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ใบสมคัรสอบสัมภาษณ์ 
กรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทาํงาน 

ระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ครั� งที  2 ปีการศึกษา $%66 
 

กรุณาทำเครื่องหมาย        หน�าหลักสูตรท่ีสนใจสมัครเข�าศึกษาต2อ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชาเอก 

รัฐประศาสนศาสตร� 

� รัฐประศาสนศาสตร6 
 

�สาขาวิชาเอกองค6การและการจัดการ 
�สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย6 
�สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง 
�สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการ 
เชิงกลยุทธ6 
�สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถิ่น 
�สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

� การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - 

� ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความยั่งยืน  

สถิติประยุกต� 

� วิทยาการคอมพิวเตอร6และระบบสารสนเทศ กรุณาระบุสาขาวิชาเอก ท่ีสนใจ 3 อันดับ 
  1. 
  2. 
  3. 

� สถิติประยุกต6 

� บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
� โลจิสติกส6อัจฉริยะและการจัดการโซ2อุปทาน 
(หลักสูตรภาษาไทย) 
� การวิเคราะห6ข�อมูลและวิทยาการข�อมูล 

� การจัดการความเส่ียงความม่ันคงทางไซเบอร6 

� การจัดการวิเคราะห6ข�อมูลและเทคโนโลยีข�อมูล 

พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�
การบริหาร 

� การบริหารการพัฒนาสังคม 

- 

� การเมืองและยุทธศาสตร6การพัฒนา 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย6และองค6การ 

� ภาวะผู�นำ การจัดการ และนวัตกรรม 

นิติศาสตร� 
� นิติศาสตร6 

� กฎหมายเพ่ือการบริหาร 

การจัดการการท-องเท่ียว � การจัดการการท2องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

นิเทศศาสตร�และนวัตกรรม
การจัดการ 

� นิเทศศาสตร6และนวัตกรรม 

�สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
และดิจิทัล 
�สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือ
อุตสาหกรรมสร�างสรรค6 
�สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการ
รณรงค6เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

� การจัดการการส่ือสารด�วยการวิเคราะห6ข�อมูล  

เลขประจาํตวัสอบ (สาํหรบัเจ้าหน้าที�) 

.............................ลงชื�อเจ้าหน้าที�รับสมัคร 
(Official Signature) 

 
รูปถ่ายขนาด 

1x1 นิ�ว 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชาเอก 

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล0อม 
� การจัดการสิ่งแวดล�อม - 

� ศาสตร6และการจัดการความย่ังยืน  
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ข0อมูลส-วนตัวผู0สมัคร 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 

ภาษาไทย: 
ภาษาอังกฤษ : 

2. เลขประจำตัวประชาชน :         -                -                    -         - 
3. วัน/เดือน/ปL เกิด :                           อายุ             ปL    สัญชาติ                  เชื้อชาติ 
4. จังหวัดท่ีเกิด :                                                        ศาสนา  
5. สถานภาพ :                โสด            สมรส         หย2า         แยกกันอยู2 
6. ที่อยู2ปPจจุบัน : เลขที่                  ซอย                              ถนน  

แขวง/ตำบล                            เขต/อำเภอ                            จังหวัด           
รหัสไปรษณีย6                      โทรศัพท6มือถือ                          E-mail 

7. ประวัติการศึกษา 
ระดับ สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) วัน/เดือน/ป7 ที่สำเร็จ แต0มเฉล่ีย 

อนุปริญญา/ปวส.     

