
 
 
 

วิทยาลัยแสงธรรม 
ใบสมัครเข้าศึกษา  

(โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 

1.  นาย/Mr.     นาง/Mrs.      นางสาว/Miss  
ชื่อ / Name  ......................................................นามสกุล / Last name .............................................................. 

 บัตรประชาชนเลขท่ี /ID .Number           
 Passport Number  

วัน/เดือน/ปี  เกิด 
Date of Birth .............................................................. 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) 
Place of Birth (Province/Country) ............................................... 

 

สถานที่ติดต่อปัจจุบัน / Current Mailing Address 

บ้านเลขท่ี 
House Registration Number....................... 

ซอย 
Soi .................................. 

ถนน 
Road .............................................. 

ต าบล/แขวง 
Tambol/Sub-District ................................. 

อ าเภอ/เขต 
Amphur/District ............... 

จังหวัด 
Province ........................................ 

รหัสไปรษณีย ์
Zip Code .................................................. 

โทรศัพท์ 
Telephone ........................ 

โทรศัพท์มือถือ 
Mobile Phone ................................. 

E-Mail address ................................................................................................................................................. 
 

2. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตร/Program  นักศึกษาเต็มเวลา  นักศึกษาภาคสมทบ 

  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา / Major Philosophy and Religion 

 สาขาวิชาเทววิทยา / Major Theology         สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา / Major Christian Studies 

ระดับปริญญาโทในหลักสูตร/Program  นักศึกษาเต็มเวลา  นักศึกษาภาคสมทบ 

 สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม / Major Moral Theology 

3. ชื่อบิดา/Name father .......................................นามสกุล/Last name...............................อายุ/Age ............ป/ีyear 

 เชื้อชาติ/race...........สัญชาติ/nationality................ศาสนา/religion..................โทรศัพท์/phone........................... 

 อาชีพ/career............................ที่อยู่/address ........................................................................................................ 

 ยังมีชีวิต/be alive   ถึงแก่กรรม/decease 

4. ชื่อมารดา/Name mother ...................................นามสกุล/Last name...............................อาย/ุAge ..........ป/ีyear 

 เชื้อชาติ/race...........สญัชาต/ิnationality................ศาสนา/religion..................โทรศัพท์/phone........................... 

 อาชีพ/career............................ที่อยู่/address ................................................................................................... ........ 

 ยังมีชีวิต/be alive   ถึงแก่กรรม/decease    

 

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

 

ติดรูป 
ขนาด 1 น้ิว 

(ต่อหน้า 2 ...) 



5. มีพ่ีน้องจ านวน .......................คน ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่...........................................  

6. ประวัติการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า/Education Background from university Level or Equivalent 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร  

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

      วันที่................/...................../...................  

 
ค ารับรองของผู้ปกครอง/อธิการบ้าน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)   
ข้าพเจ้า............................................................................................................. ในฐานะผู้ปกครอง ขอรับรองว่า  จะเอาใจใส่ 
อบรมดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของวิทยาลัยแสงธรรมทุกประการ และจะสนับสนุน
ด้านการเรียน การเงิน จนกว่าจะจบหลักสูตร 
 

 ผู้ปกครองต้นสังกัด  อธิการบ้าน 
 

ลงชื่อ.................................................................. ผู้ปกครอง  
      วันที่................/...................../...................  
 

ลงชื่อ................................................................. ..ผู้รับสมัคร 

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

                       วันที่................/...................../...................  
 

7.  เอกสารประกอบการรับสมัคร 

  ใบสมัคร   รูปถ่ายสุภาพขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป     ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด   

  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด       ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด    ใบรับรองแพทย ์

เอกสารประกอบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ  (เพิ่มเติม) 

   ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด  (พร้อมประทับตราของสถานทูตประเทศนั้นๆ) 

   ส าเนา Passport จ านวน 1 ชุด 

 
คณบดีลงนาม ................................................................... 

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

                            วันที่................/...................../................... . 

ระดับการศึกษา 
Education Level 

สถาบันการศึกษา 
Name of Institution 

หลักสตูร/สาขาวิชา 
Program/Major 

วุฒิที่ได้รับ 
Degree/Certificate Received 

พ.ศ. 
Year 

เกรดเฉลี่ย 
G.P.A. 

      
      
      



 

8. ข้อมูลทักษะทางภาษาอังกฤษ/English Language Proficiency Information  
คะแนนสอบ 
Exam Score 

รหัสสอบ 
Exam Code 

วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ 
D/M/Y of Exam 

สถานที่สอบ 
Place of Exam 

 
 

   

9. ข้อมูลทักษะทางภาษาไทย/Thai Language Proficiency Information 
คะแนนสอบ 
Exam Score 

รหัสสอบ 
Exam Code 

วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ 
D/M/Y of Exam 

สถานที่สอบ 
Place of Exam 

 
 

   

10.ผลการสอบการวัดระดับภาษา 
  ผ่าน    ผ่าน โดยมีเงื่อนไข       ไม่ผ่าน 
 

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

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

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

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

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

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

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

           รองผู้อ านวยการส านักงานคณะฯ 

                            วันที่................/...................../................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


