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ใบสมัครสอบคัดเลอืกนักศึกษา  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพเิศษ ภาค......ปีการศึกษา....... 
คณะพฒันาการเศรษฐกจิ  สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 
 

กรุณาแนบนามบัตร 
บริเวณนี ้(ถ้าม)ี 

 
 

 
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
เลขที่สมคัรสอบ 

........................................... 
รุ่นที่ ……….… 

 

1.  กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง   เพียงช่องเดียว 
1.1   เลือกสมคัรสอบข้อเขียน (กรณีประสบการณ์ทาํงาน 1 ปี สาขาใดกไ็ด้)  
    (ค่าสมคัรสอบ 600 บาท ยกเว้น 2 สปัดาหส์ดุทา้ยของการสมคัร ค่าสมคัรสอบ 1,000 บาท) 
    (รบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี – 22 กมุภาพนัธ ์2563) 
 
 

 

2. ข้อมลูส่วนตวั  กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง   เพียงช่องเดียว 
2.1  คาํนําหน้าชือ่             นาย                  นาง                  นางสาว             ยศ/อืน่ ๆ.................................       
2.2   ชือ่-สกุล (ภาษาไทย) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  
2.3   ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  
2.4   วนัเดอืนปีทีเ่กดิ  …….. / …………. / ……..  อายุ …… ปี  2.5 เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน    
2.6   สถานภาพการสมรส             โสด                   สมรส               หยา่       

 

3. ท่ีอยูปั่จจบุนั                 สถานทีท่ีส่ะดวกในการตดิต่อ     ทีบ่า้น       ทีท่าํงาน 
เลขที ่................ หมู.่..............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตาํบล ...................................... เขต/อาํเภอ …………………..  
จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัท ์................................................. E-mail …………………………………..……  

 

4. สถานท่ีทาํงาน 
ชือ่บรษิทั/หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เลขที ่................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตาํบล ........................................... เขต/อาํเภอ ……………………………………..  
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณยี ์............................. โทรศพัท ์.............................................. โทรสาร ………………………………………  

 

5. ประสบการณ์การทาํงานหลงัจากจบปริญญาตรี  (ชือ่บรษิทั)  ประเภทของหน่วยงาน ตําแหน่งสดุทา้ย ระยะเวลา รายได/้เดอืน (บาท) 
ปจัจุบนั         
อดตี         
อดตี         

 

6. ประวติัการศึกษา  
      ระดบัการศกึษา  

  
สถานทีศ่กึษา  

เขา้ จบ 
 วฒุ/ิสาขา  

เกรด
เฉลีย่  เดอืน  ปี  เดอืน  ปี  

      ปรญิญาตร ี              

       อืน่ๆ ระบุ               
 

7. ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจาํ / งานอดิเรก  
  
  
  
 
 
 
 

8. ช่ือผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………..โทรศพัท ์…………….…………………. 
 
 

ค่าธรรมเนียมในสมคัรสอบ 
รวมเป็นเงนิ............................บาท 
               (...................................) 

 
รูปถา่ย 
1 นิว้ 
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9. กิจกรรมนอกหลกัสตูร /ตาํแหน่งทางสงัคม เช่น กรรมการ หรอื สมาชิก สโมสร/ชมรม เป็นต้น  
ชือ่ตาํแหน่ง  สถาบนั  ลกัษณะกจิกรรม  ระยะเวลา  

        
        
    
 

10. รางวลัหรอืทุนการศึกษาท่ีเคยได้รบั ( ระบรุะยะเวลาท่ีได้รบั )  

      
      
   

 

11. ท่านรูจ้กัหลกัสตูร MFE จากช่องทาง/ส่ือประชาสมัพนัธใ์ดบา้ง  (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ ) 
  โปสเตอรห์รอืแบนเนอร ์ที.่..............................      แผน่พบัแนะนํา ที.่...........................................     นกัศกึษาปจัจบุนั/ศษิยเ์ก่า แนะนํา                    
 Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)    Website ของสถาบนั (http://www.nida.ac.th)      Website อืน่ๆ (ระบ)ุ.....................................          
 Facebook Econ NIDA Fanpage /MFE NIDA         Line Official (@mfenida)                              อื่นๆ โปรดระบุ………………………………… 
 

12.เหตผุลในการตดัสินใจสมคัรเรียนหลกัสตูรเศรษฐศาสตรก์ารเงิน ระดบั 
      ท่ีคณะพฒันาการเศรษฐกิจ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

12.1 สถานทีเ่รยีนใกลบ้า้น/ใกลท้ีท่าํงาน      
12.2 ชือ่เสยีงของคณะ      
12.3 ชือ่เสยีงของสถาบนั      
12.4 ความน่าสนใจของหลกัสตูร      
12.5 ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ      
12.6 ความเหมาะสมของคา่ใชจ้่ายตลอดหลกัสตูร      
12.7 คุณภาพของคณาจารยผ์ูส้อน      
12.8 เพือ่ใชใ้นการสอบ CISA/CFA/CFP      
12.9 บุคคลอืน่แนะนํา      
 
 
 

   ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ  
  

  (ลงชือ่) ………………………………………. วนัที ่……. เดอืน …………..………พ.ศ ………….   
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หลกัฐานการรบัสมคัร การสมคัร 
กรณีสอบข้อเขียน (ประสบการณ์การทาํงาน 1 ปี สาขาใดกไ็ด้) ผูส้นใจ สามารถรบัและยืน่ใบสมคัรที ่ 
1. ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความโดยสมบรูณ์ กองบรกิารการศกึษา  อาคารนราธปิพงศป์ระพนัธ ์ชัน้ 3 
2. สาํเนาปรญิญาบตัร จาํนวน 1 ฉบบั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
3. สาํเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) จาํนวน 1  ฉบบั (ระบวุนัสาํเรจ็การศกึษา) ถนนเสรไีทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
4. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั ในวนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 
5. รปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จาํนวน  2  รปู  (ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ  6  เดอืน)     ยกเว้นวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ 
6. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จาํนวน 1 ฉบบั  
7. หนงัสอืแสดงจุดประสงคข์องการศกึษาในหลกัสตูร (Statement of Purpose)  
    (เขยีนหรอืพมิพด์ว้ยกระดาษขนาด A4 ไมม่แีบบฟอรม์)  
8. ค่าธรรมเนยีมการสมคัร  
กรณีสอบสมัภาษณ์ (ประสบการณ์ทาํงานทางด้านการเงิน /การลงทุน 1 ปี)  
1. ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความโดยสมบรูณ์   
2. สาํเนาปรญิญาบตัร จาํนวน 1 ฉบบั  
3. สาํเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) จาํนวน  3  ฉบบั (ระบวุนัสาํเรจ็การศกึษา)  
4. สาํเนาบตัรประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั  
5. รปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จาํนวน  2  รปู  (ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ  6  เดอืน)      
6. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จาํนวน 1 ฉบบั   
7. หนงัสอืแสดงจุดประสงคข์องการศกึษาในหลกัสตูร (Statement of Purpose) 
    (เขยีนหรอืพมิพด์ว้ยกระดาษขนาด A4 ไมม่แีบบฟอรม์) 

 

8. ค่าธรรมเนยีมการสมคัร  
 