ปริญญาตรี     

อ่ืนๆ     

8. รางวัล/ทุนที่เคยได�รับ 
9. งานอดิเรก/ความสามารถพิเศษ 
10. สถานภาพการทำงาน       ทำงาน                 ไม2ทำงาน 

สถานที่ทำงาน                                                                        หน2วยงาน         
ที่อยู2 
ตำแหน2ง                                                       รายได�ต2อเดือน                                  บาท 
ลักษณะงานที่ทำ 
ระยะเวลาการทำงานปL                 โทรศัพท6                           Fax 

11. ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัย (ถ�ามี) 
12. วัตถุประสงค6ของการศึกษา 

 
13. รับทราบข2าวการสมัครจากสื่อใด (โปรดระบุ) :  

 
                                                                            ขอรับรองว2าข�อมูลข�างต�นเปWนข�อมูลที่ถูกต�อง 
                                                              ลงชื่อผู�สมัคร  
 

                                                                                                           (ว/ด/ป)                                        
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เลขประจาํตวัสอบ (สาํหรับเจา้หนา้ที�) 

    

     

 

หนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และความเป็นไปได้ในการลาศึกษาต่อ 

ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 

กรณพีเิศษผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทาํงาน 

ครั�งที�............./............. 

คณะ................................................................................ 

 

                             วนัที�...................................................... 
 

   ข้าพเจ้า.....................................................ตําแหน่ง.................................................. 
สังกัด……………………………………….…………...........โทรศัพท์............................................................... 
ขอรับรองว่า (ชื�อผู้สมัคร)………………………………………………………………………………….……….... 
ได้ปฏบิติังานในตําแหน่ง (ปัจจุบนั).......................................................................เป็นระยะเวลา...................ปี 
รวมกับระยะเวลาปฏบิติังานในตําแหน่งอื�น  ๆทั 1งสิ1นเป็นเวลา............................................ปี 

 

   และถ้า (ชื�อผู้สมัคร)................................................................................................... 
ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้เต็มเวลา ในทนัททีี�เปิดหลักสูตรไปจนจบหลักสูตร 

 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
  

 

           (ลงชื�อ)..................................................................... 
          (....................................................................) 
 

 

(ถ�าเป�นหน
วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู�รับรองได�แก
หัวหน�างานระดับกองหรือเทียบเท
า 

ถ�าเป�นหน
วยงานเอกชน  ผู�รับรองได�แก
ผู�ดํารงตําแหน
งไม
ต่ํากว
าหัวหน�างานระดับกองหรือผู�จัดการ) 
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หนังสือรับรองผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
ครั!งที#.............../............. 

 
1.  คณะที#สมัครหลกัสูตรสาขา 
2.  ชื#อผู้สมัคร (นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 
3.  ผู้รับรอง (ผูรั้บรองหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาโ ดยตรงของผูส้มคัรหรืออาจารยที์�เคยสอนผูส้มคัรในระดบั 
ปริญญาตรี หรือผูที้�มีความคุน้เคยในฐานะอื�นที�ไม่ใ ช่ญาติ) 
     (นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 

ตําแหน่ง 
สถานที#ทาํงาน 

                                                                                                       โ ทรศพัท ์ 
ระดับการรู้จักกบัผู้สมัคร 

ดีมาก            ดี          ปานกลาง       น้อย  น้อยมาก 
ระยะเวลาที#รู้จักกบัผู้สมัคร 

 
4. ความเห็นที#มต่ีอผู้สมคัร โปรดทาํเครื#องหมายในช่องตามความเห็นของท่าน 

ในด้านต่างๆ ต่อไปนี! ดมีาก ด ี พอใช้ น้อย น้อยมาก หมายเหตุ 

เชาวน์ปัญญา       

ความสามารถในการสื#อด้วยคาํพูด       

ความสามารถในการสื#อด้วยการเขียน       

ความรับผดิชอบ       

ความคดิริเริ#มสร้างสรรค์       

ความมเีหตุมผีล       

การทาํงานร่วมกบัผู้อื#น       

การอุทศิตนให้กบัหน่วยงาน       

ศักยภาพในการเป็นนกับริหาร       

 
5.    ความเห็นอื#นๆ (ถ้ามี) 

 
 
                                           ลงชื#อผู้รับรอง 

การรับรองถือเป็นความลบั 
กรุณาปิดผนึกซองไปยงัคณะที�ผูส้มคัรไดท้าํการสมคัรไว ้                                                                             วนัที�______เดือน  พ.ศ._________ 
คณะ_________________________________________ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240  

เลขประจาํตวัสอบ (สาํหรับเจา้หนา้ที�) 


