
 

 

 

 

 
 
 

1. ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5   
2. ก าหนดการรับบทความวิจัย 
3. เงื่อนไขการส่งผลงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 
4. วิธีการส่งบทความวิจัย 
5. แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 

• เตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) 
• รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็ม 
• ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยภาษาไทย (ฉบับเต็ม) 
• รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์ภาษาไทย 
• ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม) 
• Poster Format 

6.  วิธีช าระค่าลงทะเบียน 
7.  Download เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
• แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

8.  การประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5   
9.  ก าหนดการประชุม 

 
 
 
 
 
 

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 
Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID- 19 Pandemi 

(CISOWCOP)  
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoo 
m ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/full.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/exam.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/poster.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/exam.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_regis.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_pay.doc


ใบสมัคร 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 

“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
-------------------------------- 

 
1. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ – นามสกุล     ต าแหน่ง (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.)     
หน่วยงาน             

สถานภาพ □ นักวิจัย/นักวิชาการ   □ อาจารย์    □ นศ.ปริญญาตรี    □ นศ.ปริญญาโท    □ นศ.ปริญญาเอก 
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)            
โทรศัพท์          มือถือ                                               
โทรสาร     E-mail                                  
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม 

□ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ 

 □ ภาคบรรยาย  □ ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 
เข้าร่วมในกลุ่มสาขา   

□ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี □ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

□ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

□  เข้าร่วมประชุมวิชาการไม่น าเสนอผลงาน 
2. ส าหรับผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ 
 (1) ชื่อบทความ  

(ภาษาไทย)............................................................... ...............................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................... 

 (2) ชื่อผู้วิจัย 
 (ภาษาไทย)       
 (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................  
 
 
 

ก าหนดการรับบทความวิจัย 
โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9   

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส านกัวิจยั มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   
16/10 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท์ 0-2800-6800-5 ต่อ 1403 / 085-8712766 โทรสาร 0-2800-6806  E-mail: research@bkkthon.ac.th 



 
Registratim of Participants 

The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium  
Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID- 19 Pandemi 

(CISOWCOP)  
 
1. Personal Details 
  Prof.   Assoc. Prof.   Asst. Prof.   Dr.     

   Mr.   Ms.   Mrs.    Other 
First name       Last name     
Affiliation          

Status  Researcher/Academician   Lecturer 
   Student …Bachelor/ Master/ Doctor Degree      
Address            
                                                                             
Telephone      Mobile        
Fax       E-mail         
I would like to join      

 the 5th International conference. 
 the conference as a participant (no prisentation)   
 the conference as a participant and presenter by        

(   )  presentation       (   ) poster display              
Please select your field 

        (    )  Humanities and Social Sciences      (    )  Science and Technology  
  (    )  Health  Sciences     
2. For Presenter and Poster presenter 
Article Tille             
               
For amesenter or a poster misenter           
             
              
 
 

ก าหนดการรับบทความวิจัย 
 

Contact us: Office of Research, Bangkokthonburi University 
Tell. 0-2800-6800-5 to 1403 Fax. 0-2800-6806 

E-mail: research@bkkthon.ac.th Website: http://www.bkkthon.ac.th 



 
 

ก าหนดการภายนอก 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 

“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 

Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID-19 Pandemic 

(CISOWCOP) 

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.45 – 16.00 น. 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  – 

 20 กุมพาพันธ์ 2565 

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 

5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวตักรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควดิ -19”ศึกษาเงื่อนไขการ

ส่งผลงานและการน าเสนอผลงานวิจัย และส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเบือ้งต้นมายัง E-mail : 

research@bkkthon.ac.th.  

