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  แบบ 1(1.1) วิทยานิพนธ์    48  หน่วยกิต          

  แบบ 2(2.1) ศึกษารายวิชา  21 หน่วยกิต   วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต         

  แบบ 2(2.2) ศึกษารายวิชา  33 หน่วยกิต   วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
       (โท-เอก)   
 
1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 
     ค าน าหน้าชื่อ      ชื่อ                            นามสกุล 
     _________      ________________________   ________________________ 
     Title              Name        Surname 
     _________      ________________________   ________________________ 
 
     วัน เดือน ปี เกิด ___________________  อายุ _____ ปี  สถานภาพสมรส ___________ 
 
     เลขที่บัตรประชาชน ____________________   
 
2.  สถานที่ติดต่อ 
     บ้านเลขท่ี______________________ ซอย_____________________ ถนน______________________ 

ต าบล/แขวง____________________.อ าเภอ____________________ จังหวัด____________________ 

รหัสไปรษณีย์____________________โทรศัพท์______________โทรศัพท์มือถือ_________________ 

E-mail _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  

 

ติดรูปขนาด 
1”1” 

เลขที่ผู้สมัคร 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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3.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิการศึกษา/
หลักสตูร 

สาขา/วิชาเอก ปีท่ีส าเรจ็ คะแนน
เฉลี่ย 

รางวัล/ทุนที่
เคยได้รับ 

1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
    เทียบเท่า 

      

2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
 

      

3) ปริญญาโท 
 

      

4) ความรู/้ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ดา้นใด (ระบุ) 1………………………..…..……….2…………………………………………….3……………………………………… 

5) ความรู/้ทักษะ/
ความสามารถดา้นอ่ืนๆ 
(ถ้ามีโปรดระบุ) 

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

 
4.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
      TOEFL ________________  IELTS _________________ 
 
5.  การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
 

หน่วยงาน/ประเทศ ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา แหล่งทุน 
    
    
    

 
6.  ประสบการณ์ท างาน 
     6.1 การท างานในปัจจุบัน 
           หน่วยงาน _____________________________________________________________________ 
           ต าแหน่ง _______________________________ระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ______ปี 
           หน้าที่ความรับผิดชอบ ____________________________________________________________ 
           ที่อยู่หน่วยงาน __________________________________________________________________  
                             __________________________________________________________________ 

           ประเภทของงาน         หน่วยราชการ           รัฐวิสาหกิจ          สถานศึกษา    

                                        หน่วยงานเอกชน        ธุรกิจส่วนตัว      

                                        อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________ 
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     6.2 ประสบการณ์ท างาน        
     

ช่วงเวลา หน่วยงาน ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 
    
    
    

 
7. ผู้รับรอง (อย่างน้อย 2 คน) พร้อมหนังสือรับรอง     

ชื่อ ต าแหน่ง/หน่วยงาน ความสัมพันธ์ 
กับผู้สมัคร 

ระยะเวลา 
ที่รู้จัก 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

     
     
     

 
8.  ผลงานที่เป็นเอกสารทางวิชาการ และได้รับการเผยแพร่แล้ว (ถ้ามีให้ใส่ชื่อและเลือกส่งไม่เกิน 2 ชิน้  
    โดยแนบพร้อมใบสมัคร 
    1) ________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 

    2) ________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 
 
9.  ผลงานที่ได้รับรางวัล ค าชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ 
    1) เรื่อง_____________________________________________________________________ 
        รางวัล/ผลตอบแทนที่ได้รับ_____________________________________________________ 
        หน่วยงาน/องค์กรที่ให้________________________________________________________ 

    2) เรื่อง_____________________________________________________________________ 
        รางวัล/ผลตอบแทนที่ได้รับ_____________________________________________________      
        หน่วยงาน/องค์กรที่ให้________________________________________________________ 
 
10.  กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  
     __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
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11. เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษา 
      1) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 

      2) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 

      3) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
 
12. ระบุแผนการท างานของท่านระหว่างการศึกษา และหลังจากส าเร็จการศึกษา 
      12.1 สาขาวิชาเอกท่ีสนใจ __________________________________________________________ 

      12.2 ระหว่างการศึกษา (มีแนวทางในการน าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในการ 

             ศึกษาอย่างไร) 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 

       12.3 หัวข้อที่ท่านสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ (แนบข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย) 
              1) _______________________________________________________________________ 
              2) _______________________________________________________________________ 

       12.4 หลังจากส าเร็จการศึกษา (มีแนวทางในการน าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในการ 

             ศึกษาอย่างไร) 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

 

 

           ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทุกประการเป็นความจริง 

                                                     

                                                                  (ลงช่ือ)  

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

                                                                          วันที่         เดือน                     พ.ศ.  
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     หมายเหตุ  ท่านได้รับข่าวการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                    จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
                   Website คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม     แผ่นพับประชาสัมพันธ์   
                   Website สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     จดหมายประชาสัมพันธ์ 
                   นักศึกษา/ศิษย์เก่า                                    มีผู้แนะน า       
                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมคัร 
ได้ตรวจหลักฐำนกำรสมัครแล้ว ปรำกฏผลดังนี้ 

 

      ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัคร ครบ ตามประกาศที่รับสมัครฯ 
      ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัคร ไม่ครบ ตามประกาศท่ีรับสมัครฯ 
          ยังขาด  1) ____________________________________________ 
                    2) ____________________________________________ 
 
                                                   
                                            เจ้าหน้าที่รับสมัคร __________________________ 

                                                           วันที่        เดือน                     พ.ศ.  


