
 
 
 

ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ  A4  พิมพห์นา้เดียว  และพิมพด์ว้ย  Microsoft  Word  โดยมี
ระยะห่างจากขอบกระดาษดงัน้ี 
 

     -  ดา้นบน                               3.0  ซม. 
     -  ดา้นล่าง                              3.0  ซม. 
     -  ดา้นซา้ย                              2.5  ซม. 
     -  ดา้นขวา                              2.5  ซม. 

 
 
รูปแบบขนาดและชนิดของตัวอกัษร 
 ผลงานวิจยั/บทความวิชาการภาษาไทย  รูปแบบตวัอกัษร  Angsana New 
 ผลงานวิจยั/บทความวิชาการภาษาองักฤษ  รูปแบบตวัอกัษร  Times New Roman 

                         ข้อความ ต้นฉบบัภาษาไทย  
Angsana New 

ต้นฉบบัภาษาองักฤษ 
Times  New Roman 

ขนาด ชนิด ขนาด ชนิด 

ช่ือเร่ือง    22  (CT) ตวัหนา 16  (CT) ตวัหนา 

ช่ือผูเ้ขียน 16  (CT) ตวัหนา  11  (CT) ตวัหนา 

หวัขอ้ของบทคดัยอ่ และของ Abstract 16  (LJ) ตวัหนา 10  (LJ) ตวัหนา 

หวัขอ้เร่ือง 16  (LJ) ตวัหนา 10  (LJ) ตวัหนา 

หวัขอ้ยอ่ย 14  (LJ) ตวัหนา 10  (LJ) ตวัหนา 

เน้ือเร่ือง   14  (LRJ) ตวัธรรมดา   10  (LRJ) ตวัธรรมดา 

CT = Centre Text,    LJ = Left Justified,     LRJ = Left & Right Justified 
 
 
 

คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับภาษาไทย/อังกฤษ 



ผลงานวจัิย/บทความวชิาการควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า และไม่เกนิ 15 หน้า ประกอบดว้ย 
1. ช่ือเร่ือง ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมสาระทั้งเร่ือง ทั้งภาษาไทย และองักฤษ 
2. ช่ือผูเ้ขียน พิมพต์รงก่ึงกลางหนา้กระดาษใตช่ื้อเร่ือง 
3. บทคดัยอ่ และ Abstract เป็นการสรุปสาระสาํคญัของเร่ือง  
 กรณีผลงานวิจยั/บทความวิชาการ ภาษาไทย ให้เขียนบทคดัย่อภาษาไทย แลว้ตามดว้ย Abstract 

ภาษาองักฤษ  และกรณีผลงานวิจยั/บทความวิชาการ ภาษาองักฤษ  Abstract ตอ้งแปลเป็นบทคดัยอ่ภาษาไทย  
ทั้งน้ี บทคดัยอ่ ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทดั และ Abstract ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทดั  

4. เน้ือหา ใหจ้ดัพิมพ ์1 คอลมัน์ 
 4.1  กรณีผลงานวิจยั เน้ือหาควรประกอบดว้ย 
  4.1.1  คาํนาํ อธิบายถึงความสาํคญัและเหตุผลท่ีทาํการวิจยั รวมทั้งการตรวจเอกสาร (Literature 

Review) และวตัถุประสงคใ์นการตรวจเอกสารนั้น 
  4.1.2  เคร่ืองมือและวิธีการ อธิบายเป็นร้อยแกว้ถึงอุปกรณ์และวิธีการท่ีใชใ้นการทดลอง 
  4.1.3  ผลการทดลองและวิจารณ์ เขียนรวมหรือแยกกนัก็ได ้ควรเรียงลาํดบัเน้ือหา สั้น กะทดัรัด 

ควรเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือภาพ (คาํอธิบายตาราง กราฟ อาจจะเป็นภาษาไทย หรือองักฤษก็ได)้ การ
วิจารณ์ผลการทดลองเพ่ือให้ผูอ่้านเห็นดว้ยตามหลกัการหรือคดัคา้นทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิมเปรียบเทียบการทดลอง
ของผูอ่ื้น ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการวิจยัในอนาคต 