       1. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมการ  

       2. บทความวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนด 

เมื่อผ่านพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยแล้ว ทางผู้จัดจะด าเนินการแจ้ง

ผลการพิจารณาทางอีเมลล์ และให้ผู้วิจัยช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่า

พระ ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี     เลขท่ีบัญช ี142-123-445-2  

นับแต่ไดร้ับผลประเมิน- 

13 มีนาคม 2565 

กรณีมีการแก้ไขจากผู้ทรงคณุวุฒิให้ผู้วิจัยท าการปรับแกผ้ลงานวิจัยให้ผู้วิจัยน าส่งผลงานวิจัย

ที่ผ่านการปรับแก้มายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th.  

21 มีนาคม – 4 เมษายน 

2565 

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการฯ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. รูปแบบโปสเตอร์ ส่งโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการฯตามรูปแบบท่ีก าหนด 

2. รูปแบบบรรยาย ส่งไฟล์ PowerPoint ที่จะใช้น าเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 

8 พฤษภาคม 2565 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 

ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 02-800-6800 ต่อ 1403 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : research@bkkthon.ac.th 

https://drive.google.com/file/d/1trOS9-W_Y9YkvFpQwXp4YnWt-nPdOlag/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1trOS9-W_Y9YkvFpQwXp4YnWt-nPdOlag/view?usp=sharing
mailto:research@bkkthon.ac.th
https://drive.google.com/file/d/1f1GRrx1U9BQQQxC8kq-WtbIvm9UAWyjS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP0wIEvdW7jwzZirDACtjn_Bqw4MPKlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f1GRrx1U9BQQQxC8kq-WtbIvm9UAWyjS/view?usp=sharing
mailto:research@bkkthon.ac.th
mailto:research@bkkthon.ac.th


 
 
 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium  
BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 

“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 
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รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
---------------------------------- 

 
เงื่อนไขการส่งผลงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 

การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคบรรยายหรือภาค
โปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อก าหนดที่คณะกรรมการ
ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด 

1. วิธีการน าเสนอผลงานวิจัย  ให้เลือกน าเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ  
 ภาคบรรยาย หรือ ภาคโปสเตอร์  และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการน าเสนอ
ผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีดังนี้ 

ผู้น าเสนอที่ประสงค์จะน าผลงานวิจัยเผยแพร่ลงใน CD-ROM Proceedings ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
            ระดับชาติ ส่งผลงาน ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)  โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ 8- 
10 หน้า ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ตามรูปแบบที่ก าหนด  
 วิธีการลงทะเบียนและส่ งผลงาน  ผู้สมัคร ขอให้ ดู รายละเอียดเงื่อนไข  และแบบฟอร์ม  ได้ทาง
เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th และลงทะเบียนส่งผลงานมาได้ที่ E-mail: research@bkkthon.ac.th  
 ภาคบรรยาย ระดับชาติการน าเสนอใช้ภาษาไทย ระยะเวลาเรื่องละ 10 นาท ีและซักถาม 5 นาท ี
3. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยที่ประสงค์จะให้ทางผู้จัดการประชุมฯ  ออกหนังสือรับรอง โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ล่วงหน้าทาง E-mail: research@bkkthon.ac.th 
 

mailto:research@bkkthon.ac.th
mailto:research@bkkthon.ac.th


4. ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอจะต้องจัดท าตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนดไว้เท่านั้น และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับผลงานวิจัย ที่ผู้น าเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ และจะไม่รับพิจารณา
ผลงานวิจัย ที่ส่งภายหลังก าหนดเวลา รวมทั้งจะไม่ส่งคืนเอกสาร เนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้น าเสนอผลงานได้
เขียนหรืออ้างอิงไว้ และเงินค่าธรรมเนียม 

5. การช าระเงนิค่าลงทะเบียน  
 5.1 ผู้น าเสนอผลงานต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนตามก าหนดเวลา 
 5.2 หลังจากช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับแก้ไข 
 5.3 เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 5.4 อัตราค่าลงทะเบียน     

ประเภทผู้เข้าร่วม 
อัตราค่าลงทะเบียน 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

