
 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่น 5.2 

 
ภาควชิา       การปกครอง                                                คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาวชิา      การเมอืงและการจัดการปกครอง (แผน ก) 

หลกัสูตร    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต           รหัสหลกัสูตร 2 6 7 3 

 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

1. สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง 

2. ไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาบณัฑิต  2.50 ข้ึนไป หรือ มีประสบการณ์ในการทาํงานหลงัจากจบปริญญาตรี 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

3. มีผลสอบภาคภาษาองักฤษจากศูนยท์ดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (CU-TEP)  ตั้งแต่ 30 หรือ 
TOEFL ตั้งแต่ 400 หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0  ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทาํการทดสอบตามใบรายงาน
คะแนนจนถึงวนัประกาศผลการคดัเลือก  ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษของผูส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบณัฑิต
ประจาํปีการศึกษา 2554 ผูท่ี้ตอ้งการสอบภาษาองักฤษ (CU-TEP)   ดูรายละเอียดไดจ้าก  ประกาศ  เร่ืองการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษฯ  และสมคัรสอบไดท่ี้ www.atc.chula.ac.th  (ยื่นผลทดสอบ
ภาษาองักฤษ   ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ณ สาํนกังานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การจดัการปกครอง ชั้น 1 อาคารวรภกัด์ิพิบูลย ์ตึก 2) 
ถ้ามีผลสอบ CU-TEP ต้ังแต่ 45  คะแนน หรือ TOEFL (Paper-based) ต้ังแต่ 450 คะแนน หรือผลการสอบ 
IELTS ต้ังแต่ 4.0 คะแนน ไม่ต้องเรียนและสอบภาษาอังกฤษเพิม่เติม 

 4. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 

 สาํหรับผู้สมคัรท่ีสาํเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลกัสูตร  2 ปี  ผู้สมคัร
ต้องนาํใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมคัร 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
●  ผูส้นใจดาวโหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.polsci.chula.ac.th/mpg พิมพแ์ละกรอกใบสมคัรติดรูปถ่ายพร้อมหลกัฐาน

ตามท่ีระบุในใบสมคัร 
●  นาํใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายแลว้พร้อมหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร ยืน่สมคัรดว้ยตนเอง ท่ีสาํนกังานหลกัสูตรฯ 

หรือ ทางไปรษณีย ์พร้อมหลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัร 1,200 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยบาทถว้น) ส่ง
มาท่ีสํานักงานหลกัสูตรฯ ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 โดยพิจารณาจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย  ์(พิมพ์
แบบฟอร์มการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัร ไดท่ี้ www.polsci.chula.ac.th/mpg) 

 
 



 

 

 
 

การสอบคดัเลอืก วนัที ่ สถานที ่
1.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสัมภาษณ์ 
2.  สอบสมัภาษณ์ 

3 พฤศจิกายน 2559 
12 พฤศจิกายน 2559 

www.polsci.chula.ac.th/mpg 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 

จาํนวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับ                  30 คน 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา          วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
ท่ี www.polsci.chula.ac.th/mpg  และ หนา้อาคารสาํราญราษฎร์บริรักษ ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
- ค่าธรรมเนียมการสมคัร                       1,200 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการอบรมเตรียมความพร้อม 8,000 บาท 

- ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ               23,000 บาท  
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้       1,000 บาท 

รับสมคัรเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน - 31 ตุลาคม 2559 
สาํนกังานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจดัการปกครอง  
หอ้ง 108 อาคารวรภกัด์ิพิบูลย ์(ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โทรศพัท ์0 2218 7325 มือถือ 087 932 2262 (คุณพนัธิตรา) หรือ   อีเมล: mapolgov.cu@gmail.com  เวบ็ไซต ์
www.polsci.chula.ac.th/mpg 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่น 5.2 

 
ภาควชิา       การปกครอง                                                คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาวชิา      การเมอืงและการจัดการปกครอง (แผน ข) 

หลกัสูตร    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต           รหัสหลกัสูตร 2 6 7 4 

 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

1. สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตจากสถาบนัการศึกษาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง 

2. ไดค้ะแนนเฉล่ียระดบัปริญญาบณัฑิต  2.50  ข้ึนไป หรือ มีประสบการณ์ในการทาํงานหลงัจากจบปริญญาตรี 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