  4.1.4  สรุปผลการทดลอง ควรสรุปสาระสําคญัท่ีไม่คลุมเครือ เน้นขอ้เสนอแนะและแนว
ทางการพฒันาไปในอนาคต 

 4.2  กรณีบทความวิชาการ ใหเ้สนอเน้ือเร่ืองและสรุปสาระสาํคญัของเน้ือเร่ือง ส่วนบทคดัยอ่ และ 
Abstract จะตอ้งมีทุกบทความ 

 4.3  เอกสารอา้งอิง ใชร้ะบบ APA (ดงัคาํแนะนาํการเขียนบรรณานุกรม) 
5. กรณีเป็นงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยักรุงเทพ ผูเ้ขียนตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
 5.1  ผูเ้ขียนตอ้งส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่สถาบนัวิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ก่อนส่งมาลง

ตีพิมพใ์นวารสาร BU Academic Review 
 5.2  ระบุตอนทา้ยของหนา้แรกวา่ “ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยักรุงเทพ” 

 

การส่งบทความ 
เปิดรับผลงานวิจยั/บทความวิชาการ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกสถาบนั โดยจดัส่งตน้ฉบบั จาํนวน 3 

ชุด  พร้อมไฟลง์าน รูปถ่ายหนา้ตรง และประวติัส่วนตวั ถึง อ.วรพงศ ์ พิรอด ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์0 2902 0299 ต่อ 2404  โทรสาร  0 2516 6122,  E-mail: voraphong.p@bu.ac.th 

 
 



รูปแบบการเขยีนอ้างองิในเนือ้หาและบรรณานุกรม 
 

ผูส่้งผลงานวิจยัและบทความวิชาการ จะตอ้งเขียนการอา้งอิงในเน้ือหาและบรรณานุกรมในตอนทา้ย ใน
รูปแบบ APA Style (American Psychological Association) และผูเ้ขียนตอ้งตรวจสอบการเขียนให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ โดยยดึหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
1. หนังสือ   
 
 
 
 

ผู้แต่ง 1 คน 
อา้งถึง (เสรี  วงษม์ณฑา, 2540, น....) 
บรรณานุกรม เสรี  วงษม์ณฑา. 2540. การประชาสัมพันธ์: ทฤษฎีและปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: 

บริษทั ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์ จาํกดั.   
อา้งถึง (Peters, 1988, p….)   
บรรณานุกรม Peters, T. (1988).  Thriving on chaos. New York: Alfred a. Knopf. 
ผู้แต่ง 2 คน 
อา้งถึง  (สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ, 2544, น....) 
บรรณานุกรม สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์  
อา้งถึง (Berger & Bradac, 1982, p….) 
บรรณานุกรม Berger, C. & Bradac, J. 1982.  Language and social knowledge: Uncertainty in 

interpersonal relations.  London: Edward Arnold. 
ผู้แต่ง 3-5 คน ลงช่ือทุกคน ตามดว้ยเคร่ืองหมาย . ก่อนคนสุดทา้ยคัน่ดว้ย “และ” ในภาษาไทย “&” ใน

ภาษาองักฤษ  
อา้งถึงคร้ังท่ี 1 (ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น, ทศันา  สุรียธนาภาส, วลันิกา  ฉลากบาง และประภากร  โล่ทองคาํ, 

2542, น....) 
อา้งถึงคร้ังต่อไป (ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น และคนอ่ืนๆ, 2542, น....) 
บรรณานุกรม ประสิทธ์ิ  ทองอุ่น, ทศันา  สุรียธนาภาส, วลันิกา  ฉลากบาง และประภากร  โล่ห์ทองคาํ. 

(2542).  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : สาํนกังาน
สภาสถาบนัราชภฎั.      

อา้งถึง (ช่ือ  นามสกลุ, ปี, หนา้) 
บรรณานุกรม ช่ือ นามสกลุ. (ปี). ช่ือเร่ือง. สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 



อา้งถึงคร้ังท่ี 1   (Applegate, Austin, & McFarlan, 2002, p….) 
อา้งถึงคร้ังต่อไป (Applegate, et al., 2002, p….) 
บรรณานุกรม Applegate, L. M., Austin, R. D., & McFarlan, F. W. (2002).  Creating business 

advantage in the information age.  New York: McGraw-Hill. 
หนังสือทีพ่มิพ์หลายคร้ัง  
อ้างถึง (สุปัญญา ไชยชาญ, 2546, น....) 

