ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ)
ภาค.................ปีการศึกษา........................
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1. กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว
สมัครสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 (ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 (ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท)
 ครัง้ ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2559 (ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท)

กรุณาแนบนามบัตร
บริเวณนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในสมัครสอบ
รวมเป็นเงิน............................บาท
(...................................)

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่
เลขที่สมัครสอบ
...........................................
รุ่นที่ ……….…

รูปถ่าย
1 นิ้ว

2. ขอมูลสวนตัว กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว
2.1 คํานําหนาชื่อ
 นาย
 นาง
 นางสาว
 ยศ/อื่น ๆ.................................
2.2 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
2.3 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
2.4 วันเดือนปที่เกิด …….. / …………. / …….. อายุ …… ป 2.5 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
2.6 สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่า
2.7 SIZE เสื้อ .............................................(โปรดระบุ S / M / L / XL / XXL)
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ที่สะดวกในการติดต่อ  ที่บ้าน  ที่ทํางาน
เลขที่ ................ หมู่...............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ …………………..
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท .............................................. E-mail …………………………………..……
4. สถานที่ทางาน
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ ................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ……………………………………..
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพท .............................................. โทรสาร ………………………………………
5. ประสบการณการทางานหลังจากจบปริญญาตรี (ชื่อบริษัท) ประเภทของหน่วยงาน
ปจจุบัน
อดีต
อดีต
6. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อื่นๆ ระบุ

สถานที่ศึกษา

เขา
เดือน ป

ตําแหนงสุดทาย

จบ
เดือน ป

ระยะเวลา

วุฒ/ิ สาขา

รายได เดือน (บาท)

เกรด
เฉลี่ย

7. ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจา / งานอดิเรก

8. ชื่อผูบังคับบัญชาชั้นตน………………………………………………ตําแหนง………………………………………………..โทรศัพท์ …………….………………….
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9. กิจกรรมนอกหลักสูตร /ตาแหน่งทางสังคม เชน กรรมการ หรือ สมาชิก สโมสร/ชมรม เปนตน
ชื่อตําแหนง
สถาบัน

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา

10. รางวัลหรือทุนการศึกษาที่เคยไดรับ ( ระบุระยะเวลาที่ไดรับ )

11. ทานไดรับขาวการรับสมัครจาก (ตอบไดมากกวา 1 รายการ )
 โปสเตอร ที่..................................................  แผนพับแนะนํา ที่............................................  Website ของสถาบัน (http://www.nida.ac.th)
 Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)  e-Mail
 นักศึกษาปจจุบัน/ศิษย์เก่า แนะนํา  Website อื่นๆ (ระบุ).....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………
12.เหตุผลในการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

มากที่สุด

มาก

ระดับ
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

12.1 ชื่อเสียงสถาบัน
12.2 ความน่าสนใจของหลักสูตร
12.3 สถานที่เรียนใกล้บ้าน
12.4 สถานที่เรียนใกล้ที่ทํางาน
12.5 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………. วันที่ ……. เดือน …………..………พ.ศ ………….
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกขอความโดยสมบูรณ
2. สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ชุด
5. รูปถายหนาตรง ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
6. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose)
(เขียน/พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
8. หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
9. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
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การสมัคร
ผูสนใจ สามารถรับและยืน่ ใบสมัครที่
กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
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