
 

 [หน้า๑]  

 

ใบสมคัรเข้าอบรม 

                  หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคมและโลก”( นมธล.) รุ่นท่ี 4 

จดัโดย มลูนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม 

 

เลขที่ใบสมคัร ................................. 
 

วนัท่ีสมคัร ...................................... 
 

หมายเหต ุ: กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบในทุกช่อง 

 

 

 

 

 
 
 

ค าน าหน้า  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss      ค าน าหน้าอ่ืน (ไทยและองักฤษ)................................ 

ช่ือ ...........................................................  นามสกลุ ............................................................  ช่ือเล่น....................................... 

First Name …………………………………………….………..   Last Name  ……………….................………………………….. 

ต าแหน่ง..................................................................หน่วยงาน.......................................................................... 

ประเภทธรุกิจ / หน่วยงาน ................................................................................................................................ 

เพศ    ชาย     หญิง      วนั / เดือน / ปี เกิด (พ.ศ.) ........................................................... อายุ ....................................ปี 

เลขท่ีบตัรประชาชน .................................................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ปัจจบุนั (เพ่ือใช้ส าหรบัการติดต่อ)  

ช่ืออาคาร/หมูบ่้าน ............................................................. เลขท่ี ................ หมู่ท่ี ............... ซอย .......................................... 

ถนน ................................................................................ ต าบล/แขวง ....................................................................................  

อ าเภอ/เขต ........................................................ จงัหวดั ...................................................... รหสัไปรษณีย ์............................ 

มือถือ ............................................. โทรศพัทบ์้าน ……………………...…………. โทรสาร ………………………………...…… 

อีเมล ์(ส าหรบัการติดต่อ) ................................................................................ Line ID ........................................................... 

ขนาดเส้ือ  
หมายเหตุ : หากสภุาพสตรตีอ้งการไซสเ์สือ้สภุาพบุรุษใหท้ าเครื่องหมาย ในช่องไซสเ์สือ้ทีท่่านตอ้งการ  
โปโลชาย : ขนาด:รอบอก (น้ิว  

   XXXXXL : 52  
โปโลหญิง : ขนาด:รอบอก (น้ิว  
 

 

ติดรูปถา่ย 

ขนาด 2 น้ิว 

ถา่ยไวไ้ม่เกิน 3 

เดือน 

ขอ้มูลทัว่ไป 



 

 [หน้า๒]  

 

 
 

 

 

 

ออกใบเสร็จในนาม บริษทั / หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

เลขประจ  าตวัผูเ้สียภาษีอากร ..........................................................  ส  านกังานใหญ่    .................................... 

ที่อยู ่ ...................................................................... ............................................................................................................... 

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

 
    

ระดบัการศึกษา วุฒิที่ไดร้บั สถาบนัการศึกษา ปีที่ส  าเร็จ 

ปริญญาตร ี

   

   

ปริญญาโท 

   

   

ปริญญาเอก 

   

   

 

 

 

 

ช่ือหลกัสูตรศึกษา/อบรม สถาบนั/หน่วยงาน ใบรบัรองคณุวุฒิ ปี พ.ศ. 

    

    

    

    

    

    

    

ขอ้มูลส าหรบัการออกใบเสร็จ  

ขอ้มูลประวตักิารศึกษา 

ขอ้มูลประวตักิารอบรม 



 

 [หน้า๓]  

 

 

ขา้พเจา้ไดศ้ึกษารายละเอียดการอบรมของหลกัสูตร ระเบียบการอบรม วฒันธรรมประเพณีปฏิบตั ิ

แนวทางการจดัท าหลกัสูตรเป็นอย่างดีแลว้ และมีความเขา้ใจ และขอแสดงความยินยอมว่าหากไดร้บัการ

คดัเลือกเขา้อบรมในหลกัสูตร ขา้พเจา้ยินดีปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์รูปแบบวิธีการและเง่ือนไขขอ้ก าหนดของ

มูลนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม”  

