ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน ภาคพิเศษ ภาค......ปการศึกษา.......
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

กรุณาแนบนามบัตร
บริเวณนี้ (ถามี)

1. กรุณาทําเครือ่ งหมาย  ในชอง  เพียงชองเดียว
คาธรรมเนียมในสมัครสอบ
1.1  เลือกสมัครสอบขอเขียน (กรณีประสบการณทํางาน 1 ป สาขาใดก็ได)
รวมเปนเงิน............................บาท
(คาสมัครสอบ 600 บาท ยกเวน 2 สัปดาหสุดทายของการสมัคร คาสมัครสอบ 1,000 บาท)
(...................................)
(รับสมัครตั้งแตบดั นี้ – 23 กุมภาพันธ 2561)
1.2  เลือกสมัครสอบสัมภาษณ (กรณีประสบการณทํางานทางดานการเงิน / การลงทุน1 ป) ครั้งที่ 1/2561
(คาสมัครสอบ 1,000 บาท ยกเวน 2 สัปดาหสุดทายของการสมัคร คาสมัครสอบ 1,500 บาท)
(รับสมัครบัดนี้ – 24 มกราคม 2561)
1.3  เลือกสมัครสอบสัมภาษณ (กรณีประสบการณทํางานทางดานการเงิน / การลงทุน1 ป) ครั้งที่ 2/2561
(คาสมัครสอบ 1,500 บาท) (รับสมัครตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม – 25 เมษายน 2561)

(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขที่สมัครสอบ
...........................................
รุนที่ ……….…

รูปถาย
1 นิ้ว

2. ขอมูลสวนตัว กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  เพียงชองเดียว
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
 หยา
3. ที่อยูปจจุบัน
สถานทีท่ ี่สะดวกในการติดตอ  ที่บาน  ที่ทํางาน
เลขที่ ................ หมู...............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ …………………..
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ................................................. E-mail …………………………………..……
4. สถานที่ทาํ งาน
ชื่อบริษทั /หนวยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ ................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ……………………………………..
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพท .............................................. โทรสาร ………………………………………
5. ประสบการณการทํางานหลังจากจบปริญญาตรี (ชื่อบริษทั ) ประเภทของหนวยงาน
ปจจุบัน
อดีต
อดีต
6. ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อื่นๆ ระบุ

สถานที่ศึกษา

เขา
เดือน ป

ตําแหนงสุดทาย

จบ
เดือน ป

ระยะเวลา

วุฒิ/สาขา

รายได/เดือน (บาท)

เกรด
เฉลี่ย

7. ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา / งานอดิเรก
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8. ชื่อผูบงั คับบัญชาชั้นตน………………………………………………ตําแหนง………………………………………………..โทรศัพท …………….………………….
9. กิจกรรมนอกหลักสูตร /ตําแหนงทางสังคม เชน กรรมการ หรือ สมาชิก สโมสร/ชมรม เปนตน
ชื่อตําแหนง
สถาบัน

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา

10. รางวัลหรือทุนการศึกษาที่เคยไดรับ ( ระบุระยะเวลาทีไ่ ดรบั )

11. ทานรูจกั หลักสูตร MFE จากชองทาง/สื่อประชาสัมพันธใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 รายการ )
 โปสเตอรหรือแบนเนอร ที่...............................  แผนพับแนะนํา ที่............................................  นักศึกษาปจจุบัน/ศิษยเกา แนะนํา
 Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)  Website ของสถาบัน (http://www.nida.ac.th)  Website อื่นๆ (ระบุ).....................................
 Facebook Econ NIDA Fanpage /MFE NIDA  www.pantip.com
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………
12.เหตุผลในการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน
ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
12.1 สถานที่เรียนใกลบาน/ใกลทที่ ํางาน
12.2 ชื่อเสียงของสถาบัน
12.3 ความนาสนใจของหลักสูตร
12.4 ตรงกับความตองการของตลาดและประยุกตใชไดจริง
12.5 ความเหมาะสมของคาใชจายตลอดหลักสูตร
12.6 คุณภาพของคณาจารยผูสอน
12.7 เพื่อใชในการสอบ CISA/CFA/CFP
12.8 บุคคลอื่นแนะนํา

มากที่สุด

มาก

ระดับ
ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………. วันที่ ……. เดือน …………..………พ.ศ ………….
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หลักฐานการรับสมัคร
กรณีสอบขอเขียน (ประสบการณการทํางาน 1 ป สาขาใดก็ได)
1. ใบสมัครที่กรอกขอความโดยสมบูรณ
2. สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
5. รูปถายหนาตรง ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
6. หนังสือแสดงจุดประสงคของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose)
(เขียนหรือพิมพดวยกระดาษขนาด A4 ไมมีแบบฟอรม)
7. คาธรรมเนียมการสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ (ประสบการณทํางานทางดานการเงิน /การลงทุน 1 ป)
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. หนังสือแสดงจุดประสงคของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose)
(เขียนหรือพิมพดวยกระดาษขนาด A4 ไมมีแบบฟอรม)
7. คาธรรมเนียมการสมัคร
8. หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน / เอกสารการลงทุน
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การสมัคร
ผูสนใจ สามารถรับและยื่นใบสมัครที่
กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศประพันธ ชั้น 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
ในวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
ยกเวนวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดราชการ
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