ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิ จ ภาคพิ เศษ ภาค 1 ปี การศึกษา 2561
กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิ จ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่
เลขที่สมัครสอบ
..........................................................

1. กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 ครัง้ ที่ 1 กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันจันทร์ – ศุกร์
(ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ยกเว้น 2 สัปดาห์สุดท้ายของการสมัคร ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท)
(รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ – 20 เมษายน 2561)
 ครัง้ ที่ 2 กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันจันทร์ – ศุกร์
(ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท)
(รับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน - 15 มิ ถนุ ายน 2561)

รู ปถ่าย
1 นิ ้ว

กรุณาแนบนามบัตร บริเวณนี้

2. ข้อมูลส่วนตัว กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว
2.1 คํานําหน้าชือ่
 นาย
 นาง
 นางสาว
 ยศ/อื่น ๆ.................................
2.2 ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
2.3 ชือ่ -สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
2.4 วันเดือนปีทเ่ี กิด …….. / …………. / …….. อายุ …… ปี 2.5 เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
2.6 สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่า
3. ที่อยู่ปัจจุบนั
สถานทีท่ ส่ี ะดวกในการติดต่อ  ทีบ่ า้ น  ทีท่ าํ งาน
เลขที่ ................ หมู.่ ..............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ …………………..
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ................................................. E-mail …………………………………..……
4. สถานที่ทาํ งาน
ชือ่ บริษทั /หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ ................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ……………………………………..
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ .............................................. โทรสาร ………………………………………
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อื่นๆ ระบุ

สถานทีศ่ กึ ษา

6. ประสบการณ์การทํางานหลังจากจบปริ ญญาตรี (ชือ่ บริษทั )
ปจั จุบนั
อดีต
อดีต

เข้า
เดือน ปี

ตําแหน่ งสุดท้าย

จบ
เดือน ปี

วุฒ/ิ สาขา

ระยะเวลา

เกรด
เฉลีย่

รายได้/เดือน (บาท)

1

7. ประสบการณ์การทํางานระหว่างศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ชือ่ บริษทั )
ั
ปจจุบนั
อดีต
อดีต

ตําแหน่ ง

ระยะเวลา

รายได้/เดือน (บาท)

8. ความสามารถพิ เศษ / กิ จกรรมพิ เศษนอกเหนื อจากงานประจํา / งานอดิ เรก

9. ชื่อผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………..โทรศัพท์ …………….………………….
10. ประเภทกิ จการ
 ธนาคาร/สถาบันการเงิน
 ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 การบริหาร
 บริการ

 ส่งออก/นําเข้า
 พาณิชยกรรม

 การผลิต / อุตสาหกรรม
 อื่นๆ ระบุ........................

11. กิ จกรรมนอกหลักสูตร /ตําแหน่ งทางสังคม เช่น กรรมการ หรือ สมาชิ ก สโมสร/ชมรม เป็ นต้น
ชือ่ ตําแหน่ง
สถาบัน
ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา

12. รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ เคยได้รบั ( ระบุระยะเวลาที่ ได้รบั )

13. ท่านได้รบั ข่าวการรับสมัครจาก (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ )
 facebook nida thailand
 facebook econnidafanpage
 Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)  Website อื่นๆ โปรดระบุ................................
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………

 Website ของสถาบัน (http://www.nida.ac.th)
 นักศึกษาปจั จุบนั /ศิษย์เก่า แนะนํา

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) ………………………………………. วันที่ ……. เดือน …………..………พ.ศ ………….
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครทีก่ รอกข้อความโดยสมบูรณ์
2. สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
6. หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose)
(เขียน/พิมพ์ดว้ ยกระดาษขนาด A4 ไม่มแี บบฟอร์ม)
7. หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

การรับสมัคร
ผูส้ นใจ สามารถรับและยืน่ ใบสมัครที่
กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชัน้ 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั ่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิ ตย์ และวันหยุดราชการ
สอบถามเพิ่ มเติ มได้ที่
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 14 โทรศัพท์ 02-7273176
e-mail : arpaporn.p@nida.ac.th
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