บรรณานุกรม สุปัญญา ไชยชาญ. 2546. การบริหารการขาย. พมิพ์คร้ังที ่10. กรุงเทพฯ: พ.ีเอ.ลฟิวิง่. 
อา้งถึง (Lovelock, & Wirtz, 2007, p….) 
บรรณานุกรม Lovelock, C. H. & Wirtz, J. (2007).  Service Marketing. 6th edition. Upper Saddle 

River, New Jersey: Prentice Hall. 
บทความในหนังสือ  
อา้งถึง  (ดวงจนัทร์  อาภาวชัรุตม,์ 2547, น....) 
บรรณานุกรม ดวงจนัทร์  อาภาวชัรุตม.์ (2547). อาการกบตม้ (สุก). ใน ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด และชบัปนะ  

ป่ินเงิน (บก.). นพีสีเชียงใหม่. (น. 90-91). เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัสังคม มหา-
วิทยาลยัเชียงใหม่.  

อา้งถึง  (McLennan, 2001, pp….) 
บรรณานุกรม McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer & B. Smart (Eds.). 

Handbook of social theory. (pp. 43-53). London: Sage.  

2. วารสาร 

 
 
 

อา้งถึง (ทวีวฒัน์ ปุณฑริกวิวฒัน์, 2539, น. 30) 
บรรณานุกรม ทวีวฒัน์ ปุณฑริกวิวฒัน์. (2539). พุทธทาสกบัทฤษฎีธรรมิกสังคมนิยม. วารสารพุทธ-

ศาสน์ศึกษา, 3, 30. 
อา้งถึง (Ekman, 1992, p….) 
บรรณานุกรม Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and Emotion, 6,          

169 - 200. 
 

อา้งถึง  (ผูเ้ขียนบทความ, ปี, หนา้ท่ีอา้งถึง 
บรรณานุกรม ผูเ้ขียนบทความ. (ปี). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, เลขปีท่ี(เลขฉบบัท่ี), เลขหนา้ท่ี



3. หนังสือพมิพ์ 
มีช่ือผู้เขียนบทความ  

 
 

 
อา้งถึง (อธิชยั  ตน้กนัยา, 2549, น. 34)  
บรรณานุกรม อธิชยั  ตน้กนัยา. (2549, 25 เมษายน). ขา้มพรมแดนไทย-พม่า-จีน สาํรวจเส้นทาง

ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ หาลู่ทางการคา้ท่องเท่ียว. มติชน, น. 34.  
อา้งถึง (Lee, 2006, p. 13) 
บรรณานุกรม Lee, M. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13.  

ไม่มีช่ือผู้เขยีนบทความหรือพาดหัวข่าว 

อา้งถึง (“กกอ. ตั้งศูนย”์, 2549, น. 1) 
บรรณานุกรม กกอ. ตั้งศูนยรั์บมือตรวจโอเน็ต-เอเน็ต.  (2549, 25 เมษายน). มติชน, น. 1.  
อา้งถึง (“HM asks courts”, 2006, p. 1) 
บรรณานุกรม HM asks courts to solve crisis. (2006, April 26). Bangkok Post, p. 1.  

 
4. เอกสารการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 

 
อา้งถึง (จีรเดช  มโนสร้อย, สุดา  เสาวคนธ์, และอภิญญา  มโนสร้อย, 2543, น....) 
บรรณานุกรม จีรเดช  มโนสร้อย, สุดา  เสาวคนธ์, และอภิญญา  มโนสร้อย.  (2543). หญา้หวาน 

(Stevia) ใน การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมคร้ังท่ี 2 
เร่ืองการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือการแพทย์แผนไทย (น. 42-50). 
เชียงใหม่: ศูนยว์ิจยัและพฒันาวตัถุดิบยาเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
สถาบนัวิจยั และพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