3. มีผลสอบภาคภาษาองักฤษจากศูนยท์ดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (CU-TEP)  ตั้งแต่ 30 หรือ 
TOEFL ตั้งแต่ 400 หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0  ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทาํการทดสอบตามใบรายงาน
คะแนนจนถึงวนัประกาศผลการคดัเลือก  ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษของผูส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบณัฑิต
ประจาํปีการศึกษา 2554 ผูท่ี้ตอ้งการสอบภาษาองักฤษ (CU-TEP)   ดูรายละเอียดไดจ้าก  ประกาศ  เร่ืองการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษฯ  และสมคัรสอบไดท่ี้ www.atc.chula.ac.th  (ยื่นผลทดสอบ
ภาษาองักฤษ   ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ณ สาํนกังานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การจดัการปกครอง ชั้น 1 อาคารวรภกัด์ิพิบูลย ์ตึก 2) 
ถ้ามีผลสอบ CU-TEP ต้ังแต่ 45  คะแนน หรือ TOEFL (Paper-based) ต้ังแต่ 450 คะแนน หรือผลการสอบ 
IELTS ต้ังแต่ 4.0 คะแนน ไม่ต้องเรียนและสอบภาษาอังกฤษเพิม่เติม 

 4. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 

 สาํหรับผู้สมคัรท่ีสาํเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลกัสูตร  2 ปี  ผู้สมคัร
ต้องนาํใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมคัร 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
●  ผูส้นใจดาวโหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.polsci.chula.ac.th/mpg พิมพแ์ละกรอกใบสมคัรติดรูปถ่ายพร้อมหลกัฐาน

ตามท่ีระบุในใบสมคัร 
●  นาํใบสมคัรท่ีติดรูปถ่ายแลว้พร้อมหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร ยืน่สมคัรดว้ยตนเอง ท่ีสาํนกังานหลกัสูตรฯ 

หรือ ทางไปรษณีย ์พร้อมหลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัร 1,200 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยบาทถว้น) ส่ง
มาท่ีสํานักงานหลกัสูตรฯ ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 โดยพิจารณาจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย  ์(พิมพ์
แบบฟอร์มการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัร ไดท่ี้ www.polsci.chula.ac.th/mpg) 

 
 



 

 

การสอบคดัเลอืก วนัที ่ สถานที ่
1.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสัมภาษณ์ 
2.  สอบสมัภาษณ์ 

3 พฤศจิกายน 2559 
12 พฤศจิกายน 2559 

www.polsci.chula.ac.th/mpg 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 

จาํนวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับ                  30 คน 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา          วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
ท่ี www.polsci.chula.ac.th/mpg  และ หนา้อาคารสาํราญราษฎร์บริรักษ ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
- ค่าธรรมเนียมการสมคัร                       1,200 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการอบรมเตรียมความพร้อม 8,000 บาท 

- ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ               23,000 บาท  
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้       1,000 บาท 

รับสมคัรเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน - 31 ตุลาคม 2559 
สาํนกังานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจดัการปกครอง  
หอ้ง 108 อาคารวรภกัด์ิพิบูลย ์(ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โทรศพัท ์0 2218 7325 มือถือ 087 932 2262 (คุณพนัธิตรา) หรือ   อีเมล: mapolgov.cu@gmail.com  เวบ็ไซต ์
www.polsci.chula.ac.th/mpg 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      

          คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     วันท่ี.............................................. 
              ชื่อผูสมัคร/ Name ……………………………….......... 
         เลขท่ีบัตรประชาชน 
          ID  No. 
            

เพ่ือเขาบัญชี: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          รหัส / REF NO. 

 (คาสมัครสอบ)             หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมอืงและการจัดการการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) 2/59 
 
บัญชีเลขท่ี / Account No.  

  
         บาท 
         BAHT 
จํานวนเงิน (ตัวเงิน)       บาท 
AMOUNT WORDS       BAHT 
              
              
       ชื่อผูนาํฝาก...................................................โทรศัพท........................................ 
 
หมายเหตุ : โปรดนําสําเนาใบนําฝากฉบับลูกคามาขอรับใบเสร็จรับเงินจาก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 

"สวนนี้แนบมาพรอมเอกสารประกอบการรับสมัคร มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์สอบ" 

 
กรุณาตัดตามรอยปรุ/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย              วันท่ี.............................................. 

             ชื่อผูสมัคร/ Name  ……………….................................. 
         เลขท่ีบัตรประชาชน 
          ID  No. 

          
เพ่ือเขาบัญชี : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      รหัส / REF NO. 
(คาสมัครสอบ)           หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) 2/59 

 
บัญชีเลขท่ี / Account No.  