บุคคลทั่วไป (น าเสนอแบบภาคบรรยาย) 3,000  บาท 4,000 

บุคคลทั่วไป (น าเสนอแบบภาคโปสเตอร์) 
1,500  บาท (ภาษาไทย) น าเสนอแบบภาคบรรยาย

เทา่นั้น 1,500 บาท (ภาษาอังกฤษ) 

 
5.5 วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

  5.5.1 ช าระผ่านธนาคาร  เลขทีบ่ัญชี 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

5.5.2 ช าระ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการชั้น1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
5.6 แจ้งผลการช าระค่าลงทะเบียน  

 ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูป หลักฐานการช าระเงิน มายังส านักวิจัย   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปหลักฐานการช าระเงิน  
ส่งมายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th หรือ 

  แฟกซ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมหลักฐานการช าระเงนิ  
  มายังโทรสาร หมายเลข  ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐ 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_pay.doc
mailto:research@bkkthon.ac.th


Payment of Registration FEES 
1. Persons who submit their academic work for presentation are required to pay their   registration fees within the 
deadline. 
2. Once the registration fees have been paid, the conference organizers will not pay back the fees on no account. 
3. The registration rate. It is specified below. 
  

 Type   of  Participation                              
             The  Registration  Rate 

The  national  level         The international  level  

Students and staff members of 
Bangkokthonburi  Universssssssity                 

They are not required  to 
 pay the registration fees. 

They are required to pay 
the registration fees. 

The general public (oral presentation)      3,000 baht 4,000  baht 

The general public (poster presentation) 

1,500 baht for the 
presentation in Thai 

- 
(oral ppresentation) 

1,500 baht (for  
presentation in English ) 

 
4. Method of Registration Fee Payment 
       Transfer your registration fees to the account book,no. 142  123 445 2, Krungsri Ayuthaya Bank(Thapra  
Branch).Name of the account book is   Bangkokthonburi  University. 
5. Notification of the Payment 
      Submit  the registration  fee payment  form and  a  scan or your  own photo as  well as  the registration fee  
payment slip to the Research Office, Bangkokthonburi University.This can be done in the following manner; 
                    Submit the registration fee payment form together with a scan or the photocopy of the fee payment 
slip to the E—mail Research@bkkthon.ac.th   or Fax. The registration fee payment form and the fee payment   slip 
must be sent to Tel 02431 –5390. 
 
 



 
 
 

วิธีการส่งบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium  

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 
“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 

Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID- 19 Pandemi 

(CISOWCOP)  
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
---------------------------------------------------------------------- 

 
ในการน าเสนอภาคบรรยายให้จัดท า บทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ตามรูปแบบที่ก าหนดในรูปแบบ Microsoft 

word และ Microsoft PowerPoint  
ในการน าเสนอภาคโปสเตอร์ให้จัดท า บทความวิจัย ตามรูปแบบที่ก าหนดในรูปแบบ file word และ file pdf  

พร้อมแนบแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งมายังส านักวิจัย ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 
            E-mail : research@bkkthon.ac.th 
            ที่อยู่    : เรียน ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
                        ส านักวิจยั    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
                        ๑๖/๑๐ หมู่ ๒ ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  
                        กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
            โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๐-๕ ต่อ ๑๔๐๓ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๖   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/full.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/full.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_regis.doc
mailto:research@bkkthon.ac.th


 
 

 
 

แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium  

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 
“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 

Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID- 19 Pandemi 

(CISOWCOP)  
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
-------------------------------------------------- 

 
ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ 
  บทความวิจัยหมายถึงเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาวัตถุประสงค์การด าเนินการวิจัย 
  
