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พิมพ.์ 
8.  สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์  ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์,  ต าแหน่ง (ถา้มี).  เร่ืองท่ีสัมภาษณ์.  สถานท่ี.  วนั เดือน ปี.  
9.  ซีดี-รอม 
ช่ือผูรั้บผดิชอบ/ผูผ้ลิต.  ช่ือเร่ือง.  [ซีดี-รอม].  สถานท่ีผลิต:  ผูผ้ลิต,  ปีท่ีผลิต. 
10.  แหล่งข้อมูลในอนิเทอร์เน็ต (World Wide Web) 
ช่ือผูเ้ขียน.  “ช่ือบทความ,”  [ท่ีอยูข่องอินเทอร์เน็ต],  วนั เดือน ปี ท่ีเขา้ถึง. 
11.  Electronic Mail 
ช่ือผูส่้งขอ้มูล.  [ท่ีอยูข่องผูส่้งจดหมาย].  “ช่ือบทความหรือช่ือเร่ืองจดหมาย,”  จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ถึงช่ือผูรั้บ  [ท่ีอยูข่องผูรั้บจดหมาย],  วนั เดือน ปี ท่ีเขา้ถึง. 
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ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................... .. 
วนั เดือน ปี เกดิ   ................................................................. ...... 
ทีอ่ยู่    ........................................................................  
ประวตัิการศึกษา           ........................................................................  
 อุดมศึกษา   ........................................................................ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ........................................................................ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ........................................................................  
 ประถมศึกษา  ........................................................................  
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