อา้งถึง  (ช่ือ นามสกลุผูเ้ขียนบทความ, ปี, หนา้) 
บรรณานุกรม ช่ือ นามสกุลผูเ้ขียนบทความ. (ปี). ช่ือบทความ. ใน การสัมมนาทางวิชาการเร่ือง

.........................(หนา้). สถานท่ีพิมพ:์ สาํนกัพิมพ ์

อา้งถึง  (ผูเ้ขียนบทความ, ปี, หนา้)  
บรรณานุกรม ผูเ้ขียนบทความ. (ปี, วนัท่ี เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ์, หนา้. 

อา้งถึง  (“พาดหวัข่าวหรือช่ือบทความแบบตดัคาํ”, ปี, หนา้) 
บรรณานุกรม พาดหวัข่าวหรือช่ือบทความ. (ปี, วนัท่ี เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ์, หนา้. 



อา้งถึง  (Tian, & Kok, 1991, pp.....) 
บรรณานุกรม Tian, C. S., & Kok, L. P. (1991).  Parent adolescent communication in Singaporean 

families.  In Psychiatry in the 90s: ASEAN perspective: Proceedings of the 3th 
ASEAN Congress on Psychiatry & Mental Health (pp. 315-320).  Kuala 
Lumpur: Malaysian Psychiatric Association. 

 
5. วทิยานิพนธ์ 

อ้างเน้ือหาจากสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ฉบับส่ิงพมิพ์ จัดทาํโดยมหาวทิยาลยัหรือผู้อืน่ ให้ใส่ช่ือส่ิงพมิพ์  
อา้งถึง  (สรายทุธ  พึ่งพุม่แกว้, 2525, น....) 
บรรณานุกรม สรายทุธ  พึ่งพุม่แกว้ (2525). กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจรถเช่าในอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536).  
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาบัณฑิตทางด้าน
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2528-2536, 145. 

อา้งถึง  (Ross, 1990) 

บรรณานุกรม Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness 
misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Doctoral dissertation, 
Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417.  

อ้างเน้ือหาจากฐานข้อมูล เช่น จาก ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย หรือ จาก Dissertation Abstracts 
International - DAI ใส่ช่ือฐานขอ้มูล ใส่หมายเลขประจาํงานนิพนธ์ (ถา้มี) สาํหรับฐานขอ้มูลต่างประเทศท่ีมี
หมายเลขของ University microfilms-UMI ใหใ้ส่ไวด้ว้ย 

อา้งถึง  (สมชาย  สาระสุวรรณ, 2546) 
บรรณานุกรม สมชาย  สาระสุวรรณ. (2546). การเกิดผูน้าํในชุมชนแออดั.  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

อิเลก็ทรอนิกส์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่). 
อา้งถึง  (Bower, 1993) 
บรรณานุกรม Bower, D. L.(1993). Employee assistant programs supervisory  referrals: 

Characteristics of referring and nonrecurring supervisors. Dissertation 
Abstracts International, vol. 54 (01), 534B. (UMI No. 9315947)  

 
 
 



6. เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
เวบ็เพจ 
เวบ็เพจ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

อา้งถึง  (ชวนะ  ภวกานนัท,์ 2548) 

บรรณานุกรม ชวนะ  ภวกานนัท.์ (2548). ธุรกิจสปาไทยน่ากา้วไกลไปกว่าน้ี.  คน้เม่ือ 25 ธนัวาคม 
2548, จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php  

อา้งถึง (Lesley University, 2005) 
บรรณานุกรม Lesley University. (2005).  Basic APA format for citing print materialist media.  