องค์ประกอบของบทความ 
 1. บทความวิจัย (Research article)  
 บทความวิจัยประกอบด้วยหน้าชื่อเรื่องบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความในส่วนหน้าชื่อเรื่องควรมีข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ชื่อเรื่องชื่อผู้นิพนธ์สังกัด (ภาควิชาและมหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ส าหรับติดต่อบทคัดย่อต้อง
ระบุถึงความส าคัญของเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษาและบทสรุปความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ในกรณีที่
ต้นฉบับเป็นภาษาไทยให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุค าส าคัญของเรื่อง (Keywords) ไม่
เกิน 5 ค า  ในส่วนของเนื้อหาของบทความให้เริ่มต้นจากบทน าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการผลการศึกษาอภิปรายผล
การศึกษาและกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ที่มาและความส าคัญของปัญหาในงานวิจัยภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมมติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เขียนไว้ในส่วนบทน าเทคนิคและวิธีการทั่วไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการศึกษาผลการทดลองต่างๆให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองกับงาน
ของผู้อ่ืนให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการศึกษาและการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผล
การศึกษา 



การเตรียมต้นฉบับ 
 1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh บนกระดาษ
ขนาด A 4  
      1.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
 - ซ้าย   3.81 ซม. 
 - บน  2.54 ซม. 
 - ล่าง 1.5 ซม. 
 - ขวา 2.54 ซม. 
  

 
 
 

      1.2 ขนาดตัวอักษรใช้อักษร TH Sarabun Newขนาดของตัวอักษรหัวข้อใหญ่ใช้ ตัวเข้มขนาด 18 หัวข้อ
ย่อยใช้ตัวเข้มขนาด 16 เนื้อหาใช้ตัวปกติขนาด 16 ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขและใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจน
จบ ยกเว้นหน้าแรก 
 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษจะต้องมีค าส าคัญในบทคัดย่อภาษาไทย 
และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วยจ านวนไม่เกิน  5 ค า (บทความ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)  
 3. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบควรมีภาพที่ชัดเจนถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย 
 4. ประวัติผู้แต่งให้ระบุชื่อของผู้เขียนหน่วยงานที่สังกัดต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปพร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญประสบการณ์การท างาน และผลงานทางวิชาการ 1-3 ปีที่ผ่านมาและ 
File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสูท)  
 5. บรรณานุกรมจ าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)  
 6. ผลงานวิชาการท่ีส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 



 7. การส่งต้นฉบับจะต้องส่งเอกสารบทความจ านวน 1 ฉบับและแบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับพร้อมทั้ง CD 
บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด) จ านวน 1 แผ่นโดยบทความจ านวน 1 ฉบับข้างต้นแบ่ง
ให้เป็น 
      7.1 บทความท่ีมีรายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 จ านวน 1 ฉบับน าบทความ
ที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ในกรณีที่ผลการ
ประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขผู้เขียนจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับจากวันที่
ได้รับผลการประเมินบทความ 
 8.ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมีค าผิดและค าที่มีๆ (ไม้ยมก) ในค าว่าต่างๆ เป็น
ต้นโดยเคาะวรรคแล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบับของท่านที่อาคารส านักวิจัยชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการด าเนินต่อไป 
 
รูปแบบการเขียนอ้างอิง 
 กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วน เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี 
(author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการ
อ้างเพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้หากต้องการตัวอย่างและให้มีการ
อ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานนั้นๆจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่งภายใต้หัวข้อ“บรรณานุกรม” ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทย
หรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ  APA (American 
Psycho- logical Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 
 
1. บรรณานุกรมหนังสือ 
 ชื่อ -ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อหนังสือ.ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ตัวอย่าง 

ชวนพิศวงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญโชคบ ารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล.พิมพ์ครั้ง
ที ่4.ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.  

2. บรรณานุกรมบทความ 
 ชื่อ- ชื่อสกุลผู้เขียนบทหรือตอน. (ปีพิมพ์).ชื่อบทหรือตอน. ในชื่อชื่อสกุล (บรรณาธิการ).   
 ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือตอน).สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์.  



ตัวอย่าง 
ปิยทัศนท์ัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย.ในสุมาลีนิมมานนิตย์และปรีดามาลาสิน (บรรณาธิการ), โรค
ไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หนา้12-25). กรุงเทพมหานคร : คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.  

