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1. ขอมูลผูสมัคร

     คํานําหนาชื่อ      ชื่อ                            นามสกุล 

     _________      ________________________   ________________________ 
     Title              Name        Surname 

     _________      ________________________   ________________________ 

  วัน เดือน ป เกิด ________________________  อายุ _________ ป  สถานภาพสมรส ______________ 

     เลขที่บัตรประชาชน/Passport ID ______________________________________________________ 

2. สถานท่ีติดตอ

บานเลขท่ี______________________ ซอย_____________________ ถนน______________________

ตําบล/แขวง____________________.อําเภอ____________________ จังหวัด____________________

รหัสไปรษณีย____________________โทรศัพท______________โทรศัพทมือถือ___________________

E-mail __________________________________________________________________________

ติดรูปขนาด 

1”×1” 

ใบสมัครเลขท่ี  
เลขประจําตัวผูสมัคร 

เลือกสาขาวิชาท่ีตองการศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

 สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา

เลือกแบบการศึกษา  แบบ 1 (1.1) วิทยานิพนธ    48  หนวยกิต 

 แบบ 2 (2.1) ศึกษารายวิชา  24 หนวยกิต   วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
กรณีทุนสงเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarship) 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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3.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิการศึกษา/
หลักสตูร 

สาขา/วิชาเอก ปท่ีสําเรจ็ คะแนน
เฉลี่ย 

รางวัล/ทุนท่ี
เคยไดรับ 

1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
    เทียบเทา 

      

2) ปริญญาตรี/เทียบเทา 
 

      

3) ปริญญาโท 
 

      

4) ความรู/ทักษะดาน
คอมพิวเตอรดานใด (ระบุ) 

1………………………..…..……….2…………………………………………….3……………………………………… 

5) ความรู/ทักษะ/
ความสามารถดานอ่ืนๆ 
(ถามีโปรดระบุ) 

1……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

       TOEFL ______________  IELTS _______________   

 ยกเวน : เนื่องจาก   English is native language 

     Both bachelor’s or/and master’s degrees were fully and only taught 
in English (Please provide appropriate proof specifically stating the language of instruction.) 
 

5.  การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน 

หนวยงาน/ประเทศ ช่ือหลักสูตร ระยะเวลา แหลงทุน 

    

    

    

 

6.  ประสบการณทํางาน 

     6.1 การทํางานในปจจุบัน 

           หนวยงาน _____________________________________________________________________ 
           ตําแหนง _______________________________ระยะเวลาในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ______ป 
           หนาท่ีความรับผิดชอบ ____________________________________________________________ 
           ท่ีอยูหนวยงาน __________________________________________________________________  
                             __________________________________________________________________ 

           ประเภทของงาน         หนวยราชการ           รัฐวิสาหกิจ          สถานศึกษา    

                                        หนวยงานเอกชน        ธุรกิจสวนตัว      

                                        อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________ 
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     6.2 ประสบการณทํางาน        

     

ชวงเวลา หนวยงาน ตําแหนง ความรับผิดชอบ 

    

    

    

 

7. ผูรับรอง (อยางนอย 2 คน) พรอมหนังสือรับรอง     

ช่ือ ตําแหนง/หนวยงาน ความสัมพันธ 

กับผูสมัคร 

ระยะเวลา 

ท่ีรูจัก 

หมายเลข

โทรศัพท 

     

     

     

 

8.  ผลงานท่ีเปนเอกสารทางวิชาการ และไดรับการเผยแพรแลว (ถามีใหใสช่ือและเลือกสงไมเกิน 2 ช้ิน  

    โดยแนบพรอมใบสมัคร 

    1) ________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 

    2) ________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 
 
9.  ผลงานท่ีไดรับรางวัล คําชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหนาท่ี 

    1) เรื่อง_____________________________________________________________________ 
        รางวัล/ผลตอบแทนท่ีไดรับ_____________________________________________________ 
        หนวยงาน/องคกรท่ีให________________________________________________________ 

    2) เรื่อง_____________________________________________________________________ 
        รางวัล/ผลตอบแทนท่ีไดรับ_____________________________________________________      
        หนวยงาน/องคกรท่ีให________________________________________________________ 
 

10.  กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 
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11. เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา 

      1) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 

      2) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 

      3) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
 

12. ระบุแผนการทํางานของทานระหวางการศึกษา และหลังจากสําเร็จการศึกษา 

      12.1 สาขาวิชาเอกท่ีสนใจ __________________________________________________________ 

      12.2 ระหวางการศึกษา (มีแนวทางในการนําประสบการณจากการปฏิบัติงานมาใชประโยชนในการ 

             ศึกษาอยางไร) 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 

       12.3 หัวขอท่ีทานสนใจจะทําวิทยานิพนธ (แนบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธดวย) 
              1) _______________________________________________________________________ 
              2) _______________________________________________________________________ 

       12.4 หลังจากสําเร็จการศึกษา (มีแนวทางในการนําประสบการณจากการปฏิบัติงานมาใชประโยชนในการ 

             ศึกษาอยางไร) 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

 

 

           ขอรับรองวา ขอความดังกลาวทุกประการเปนความจริง 

                                                     

                                                                  (ลงช่ือ)  

                                                                          (...................................................................) 

                                                                          วันท่ี        เดือน                     พ.ศ.  
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     หมายเหตุ  ทานไดรับขาวการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

                    จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 รายการ) 
                   Website คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม      แผนพับประชาสัมพันธ   
                   Website สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     จดหมายประชาสัมพันธ 
                   นักศึกษา/ศิษยเกา                                    มีผูแนะนํา       
                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ีรับสมคัร 
ไดตรวจหลักฐานการสมัครแลว ปรากฏผลดังน้ี 

 

      ผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัคร ครบ ตามประกาศท่ีรับสมัครฯ 
      ผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัคร ไมครบ ตามประกาศท่ีรับสมัครฯ 
          ยังขาด  1) ____________________________________________ 
                    2) ____________________________________________ 
 
                                                   
                                            เจาหนาท่ีรับสมัคร __________________________ 

                                                           วันท่ี        เดือน                     พ.ศ.  