ขา้พเจา้ยอมรบัว่า การคัดเลือกเขา้อบรมในหลกัสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตรเ์พื่อสังคม
และโลก”(นมธล.) รุ่นที่4 น้ี การพิจารณาจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนักบริหาร

ระดบัสูง ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคมและโลก” และขา้พเจา้ยอมรบัการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ในทุกกรณี 

หากข้าพเจา้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการฝึกอบรมหลักสูตร          

นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเ์พื่อสังคมและโลก”(นมธล.)รุ่นที่ 4”ขา้พเจา้ทราบและยอมรับตาม
เง่ือนไขในการพิจารณารบัมอบประกาศนียบตัร  อนัประกอบดว้ย 

๑. จะตอ้งเขา้อบรมไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด 

๒. เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธอ์ยา่งสม า่เสมอ 

๓. เขา้ร่วมประชุมกลุ่มวิชาการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจดัท ารายงานวิชาการกลุ่ม 

๔. การลาอบรมจะตอ้งมีเอกสารการลาอบรม และจะตอ้งไม่ยื่นใบลาเกินรอ้ยละ 10 ของเวลา

อบรมทั้งหมด 

ทั้งน้ี หากขอ้มูลที่แจง้และเอกสารแนบประกอบการสมัคร ผิดจากความเป็นจริง ขา้พเจา้พรอ้ม 

ยนิยอมใหถู้กตดัสิทธ์ิจากการเขา้อบรม โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ  

 
ลงนามผูส้มคัร ..................................................................... 

                       วนัที่ ............... / ................. / ................... 

 

การตดิตอ่ / ประสานงาน 
ผูป้ระสานงาน / เลขานุการ .................................................................. มือถือ / โทรศพัทส์  านกังาน .................................. 

อีเมล ์............................................................................................  โทรสาร ................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรดส่งใบสมคัรพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการสมคัรมาท่ี หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคมและโลก”  

เลขท่ี 99 สมาคมธรรมศาสตร ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ.งามดพูลี ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์080-574-0042  Email : TLPTU.TLPTU@GMAIL.COM  ID LINE  @TLPTU (มี @ น าหนา้) 

 

 

ส าหรบัตดินามบตัรท่าน 1 ใบ 



 

 [หน้า๔]  

 

 

 

ผูส้มคัรตอ้งน าสง่เอกสารประกอบการรบัสมคัรตามความจรงิ ดงัน้ี 

เอกสารประกอบการรบัสมคัร มี หมายเหต ุ

1. ใบสมคัรกรอกขอ้มูลครบถว้น  

น าสง่เอกสารฉบบัจริง และสแกนสง่ทาง Emai : TLPTU.TLPTU@GMAIL.COM 

  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 1 รูป ติดใบสมคัร 

และขอเป็นไฟลรู์ป .jpg จ  านวน 1 รูป สง่ทาง Emai : TLPTU.TLPTU@GMAIL.COM 

  

3. ประวตัสิว่นตวัหรือ Resume (ไม่เกิน 2 หนา้) 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจ  าหลกัสตูร ประกอบดว้ย 

     2.1 ต าแหน่งงานปัจจบุนั 

     2.2 ประวตัิการศึกษา 

     2.3 ประวตัิการอบรม 

     2.4 ประสบการณก์ารท างาน 

    และรบกวนขอเป็นไฟล ์.doc หรือ.docx เทา่นั้น สง่มาท่ี Emai : TLPTU.TLPTU@GMAIL.COM 

  

4. หนงัสือรบัรองผูส้มคัร โดย (สามารถมีไดม้ากกว่า 1 ทา่น) 

  ศิษยเ์ก่า นมธ. / นมธล. รุน่ท่ี .......               

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................................................................................................. 

  ศิษยเ์ก่า มธ.                          

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................................................................................................. 

  ผูบ้งัคบับญัชาองคก์ร/หวัหนา้หน่วยงานท่ียินยอม    

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................................................................................................. 

  บุคคลอ่ืนใดท่ีท่านประสงคใ์หร้บัรอง                    

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................................................................................................. 