  
         บาท 
         BAHT 
จํานวนเงิน (ตัวเงิน)       บาท 
AMOUNT WORDS       BAHT 
              
        

ชื่อผูนาํฝาก............................................................โทรศัพท........................................ 
หมายเหตุ : โปรดนําสําเนาใบนําฝากฉบับลูกคามาขอรับใบเสร็จรับเงินจาก หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 
 

 

             

3 2 5 9 2 0 0 0 0 0 

0 4 5 3 0 3 9 4 9 6 

             

3 2 5 9 2 0 0 0 0 0 

0 4 5 3 0 3 9 4 9 6 

 

รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน   1,200 .- 

*หนึ่งพันสองรอยบาทถวน * 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

ผูรับเงิน 

ผูมอบอํานาจ 

เพื่อความสะดวกของทาน กรุณานาํสลิปฉบับนี้ไปชําระเงินไดท่ี 

ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  ระหวางวันท่ี 1 - 30 กันยายน 2559 

สําหรับธนาคาร 

 

รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน   1,200 .- 

*หนึ่งพันสองรอยบาทถวน * 

สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

ผูรับเงิน 

ผูมอบอํานาจ 

เพื่อความสะดวกของทาน กรุณานาํสลิปฉบับนี้ไปชําระเงินไดท่ี 

ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  ระหวางวันท่ี 1 - 30 กันยายน 2559 

สําหรับผูสมัคร 



                                                                                                       

 

บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                                                                            ใบสมคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

ภาค......................... ปีการศึกษา.........................         

สมัครสาขาวชิา........การเมืองและการจดัการปกครอง.......... หลกัสูตร...รัฐศาสตรมหาบณัฑิต......... ... 

  แผน ก    รหสัหลกัสูตร  1861               แผน ข  รหสัหลกัสูตร  1996 

ภาควชิา.....การปกครอง....................................... คณะ..............รัฐศาสตร์.................................................................................................................................. 

 

 ชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,200 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้แบบฟอร์มการชําระเงนิผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ 

 

ประวตัิการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 

มหาวทิยาลยั/สถาบันอุดมศึกษา ปีที่สําเร็จ

การศึกษา 

แต้มเฉลีย่ 

(GPAX) 

สาขาวชิาเอก ประกาศนียบัตร/ 

ปริญญาบัตร 

หมายเหตุ 

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 
      

ปริญญาตรี 
  

 
     

ปริญญาโท       

 

1. คาํนาํหนา้ช่ือ     นาย       นาง      นางสาว     อ่ืน ๆ (ยศทหารให้เขียนคาํเตม็)........................................................................................... 

2. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................................... 

3. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................................................................... 

             
4. บตัรประชาชนเลขท่ี  

5. วนั/ เดือน/ ปีเกิด........................................................................สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)..............................................................................อาย.ุ...............ปี 

6. ภูมิลาํเนาปัจจุบนั (จงัหวดั)....................................................................ศาสนา.......................สญัชาติ 1.  ไทย 2.  อ่ืน ๆ...................................... 

7. สถานภาพ           โสด               สมรส           อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................ 

8. สถานท่ีติดต่อ  บา้นเลขท่ี....................................................................หมู่บา้น/ อาคาร...................................................................................................... 

ซอย.................................................................ถนน.....................................................................แขวง/ตาํบล.................................................................. 

เขต/ อาํเภอ........................................................................จงัหวดั...........................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 

โทรศพัทบ์า้น......................................................มือถือ..............................................................อีเมล.............................................................................. 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

เลขประจาํตวัผูส้มคัร 

 
 

สมคัรท่ีสาขาท่ีเปิดรับ 

ใบสมคัรเลขท่ี 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 



การทดสอบภาษาองักฤษ 

 

1. ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ จากศูนยท์ดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-TEP) 

1.1   มีผลสอบภาษาองักฤษแลว้ ไดค้ะแนนภาษาองักฤษ................................................................................................................................. 

1.2  ทาํการทดสอบแลว้ กาํลงัรอผลการสอบ โดยเขา้สอบเม่ือวนัท่ี................................................................................................................. 

2. นาํผลการทดสอบ TOEFL, IELTS มาแทน โดยไดเ้ขา้สอบ    เม่ือวนัท่ี..............................................................และไดค้ะแนน................................. 

ประวตัิการทํางาน 

 

ปัจจุบนั  ยงัมิไดท้าํงาน 

               เคยทาํงาน แต่ลาออก (โปรดระบุสถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่ง ระยะเวลาในการทาํงาน) .......................................................................... 

                     ............................................................................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................................................................. 

               กาํลงัทาํงาน โปรดระบุ ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง สถานท่ีทาํงาน/ โทรศพัท ์.......................................................................................... 

                     .............................................................................................................................................................................................................        

                     ............................................................................................................................................................................................................. 

                     ............................................................................................................................................................................................................. 