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 
 ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพมิพ์).ชื่อบทความ. ชื่อวารสารปีที,่ (ฉบับที่) : หน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร.  
ตัวอย่าง 

กฤษณาน้อมสกุล,ลักขณากานดี,สิริพรสืบสาน,ปวีณเก้ือกุล, มาลีอุดมผล, สวัสดิ์รักดี,และคณะ.  
(2550). การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน.วารสารกรมอนามัย 25,(52): 56-60.  

 
4. บรรณานุกรมออนไลน์ 

ชื่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงาน/บุคคล. (ปีที่ปรากฏ).ชื่อบทความ.ค้นเมื่อวันเดือนปี, จาก 
http://..............................  

ตัวอยา่ง 
 ชวนะภวกานันท์.(2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554,    
 จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion  
 
5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที ่(ฉบับที)่. ค้นเมื่อวันเดือนปี, จากชื่อ  
 ฐานข้อมูล 
ตัวอย่าง 
 ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ของเมล็ดข้าวเปลือก.   
 วารสารวิชาการ. 9(3).ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานข้อมูลวารสาร  
 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
 
6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM  
 ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อบทความ (ชื่อ CD ROM). ค้นเมื่อวันเดือนปี, จากชื่อฐานข้อมูล 
  ที่สืบค้น. (หมายเลขเอกสารที่สืบค้น)  
ตัวอย่าง 
Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting   
  for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation).Retrieved     
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บทคัดย่อ 

ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดท าบทความนี้คือ “TH SarabunNew” ส าหรับชื่อเรื่องบทความ ให้ใช้ตัวอักษรแบบ
หนาขนาด 20 จุด (points) ชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 จุด 

หัวข้อ และเนื้อหาของบทความ ใช้ font TH SarabunNew ขนาดอักษร 16 ความยาวของบทคัดย่อภาษาไทย 
ไม่เกินครึ่งหน้า A4 หรือไม่เกิน 300 ค า โดยให้เขียนเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผล
และวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะอย่างย่อ 

 
ค าส าคัญ : ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3 -5 ค า เป็นภาษาไทย ซึ่งตรงกับค าส าคัญใน
ภาษาอังกฤษ  
 

Abstract 
ใช้ font SarabunNew ขนาดอักษร 16 ความยาวของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกินครึ่งหน้า A4 และต้อง

สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย 
 
Keywords: ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับค าส าคัญใน
ภาษาไทย 
 
บทน า 
อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่วิจัย ความส าคัญของปัญหาที่ท าการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นส าคัญต่างๆ ที่
เป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้า เพ่ือหาค าตอบ ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือตอบปัญหาที่ตั้งไวในวัตถุประสงค์ ข้อตกลงเบื้อต้น และนิยามศัพท์  (ถ้ามี) รวมถึงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ทั้งนี้อาจเรียบเรียงส่วนประกอบของบทน าเหล่านี้ในต าแหน่งก่อนหรือหลังได้ตามความเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาศึกษาผลข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัย ควรมีอย่างน้อย 2 ข้อ 



 
การทบทวนวรรณกรรม 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชัดเจน การใช้ค าย่อ ต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน เนื้อหาของตัวเรื่อง
ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้เป็นการตรวจเอกสารโดยบรรยายข้อมูลความ
รเูดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัย ซึ่งไดจากการตรวจสอบจากหนังสือ 
ต ารา เอกสารและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามศัพท์ปฏิบัติการ  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ ใช้ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัว
แปรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

 
 

ภาพที่ ......   ....................ชื่อภาพ.......................... 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และเป็นส่วนที่
บรรยายวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยว่ามีข้ันตอนในการท าอย่างไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 สวน คือ 

1. การรวบรวมข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุให้ทราบวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการวิจัย
แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน โดยชี้ให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนของการวิจัยใช้เอกสาร ข้อมูล 
หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมาอย่างไร โดยวิธีใด เช่น ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง เพ่ือเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนข้อมูลทุติยภูมินั้นรวบรวมมาจากเอกสารทีไ่ดมาจากแหลงต่างๆ เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุให้ทราบวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทั้งนี้
ขึ้นกับลักษณะของการวิจัยแต่ละประเภท หรือตามแต่ละสาขาที่เก่ียวข้อง  
ผลการวิจัย 