Retrieved April 28, 2006, from http://lesley.edu/library/guide/citation 

เวบ็เพจ ไม่ปรากฏผู้เขียน และปีทีจั่ดทาํ  ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ)์  
อา้งถึง (“ปัญหา”, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ปัญหาสามชายแดนภาคใต.้ (ม.ป.ป.). คน้เม่ือ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www. 

tvs.co.th/service/mod/ hertitage/ nation/misc/vision/border.htm   
อา้งถึง (“GVU’s 8 th”, n.d.) 
บรรณานุกรม GVU’s 8th WWW user survery. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www. 

cc.gatech.edu/gvu/ usersuveys/survey1997–10/   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อา้งถึง  (ผูแ้ต่ง, ปี) 
บรรณานุกรม ผูแ้ต่ง. (ปี). ช่ือเร่ืองหรือช่ือบทความ, คน้เม่ือ [วนั เดือน ปี], จาก [URL ของเวบ็ไซต]์ 



ตัวอย่างการใส่ตารางและรูปภาพประกอบ 
 

1. ตาราง (Table) 
ตารางที ่1:  แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม เพศ ชั้นปี และกลุ่มคณะวิชาท่ีเรียน 

 
ชั้นปี 

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กลุ่มสงัคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

 
รวม 

  เพศชาย                เพศหญิง      เพศชาย                   เพศหญิง 
1 26                        25  61                          116 228 
2 24                        27  49                            79 179 
3 22                        17  25                            67 131 
4 19                        14  16                             49 98 

รวม 91                        83 151                           311 636 
 
Table 1:  Examples of General and Specific Language Used in Job Description 

General More Specific 
Handle administrative activities Receive, sort, and file monthly personnel action 

report 
Keep machines in good working condition Conduct regular inspections of machines, make 

needed repairs, and provide advice on replacement of 
machines 

Keep the book Enter revenue and expense transactions and prepare 
income statements and balance sheets 

 
 
2. รูปภาพ (Figure) 

 
ภาพที ่2:  จาํนวนคร้ังท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากวิทย ุโทรทศัน์               Figure 1:  Architecture for plan reuse in conformant 

หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร/วารสารในรอบ 1 เดือน                                  planning. 



แบบฟอร์มส่งบทความเพือ่พจิารณานําลงวารสาร  BU Academic Review 
 
            วนัท่ี..……เดือน…..………….พ.ศ.………… 
 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….……………………………………………………… 

ขอส่ง           ผลงานวิจยั (ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวิทยาลยักรุงเทพ)           
ผลงานวิจยั 
บทความทางวชิาการ 
ดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

เร่ือง (ไทย)  …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เร่ือง (องักฤษ)  ………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เขียน(ไทย) ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เขียน(องักฤษ)  ……………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก บา้นเลขท่ี………………..… ซอย………..………...........ถนน..…………….……… 
ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต…………………………….. จงัหวดั……………………………. 

รหสัไปรษณีย…์………………….โทรศพัท…์……………………………โทรศพัทมื์อถือ.......................................

โทรสาร………………………………… E-mail:.…………………………………................. 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่บทความน้ียงัไม่เคยลงตีพิมพใ์นวารสารใดมาก่อน และจะไม่นาํส่งไปเพื่อพจิารณา
ลงตีพิมพใ์นวารสารอ่ืนภายใน 60 วนั  นบัจากวนัท่ีขา้พเจา้ไดส่้งบทความฉบบัน้ี 
 
 
 
 
 
       ลงนาม……………………………………………. 

                 ( …………………………………………….) 



ใบสมัครสมาชิกวารสาร  BU Academic Review 

 
ช่ือ………………………………………………………………นามสกลุ………………………………………………….. 
ในนาม……………………………………………………………………………………………………(ระบุช่ือองคก์ร) 
เลขท่ี…… หมู่ท่ี…… ตรอก/ซอย……………… ถนน………………………….. แขวง/ตาํบล………….……………... 

 เขต/อาํเภอ………………… จงัหวดั………………… รหสัไปรษณีย…์……………… โทรศพัท…์……………... 

โทรสาร…………………………………………………………...………… รหสัโทรศพัทท์างไกล……………………   
(หากเป็นต่างจงัหวดั โปรดใส่รหสัทางไกล และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
  สมาชิกใหม่   ฉบบัท่ี …………… ปีท่ี …………………  
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จาํนวนเงิน…………………บาท (………………………………………………………)  
ธนาณติั/ตัว๋แลกเงินสั่งจ่าย ปณ. กล้วยนํา้ไท 10110  ในนาม มหาวทิยาลยักรุงเทพ (เท่านั้น)  
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