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ใบสมัครสอบสัมภาษณ 

กรณีทุนส�งเสริมการศึกษา  
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 2 ป#การศึกษา 2563 

 

 
เลือกประเภททุน            ทุนประเภทท่ี 1                   ทุนประเภทท่ี 2                    ทุนประเภทท่ี 3 

กรุณาทําเครื่องหมาย         หน�าหลักสตูรท่ีสนใจเข�าศึกษาต8อ 
คณะ หลักสูตร / สาขาวิชา สาขาวิชาเอก 

รัฐประศาสนศาสตร 
(เฉพาะ ทุน 1 และ ทุน 2) 

� รัฐประศาสนศาสตร? 
 

�สาขาวิชาเอกองค?การและการจัดการ 
�สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย? 
�สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง 
�สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการ
จัดการเชิงกลยุทธ? 
�สาขาวิชาเอกการปกครองท�องถิ่น 
�สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทาง
อาญา 

� การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

- พัฒนาการเศรษฐกิจ 
(เฉพาะ ทุน 1 และ ทุน 2) 

� เศรษฐศาสตร? (English Program) 

� เศรษฐศาสตร?ธุรกิจ 

สถิติประยุกต 

� การวิเคราะห?ธุรกิจและวิทยาการข�อมูล กรุณาระบุสาขาวิชาเอก ท่ีสนใจ 3 อันดับ 
  1. 
  2. 
  3. 

� วิทยาการคอมพิวเตอร?และระบบสารสนเทศ 

� บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

� สถิติประยุกต? 

� การจัดการโลจิสติกส? (English Program) 

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลEอม 
� การบริหารการพัฒนาสังคม 

- 

� การเมืองและยุทธศาสตร?การพัฒนา 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
� การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?และองค?การ 

� ภาวะผู�นํา การจัดการ และนวัตกรรม 

ภาษาและการสื่อสาร 
� การส่ือสาร วัฒนธรรม และภาษาญ่ีปุIน 

� ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

นิติศาสตร 
� นิติศาสตร? 
� กฎหมายเพ่ือการบริหาร 

การจัดการการท�องเท่ียว � การจัดการการท8องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม
การจัดการ � นิเทศศาสตร?และนวัตกรรม 

�สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด
และดิจิทัล 
�สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการส่ือสารดิจิทัลเพ่ือ
อุตสาหกรรมสร�างสรรค? 
�สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการส่ือสารและการ
รณรงค?เพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลEอม � การจัดการส่ิงแวดล�อม - 
 

เลขประจาํตวัสอบ (สาํหรบัเจ้าหน้าที�) 

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

 
รูปถ่ายขนาด 

�x1 นิ�ว 
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ขEอมูลส�วนตัวผูEสมัคร 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 
ภาษาไทย: 
ภาษาอังกฤษ : 

2. เลขประจําตัวประชาชน :         -                 -                    -         - 
3. วัน/เดือน/ปN เกิด :                            อายุ              ปN   สัญชาติ               เชื้อชาติ 
4. จังหวัดท่ีเกิด :                                                         ศาสนา 
5. สถานภาพ :             โสด          สมรส        หย8า       แยกกันอยู8 
6. ท่ีอยู8ปRจจุบัน :  เลขท่ี                ซอย                       ถนน  

แขวง/ตําบล                            เขต/อําเภอ                             จังหวัด           
รหัสไปรษณีย?                      โทรศัพท?มือถือ                          E-mail 

7. ประวัติการศึกษา 

ระดับ สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) วัน/เดือน/ป# ท่ีสําเร็จ แตEมเฉล่ีย 

อนุปริญญา/ปวส     

ปริญญาตรี     

อื่นๆ     

8. รางวัล/ทุนท่ีเคยได�รับ 
9. งานอดิเรก/ความสามารถพิเศษ 
10. ผลการสอบมาตรฐานต8างๆ ท่ีเคยสอบมาแล�วไม8เกิน 2 ปN (ถ�ามี) 

 TOEFL            คะแนนท่ีได�   ปNท่ีได� 
IELTS             คะแนนท่ีได�   ปNท่ีได� 

 GMAT            คะแนนท่ีได�   ปNท่ีได� 
อ่ืนๆ               คะแนนท่ีได�   ปNท่ีได� 

11. ผลคะแนนสอบข�อเขียนท่ีเคยสอบมาแล�ว ไม8เกิน 1 ปN (ถ�ามี) 
 วิชาภาษาอังกฤษ        ครั้งท่ี                  ได�คะแนนคะแนน 

วิชาเฉพาะ                ครั้งท่ี         ได�คะแนนคะแนน 
12. ผลงานทางวิชาการและการทําวิจัย (ถ�ามี) 

 
13. อธิบายเป̀าหมายในอาชีพหรือตําแหน8งงานท่ีท8านต�องการปฏิบัติในอนาคต โดยสังเขป 

 
14. รับทราบข8าวการสมัครจากสื่อใด (โปรดระบุ) :  

                                                                     ขอรับรองว8าข�อมูลข�างต�นเปbนข�อมูลท่ีถูกต�อง 

                                                              ลงชื่อผู�สมัคร  
 
                                                                                                (ว/ด/ป) 
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หนังสือรับรองผ้สมัครสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาู  

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

ครั!งที#.............../............. 
 
1.  คณะที#สมัครหลกัสตรสาขาู  
2.  ชื#อผ้สมัครู  (นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 
3.  ผ้รับรองู  (ผูรั้บรองหมายถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูส้มคัรหรืออาจารยที์�เคยสอนผูส้มคัรในระดบั 
ปริญญาตรี หรือผูที้�มีความคุน้เคยในฐานะอื�นที�ไมใชญาติ่ ่ ) 
     (นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 

ตําแหน่ง 
สถานที#ทาํงาน 

                                                                                                       โทรศพัท ์ 
ระดับการร้จักกบัผ้สมัครู ู  

ดีมาก            ดี          ปานกลาง       น้อย  น้อยมาก 
ระยะเวลาที#ร้จักกบัผ้สมัครู ู  

 
4. ความเห็นที#มต่ีอผ้สมคัรู  โปรดทาํเครื#องหมาย�ในช่องตามความเห็นของท่าน 

ในด้านต่างๆ ต่อไปนี! ดมีาก ด ี พอใช้ น้อย น้อยมาก หมายเหตุ 

เชาวน์ปัญญา       

ความสามารถในการสื#อด้วยคาํพดู        

ความสามารถในการสื#อด้วยการเขียน       

ความรับผดิชอบ       

ความคดิริเริ#มสร้างสรรค์       

ความมเีหตมผีลุ        

การทาํงานร่วมกบัผ้อื#นู        

การอทศิตนให้กบัหน่วยงานุ        

ศักยภาพในการเป็นนกับริหาร       

 
5.    ความเห็นอื#นๆ (ถ้ามี) 

 
 
                                           ลงชื#อผ้รับรองู  

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

เลขประจาํตวัสอบ (สาํหรับเจา้หนา้ที�) 