 

ช่ือและที่อยู่ของผู้รับรอง (กรณมีีประสบการณ์ทํางานมาแล้ว) 

ช่ือ-นามสกลุ สถานที่ติดต่อ/ โทรศัพท์ ตําแหน่ง 

   

   

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงช่ือผูส้มคัร ......................................................................................................... 

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

วนัท่ี....................เดือน......................................................พ.ศ.............................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ให้นําหลกัฐานและเอกสารประกอบการสมคัรต่อไปนี ้แนบพร้อมใบสมคัรยืน่ทีส่าขาทีเ่ปิดรับสมคัร หรือส่งทางไปรษณีย์ 

ให้ผู้สมัครทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความหลกัฐานและเอกสารที่สมัคร ตามลาํดบัดงันี้ 

1.  ใบสมคัร ติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว ให้เรียบร้อย 

2.  สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ี ช่ือ – นามสกุล ในเอกสารไม่ตรงกนั) / สาํเนาใบทะเบียนสมรส 

3. หลกัฐานการศึกษา 

 สาํเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดบัปริญญาตรี/ โท (Transcript) 

 สาํเนาปริญญาบตัร 

 สาํเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าท่ีศึกษามาจนถึงภาคตน้ ปีการศึกษาปัจจุบนั (สาํหรับผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ย)  

 สาํเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 หนงัสือรับรองประสบการณ์การทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือข้ึนไป  

 สาํเนาคะแนนการทดสอบภาษาองักฤษ ของศูนยท์ดสอบ จุฬาฯ (CU-TEP ) หรือ 

        ใบคะแนนผลการสอบ  TOEFL       IELTS      (ในกรณีท่ีมีผลสอบแลว้อายไุม่เกิน 2 ปี) แนบพร้อมใบสมคัร 

 หลกัฐานการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัร (แบบฟอร์มการชาํระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์)  

4.  เรียงความ 2 หวัขอ้ 1). เป้าหมายในการเรียน และ 2). หวัขอ้การวิจยัท่ีสนใจ ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษเอส่ี  
5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................................................................................................................... 

 

รวมท่ีส่งมาทั้งส้ิน..............................................................รายการ 
รายการที่เป็นเอกสารถ่ายสําเนาให้ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารที่ถูกต้อง  

 

ลงช่ือผูส้มคัร................................................................................................ 

                                                                                                                                            (........................................................................................... 

วนัท่ี..................เดือน................................................พ.ศ......................... 

 

 

 

คาํเตอืน 

เมือ่บัณฑิตวทิยาลยัได้รับใบสมคัรแล้วผู้สมคัรจะขอเปลีย่นสาขาวชิาทีส่มคัรในภายหลงัไม่ได้ 

***ใบสมคัร 1 ใบ สมคัรได้ 1 สาขาวชิาเท่านั้น*** 

 

หมายเหตุ  หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าข้อความท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  หรือหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ถกูต้องตามความเป็น

จริง หรือ เป็นเอกสารท่ีปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดาํเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนิสิตหากรับผู้สมัครเป็นนิสิตแล้ว 



   

หนังสือรับรองประสบการณ์การทาํงาน 
 
 
 ขา้พเจา้ ............................................................................................. ตาํแหน่ง ................................................................. 
สถานท่ีทาํงาน .................................................................................................................................... เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรเป็น 
.............................................................................. ของ นาย / นาง / น.ส. ................................................................................. 
ซ่ึงประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ภาควชิาการปกครอง สาขาวิชาการเมืองและ
การจดัการปกครอง ระดบัปริญญาโท ขอรับรองวา่ผูส้มคัรไดมี้ประสบการณ์ในการทาํงานดา้น
............................................................................................................................................................ โดยมีลกัษณะงานดงัน้ี 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
(โปรดระบุประสบการณ์ซ่ึงแต่ละภาควิชาตอ้งการ  และแจง้ไวใ้นรายละเอียดแนบทา้ยประกาศฯ  ใหค้รบถว้นระหวา่ง พ.ศ.  
.............................. รวมเป็นเวลา ................................ ปี  หลงัจากสาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต 
 
 
       ลงนาม ................................................................................ 
                   (...............................................................................) 
       วนัท่ี ................ เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
         (โปรดประทบัตราหน่วยงาน) 
 
หมายเหตุ   1.   ผูรั้บรองตอ้งมีฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในหน่วยงาน  เช่น  อาจารยใ์หญ่  หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล   
      ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล คณบดี  อธิการบดี   อธิบดี   ผูว้า่ราชการจงัหวดั  เป็นตน้ 
     2.   ให้ผู้สมัครพมิพ์แบบฟอร์มดงัตวัอย่าง  และยืน่พร้อมใบสมัคร 
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