิยัหรือวทิยานิพนธก่์อนสาํเร็จการศึกษา   ท่านสนใจทาํงานวจิยัเร่ือง

อะไร เพราเหตุใด 

........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 
 
๑๔. ข้อมูลทกัษะทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี โปรดแนบผลสอบ) 
 

คะแนนสอบ รหสัสอบ วนั/เดือน/ปี ที่สอบ สถานที่สอบ 

    
 

 ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศการรับสมคัรของสถาบนัทุกประการ  และขอ้ความที่

ไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ  หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ขาดคุณสมบติั  ขา้พเจา้ยนิดีให้

สถาบนัฯ ตดัสิทธ์ิในการสอบและการเขา้ศึกษาโดยไม่ขออุทธรณ์ใดๆ  ทั้งส้ิน 

 

       ลงช่ือผูส้มคัร.......................................................... 

              (.........................................................) 

                                     วนัที่...........เดือน..............................พ.ศ. ............... 

 

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

 

สําหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 

   ใบสมคัร    

   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
 สาํเนาทะเบียนบา้น   

   หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา สาํเนาใบปริญญาบตัรและทรานสคริป 

 ใบรับรองประสบการณ์  
 รูปถ่าย ๓ รูป 
 หลกัฐานอ่ืนๆ ถา้มี (โปรดระบ)ุ.................................................................................................................... 

 

       ลงช่ือผูรั้บสมคัร.......................................................... 

                   (.........................................................) 

                                     วนัที่............เดือน....................................พ.ศ.............. 

 

 

 



 

บัณฑิตศึกษา  สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 

GRADUATE SCHOOL BUNDITPATANASILAPA INSTITUTE 

หนังสือให้คาํรับรองเกี่ยวกบัผู้สมัครเข้าศึกษา 

LETTER OF RECOMMENDATION 
 

ช่ือผู้สมคัรเข้าศึกษา (โปรดพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) 

Name of Applicant (Please print or type) 

 

หลักสูตรท่ีสมคัร 

Degree Program 

 

คณะกรรมการคดัเลือกเขา้ ใคร่ขอขอบคุณท่ีท่านไดก้รุณาให้ความเห็นตามความจริง ในการประเมินผูส้มคัรเขา้ศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
โปรดส่งแบบฟอร์มน้ีพร้อมลงนามผนึกหลงัซอง ท่ีแนบมาคืนยงังานบณัฑิตศึกษาโดยตรง 
The Admission Committee would appreciate your candid assessment as to the applicant’s ability to pursue our 
graduate School of Bunditpatanasilapa Institute.  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. 

 

นามผู้ให้การรับรอง 

Recommender’s Name___________________________________________________________________________________________________ 

ตาํแหน่งงาน 

Position/Title __________________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีทาํงาน 

Organization __________________________________________________________________________________________________________ 

 

ท่ีต้ัง 

Address _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

โทรศัพท์                      จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

Telephone _____________________________________________ E-mail__________________________________________ 

 

1. ท่านรู้จักกับผู้สมคัรเข้าศึกษามาเป็นเวลานานเท่าใด? 

How long have you known the applicant?  _____________ปี/Years _____________________เดือน/Months 

2. ท่านรู้จักกับผู้สมคัรเข้าศึกษาในฐานะใด? 

In what capacity have you known the applicant? __________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปมหาบัณฑิต    สาขาวชิา 



 
 
3. กรุณาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สมคัรกับบุคคลอ่ืนๆ ในสาขาเดียวกัน โดยขีด  ในช่องท่ีเหมาะสม 

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

       

ศกัยภาพในการศกึษา (โอกาสสาํเรจ็และเวลาทีจ่ะใหก้บัการเรียน) 

(Potential for successful completion of degree program) 

       

ความคดิรเิริม่ และความสามารถทางสตปิญัญา  

(Originality & Intellectual Capacity) 

       

บุคลกิภาพ และความกระตอืรอืรน้ 

(Personality & Enthusiasm) 

       

ความสามารถในการตดิต่อสือ่สาร 

(Ability to Communicate) 

       

อารมณ์ วุฒภิาวะ ความรบัผดิชอบ 

(Emotion, Maturity, Responsibility) 

       

ความสามารถในการตดัสนิใจ วเิคราะหเ์หตุผล 

(Decision Making & Analytical Capability) 

       

การทํางานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้

(Ability to work with others) 

       

ความสาํเรจ็ในงานทีผ่่านมา 

(Past records of accomplishments) 

       

ความเป็นผูนํ้า 

(Leadership) 

       

 

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

 

 

 

 
 

5. กล่าวโดยสรุป ท่านมีความเห็นว่า ท่าน 
In Summary, you would 
 สามารถรับรองได้อย่างมัน่ใจว่าผู้สมคัรสมควรอย่างย่ิงท่ีจะได้เข้าศึกษา 

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

Recommend that the applicant should be admitted. 
 แม้ว่าคุณสมบัติของผู้สมคัรอาจยงัไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร แต่เห็นว่าผู้สมคัรควรได้รับโอกาสเข้าศึกษา 

Recommend with reservation. 
 ไม่สามารถรับรองว่าผู้สมคัรจะสามารถเรียนได้อย่างไม่มีปัญหา 

Unable to recommend. 
                                

ลายเซ็นผู้ให้คาํรับรอง      วันท่ี 

RECOMMENDER’S SIGNATURE ________________________________ Date _______________________ 

ระดับการประเมิน 

     Rating Level 
คุณสมบัติของผู้สมคัร 

Applicant’s Dimension 