อธิบายถึงสิ่งที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย ผลที่ไดจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลการทดสอบ
สมมติฐาน และการวิจารณ์ผลการวิจัย ซึ่งการรายงานผลการวิจัยและการวิจารณ์นั้น ควรยึดวัตถุประสงค์ และ
สมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างและสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่วางไวหรือไมอย่างไร โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย 
อภิปรายผล 

บทสรุปเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาในงานวิจัย ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ควรซ ้าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป
ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้  มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแสดงทัศนคติ ฯลฯ 

 
 

(รูปภาพ) 



 
ข้อเสนอแนะ 

อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะปัญหาที่พบในการวิจัย เพ่ือน าไปใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไป ประโยชนในการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ไดจริงหรือน าไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์ 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
----------------------------- 

ก าหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร x ยาว 100 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ประกอบด้วย 
1. ชื่อเรื่อง  
2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด 
3. บทคัดย่อ สรุปสาระส าคัญเฉพาะที่จ าเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ 
4. บทน า บ่งบอกพ้ืนฐาน หรือที่มาของงานที่เคยท ามาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5. วิธีด าเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง วิธี   
   วิเคราะห์ข้อมูล 
6. ผลการวิจัย  แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา 
7. สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์เปรียบเทียบ และให้ 
   ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย 
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เก่ียวข้องโดยตรงเท่านั้น 

 
ให้ผู้น าเสนอส่งโปสเตอร์ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
  ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 16/10 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 



 ตัวอย่างขนาดโปสเตอร์ 

 
    



            
  

 
 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium  
BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 

“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19” 
Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID- 19 Pandemi 

(CISOWCOP)  
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
------------------------------------------------ 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  

โอนเงินเข้าบัญชี  เลขที่ 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

แจ้งผลการช าระค่าลงทะเบียน 

-  ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูป  ใบโอนเงิน มายังส านักวิจัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

o ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงิน  
ส่งมายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th 

o แฟกซ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมใบโอนเงิน  
มายังโทรสาร หมายเลข  ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐ 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_pay.doc


 
 
 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

--------------------------- 
1. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชมุ 
ชื่อ – นามสกลุ     ต าแหน่ง (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.)    
หน่วยงาน            

สถานภาพ  □ นักวิจัย/นักวิชาการ  □ อาจารย์   □ นศ.ปริญญาตรี  

□ นศ.ปริญญาโท   □ นศ.ปริญญาเอก 
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)           
โทรศัพท ์     มือถือ       
โทรสาร      E-mail       
2. การเข้าร่วม           

 □ ภาคบรรยาย  □ ภาคนิทรรศการ  (โปสเตอร์) □ ผู้เข้าร่วม (ไมน่ าเสนอผลงาน) 
3. รายละเอียดการช าระเงิน 

  □ ช าระเงินภายในเดือน มีนาคม 2564 

 ⃝ นักศึกษา / บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ      (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) 

 ⃝ ผู้เข้าร่วม (ไม่น าเสนอผลงาน)                  (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) 

 ⃝ บุคคลทั่วไปน าเสนอผลงานแบบภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 1,500 บาท/เร่ือง   

 ⃝ บุคคลทั่วไปน าเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย ระดบัชาติ 3,000 บาท/เร่ือง ระดับนานาชาติ 4,000บาท/เร่ือง 
4. วิธีช าระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชี  เลขที่ 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
(เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน  
ได้ที่ E-mail: research@bkkthon.ac.th หรือ โทรสาร 0-2431-5390) 

 
ลงชื่อผู้ลงทะเบยีน     
(     ) 
วันที่       

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางส านักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะไม่คืนเงิน

ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น          


