เลขประจําตัวสอบ (สําหรับเจ้าหน้ าที)

.............................ลงชื อเจ้ าหน้ าทีรับสมัคร
(Official Signature)

ใบสมัครสอบสัมภาษณ
รู ปถ่ายขนาด
x1 นิว

กรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณทํางาน
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ป&การศึกษา 2564
กรุณาทําเครื่องหมาย

หนาหลักสูตรที่สนใจสมัครเขาศึกษาต2อ

คณะ

หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร6

รัฐประศาสนศาสตร

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วิทยาการคอมพิวเตอร6และระบบสารสนเทศ

สถิติประยุกต

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติประยุกต6
วิเคราะห6ธุรกิจและวิทยาการขอมูล

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล:อม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
นิติศาสตร
การจัดการการท;องเที่ยว

สาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอกองค6การและการจัดการ
สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย6
สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง
สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ6
สาขาวิชาเอกการปกครองทองถิ่น
สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
กรุณาระบุสาขาวิชาเอก ที่สนใจ 3 อันดับ
1.
2.
3.

การบริหารการพัฒนาสังคม
การเมืองและยุทธศาสตร6การพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย6และองค6การ
นิติศาสตร6
กฎหมายเพื่อการบริหาร
การจัดการการท2องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม
การจัดการ

นิเทศศาสตร6และนวัตกรรม

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล:อม

การจัดการสิ่งแวดลอม
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สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
และดิจิทัล
สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่อ
อุตสาหกรรมสรางสรรค6
สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการ
รณรงค6เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-

หนา 1

ข:อมูลส;วนตัวผู:สมัคร
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ :
2. เลขประจําตัวประชาชน :
3. วัน/เดือน/ปI เกิด :
อายุ
4. จังหวัดที่เกิด :
5. สถานภาพ :
โสด
สมรส
6. ที่อยู2ปMจจุบัน : เลขที่
ซอย
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
รหัสไปรษณีย6
โทรศัพท6มือถือ
7. ประวัติการศึกษา
ระดับ

สถาบันการศึกษา

ปI สัญชาติ
ศาสนา
หย2า
แยกกันอยู2
ถนน
จังหวัด
E-mail
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)

เชื้อชาติ

วัน/เดือน/ป& ที่สําเร็จ

แต:มเฉลี่ย

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ

8. รางวัล/ทุนที่เคยไดรับ
9. งานอดิเรก/ความสามารถพิเศษ
10. สถานภาพการทํางาน
ทํางาน
ไม2ทํางาน
สถานที่ทํางาน
หน2วยงาน
ที่อยู2
ตําแหน2ง
รายไดต2อเดือน
ลักษณะงานที่ทํา
ระยะเวลาการทํางานปI
โทรศัพท6
Fax
11. ผลคะแนนสอบขอเขียนที่เคยสอบมาแลว ไม2เกิน 1 ปI
วิชาภาษาอังกฤษ
ครั้งที่
ไดคะแนนคะแนน
วิชาเฉพาะ
ครั้งที่
ไดคะแนนคะแนน
12. ผลงานทางวิชาการและการทําวิจัย (ถามี)
13. วัตถุประสงค6ของการศึกษา

บาท

14. รับทราบข2าวการสมัครจากสื่อใด (โปรดระบุ) :
ขอรับรองว2าขอมูลขางตนเปWนขอมูลที่ถูกตอง
ลงชื่อผูสมัคร
(ว/ด/ป)
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หนา 2

เลขประจําตัวสอบ (สําหรับเจ้าหน้าที)

หนังสื อรับรองผ้ สู มัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั!งที.# ............../.............
1. คณะทีส# มัครหลักสตรสาขา
ู
2. ชื# อผ้ สู มัคร (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)
3. ผ้ รู ับรอง (ผูร้ ับรองหมายถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูส้ มัครหรื ออาจารย์ทีเคยสอนผูส้ มัครในระดับ
่ ่ )
ปริ ญญาตรี หรื อผูท้ ีมีความคุน้ เคยในฐานะอืนทีไมใชญาติ
(นาย/นางสาว/นาง/ยศ)
ตําแหน่ ง
สถานทีท# าํ งาน
โทรศัพท์
ระดับการร้ ู จักกับผ้ ูสมัคร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยมาก
ระยะเวลาที#รู้ จักกับผ้ ูสมัคร
4. ความเห็นทีม# ตี ่ อผ้สู มัคร
ในด้ านต่ างๆ ต่อไปนี!
เชาวน์ ปัญญา
ความสามารถในการสื#อด้ วยคําพดู
ความสามารถในการสื#อด้ วยการเขียน
ความรับผิดชอบ
ความคิดริเริ#มสร้ างสรรค์
ความมีเหตมีุ ผล
การทํางานร่ วมกับผู้อนื#
การอทิุ ศตนให้ กบั หน่ วยงาน
ศักยภาพในการเป็ นนักบริหาร

ดีมาก

โปรดทําเครื#องหมาย ในช่ องตามความเห็นของท่ าน
ดี
พอใช้
น้ อย
น้ อยมาก
หมายเหตุ

5. ความเห็นอืน# ๆ (ถ้ ามี)
ลงชื#อผู้รับรอง
การรับรองถือเป็ นความลับ
กรุ ณาปิ ดผนึ กซองไปยังคณะทีผูส้ มัครได้ทาํ การสมัครไว้
คณะ_________________________________________
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
118 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
FM-ESD-02-08 Rev : 00 วันที่บังคับใช : 01/03/2561

วันที______เดือน

พ.ศ._________

เลขประจําตัวสอบ (สําหรับเจ้าหน้าที)

หนังสื อรับรองการดํารงตําแหน่ งและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และความเป็ นไปได้ ในการลาศึกษาต่ อ
ของผ้ ูสมัครคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท
กรณีพเิ ศษผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การทํางาน

ครังที............./.............
คณะ................................................................................
วันที......................................................
ข้าพเจ้า.....................................................ตําแหน่ ง..................................................
สังกัด……………………………………….…………...........โทรศัพท์...............................................................
ขอรับรองว่า (ชือผูส้ มัคร)………………………………………………………………………………….………....
ั บนั ).......................................................................เป็ นระยะเวลา...................ปี
ได้ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง (ปจจุ
รวมกับระยะเวลาปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งอืน ๆ ทัง1 สิน1 เป็ นเวลา............................................ปี
และถ้า (ชือผูส้ มัคร)...................................................................................................
ได้รบั การคัดเลือกจะได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาศึกษาต่อได้เต็มเวลา ในทันทีทเปิ
ี ดหลักสูตรไปจนจบหลักสูตร
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชือ).....................................................................
(....................................................................)

(ถาเปนหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผูรับรองไดแกหัวหนางานระดับกองหรือเทียบเทา
ถาเปนหนวยงานเอกชน ผูรับรองไดแกผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนางานระดับกองหรือผูจัดการ)
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