  

5. ส าเนาหนา้แรกหนงัสือเดินทางทัว่ไป หรือ หนงัสือเดินทางราชการ (ถา้มี)   

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ    

7. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหุน้สว่นหรือสถานประกอบกิจการนั้นๆ จ  านวน 1 ชุด (ใหต้รงกบั

ต าแหน่งท่ีระบุไวใ้นใบกรอกประวตัิ) ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน 

  

8. นามบตัร จ  านวน 1 ใบ (ติดในหนา้ที่ 4)   

9. อ่ืน ๆ ทีป่ระสงคจ์ะแนบเป็นหลกัฐานในการสมคัร (เช่น วุฒิการศึกษา, ส  าเนาใบประกาศนียบตัร

หลกัสูตรตา่ง ๆ ฯลฯ) , หนงัสอืยนิยอมของหวัหนา้หน่วยงาน (กรณี ผูส้มคัรมิไดด้  ารงต าแหน่ง

สูงสุดขององคก์ร ตอ้งมีหนงัสือยนิยอม) ( สามารถสง่ Email ได ้) 

  

 
สอบถามเพ่ิมเติม โทรศพัท ์:  080-574-0042 

   Email :  TLPTU.TLPTU@GMAIL.COM 
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 การรบัรองผู้สมคัร 
 

ด้วยการสมคัรเข้าอบรมในหลกัสูตรนักบริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 4  ผู้สมคัรจะต้องม ี           
หน้งสอืรบัรองเพื่อประกอบการพจิารณาในการคดัเลือกเขา้อบรมทางหลกัสูตรฯ จงึใคร่ขอความกรุณาท่านในการใหข้อ้มูล และแสดงความ
คดิเหน็ทีม่ตี่อผูส้มคัร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

        (ผูร้บัรอง) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล .................................................................... 
 

                    ต าแหน่ง .................................................................................. หน่วยงาน ................................................................................... 
 

        โทรศพัท ์.................................................................................. มอืถอื ......................................................................................... 
  ศิษยเ์ก่า นมธ. / นมธล. รุน่ท่ี ...........     

  ศิษยเ์ก่า มธ.    

  ผูบ้งัคบับญัชาองคก์ร / หวัหนา้หน่วยงานท่ียินยอมใหเ้ขา้อบรม   

  บุคคลอ่ืนใดท่ีท่านประสงคใ์หร้บัรองผูส้มคัรเขา้รบัการอบรม 

พรอ้มแนบนามบตัรผูร้บัรอง 1 ใบ 
 

       (ผูส้มคัร) ขอรบัรองวา่ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล ................................................................ 
 

        ซ่ึงเป็นผูส้มคัรเขา้อบรมในหลกัสูตรนักบริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคมและโลก”(นมธล.) รุน่ท่ี 4  ดงัต่อไปน้ี 

 

๑. ระยะเวลาที่ท่านไดรู้จ้กัผูส้มคัร  ................................................................................................................................. 
 

๒. ความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบัผูส้มคัร …........................................................................................................................... 
 

๓. ขอ้เด่นของผูส้มคัรในสายตาของท่าน ……............................................................................................................................. 
 

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

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

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

๔. ผลงานหรือกิจกรรมที่ท่านคิดว่าไดแ้สดงถึงศกัยภาพความเป็นผูน้  าที่โดดเด่นของผูส้มคัร 
 

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

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

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

๕. กรุณาใหค้วามเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสามารถ ศกัยภาพ และคุณสมบตัิอื่นของผูส้มคัรที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน ์

ต่อการพิจารณาคดัเลือก เช่น การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ,์ กิจกรรมการหาทุนของรุ่น เป็นตน้ 
 

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

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

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

 

 

 

 

 ลงช่ือ ........................................................................................ ผูร้บัรอง  
 

 

หนงัสือรบัรองใหแ้ก่ผูส้มคัร นมธล. รุน่ท่ี 4 

การรบัรองผูส้มคัรมีความส าคญัตอ่การพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่ผ่านคุณสมบตัใินการเขา้อบรมในหลกัสูตร นมธล. 

 


