
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไปรุ่นที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป 

รุ่นที่ 1  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
สมัครอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษา  อังกฤษ     จีนกลาง   
 

สมัครล าดับที่........................ วันที่สมัคร....................เดือน.......................................พ.ศ. ....................................... 
 

1. ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว).....................................นามสกุล................................................................................. 
    Name (Mr. / Mrs. / Miss)...................................Surname …………………………………………………………..……..… 
    วัน/ เดือน / ปีเกิด(พ.ศ.) .................................... ชื่อเล่น ....................................................................................  
2. เชื้อชาติ.................................สัญชาติ....................ศาสนา......................................................................................  
3. สถานที่เกิดหรือภูมิล าเนาเดิมบ้านเลขที่ ..............  อาคาร/หมู่บ้าน ................................. ซอย ..........................  

ถนน ...................................  แขวง / ต าบล ....................................... เขต / อ าเภอ........................................... 
จังหวัด ................................ .รหัสไปรษณีย์ ................................................................................. ....................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ................. อาคาร/หมู่บ้าน ............................ซอย ........................ ถนน ........................  
แขวง / ต าบล ............................. เขต / อ าเภอ .......................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ ..............  

5. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... โทรศัพท์บ้าน .................................. ID Line ………………….…….…….. 
    อีเมลล์ .................................................................................................................................................................. 
6. ชื่อ - นามสกุลบิดา......................................................... สัญชาติ .......................... เชื้อชาติ ................................ 
    ศาสนา ......................................... อาชีพ ............................................................................................................. 
7. ชื่อ - นามสกุลมารดา .................................................... สัญชาติ .......................... เชื้อชาติ................................. 
    ศาสนา .......................................... อาชีพ ........................................................................................ .................... 
8. การศึกษาของผู้สมัคร(ให้  ในช่องวุฒิการศึกษาที่น ามาสมัคร)         

ปริญญาตรี สถาบัน ......................................      ปริญญาโท สถาบัน ......................................................                       
อนุปริญญา สถาบัน ......................................     อ่ืนๆ ระบุ............................ สถาบัน ............................ 

9. ความรู้ความสามารถพิเศษ คือ............................................................ ................................................................... 
10. งานอดิเรก........................................................................................................................ ...................................... 
11. โรคประจ าตัว ...............................................  ข้อจ ากัดด้านการทานอาหาร ........................................................ 
12. อาชีพปัจจุบัน.................................................. ต าแหน่ง .......................................................................................       

สถานที่ท างาน .......................................................โทรศัพท์/โทรสาร .................................................. ................ 
13. งาน / อาชีพที่เคยท า (ระบุต าแหน่ง สถานที่ท างาน ระยะเวลา หากเคยท างานมาหลายที ่โปรดระบุงานที่ส าคัญ

มา 2 แห่ง) 
    13.1 ต าแหน่ง....................................ชื่อหน่วยงาน...............................................ระยะเวลาท างาน..................... 
    13.2 ต าแหน่ง....................................ชื่อหน่วยงาน...............................................ระยะเวลาท างาน..................... 
 



ระเบียบการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป รุ่นที่ ๑   หน้า ๒ 
 

 
14. บุคคลที่ท่านสามารถน ามาอ้างอิงตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่าน หรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
    ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว).............................................. นามสกุล...................................................................... 
    เกีย่วข้องเป็น .................................. กับผู้สมัคร  ที่อยู่บ้านเลขท่ี ...................... หมู่บ้าน...................................... 

ซอย......................................... ถนน ............................................. แขวง / ต าบล ............................................... 
เขต / อ าเภอ............................จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ..................... 

15. ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (โปรดกาเครื่องหมาย หน้า 
ข้อความในเอกสารที่ท่านได้เตรียมมาสมัคร) 

 

     ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 ใบ  
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 3 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
          ส าเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 ส าเนาหลักฐานการศึกษา 3 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  
 หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
 

16. เหตุผลในการขอเข้ารับการอบรม (โปรดกาเครื่องหมายถูก   หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านเพียง 1 ข้อที่
เป็นเหตุผลส าคัญที่สุด) 

เพ่ือประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพหลัก           เพ่ือประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นงานเสริม 
เพ่ือเตรียมเปิดกิจการบริษัทน าเที่ยว                     เพ่ือศึกษาหาความรู้พิเศษ เพ่ิมเติม 
อ่ืนๆ (ตอบข้อนี้โปรดระบุ) เพ่ือ ............................................................................. .......................................          

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้ยื่นหลักฐานการสมัคร
ตามท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
 
                                                                     

                                                        ลงชื่อ ................................................................. ผู้สมัคร 
                                                     (...................................................................) 

                                                     วันที่ ......... เดือน............................พ.ศ. ............... 
 
 

                                                       ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับสมัคร 
                                                 (.................................................................) 

                                                     วันที่ ......... เดือน ..............................พ.ศ. ............... 
 
 
หมายเหตุ 
 ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการโครงการอบรมฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากพบว่าไม่
ถูกต้อง / ข้อมูลสมัครไม่ครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติของผู้ที่เป็นมัคคุเทศก์ ทางโครงการจะไม่สามารถออกวุฒิบัตรให้ได้ หรือหากมี
การปลอมแปลงเอกสาร ผู้สมัครจะต้องพ้นจากการอบรม โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมใดๆ คืนจากมหาวิทยาลัยฯ 
พร้อมท้ังจะมีการด าเนินการตามกฎหมาย 
 


