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1.  กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❑  เพียงช่องเดียว 
1.  ❑  คดัเลือกโดยการสอบข้อเขียน กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วนัเสาร ์– อาทิตย ์

     - ตัง้แต่วนัประกาศ ถงึวนัอาทติยท์ี ่7 มถิุนายน 2563 ค่าสมคัรสอบ 600 บาท  
     - วนัจนัทรท์ี ่8 – วนัจนัทรท์ี ่22 มถิุนายน 2563 ค่าสมคัรสอบ 800 บาท)    
     (รบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี – วนัจนัทรท่ี์ 22 มิถนุายน 2563) (ยกเว้นวนัหยุดราชการ)   Z  zd p\ 

 2.  คดัเลือกโดยการสอบสมัภาษณ์ 
      ❑ ครัง้ท่ี 1 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วนัเสาร ์– อาทิตย ์

     - ตัง้แต่วนัประกาศ ถงึวนัจนัทรท์ี ่20 มกราคม 2563 ค่าสมคัรสอบ 1,000 บาท  
     - วนัองัคารที ่21 มกราคม – วนัศุกรท์ี ่31 มกราคม 2563 ค่าสมคัรสอบ 1,500 บาท)    
     (รบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี – วนัศกุรท่ี์ 31 มกราคม 2563) (ยกเว้นวนัหยุดราขการ) 

       ❑ ครัง้ท่ี 2 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วนัเสาร ์– อาทิตย ์
     (ค่าสมคัรสอบ 1,500 บาท)    

            (รบัสมคัรตัง้แต่วนัจนัทรท่ี์ 3 กมุภาพนัธ์ – วนัศกุรท่ี์ 3 เมษายน 2563) (ยกเว้นวนัหยุดราชการ) 
       ❑  ครัง้ท่ี 3 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วนัเสาร ์– อาทิตย ์

     (ค่าสมคัรสอบ 1,500 บาท)    
           (รบัสมคัรตัง้แต่วนัจนัทรท่ี์ 6 เมษายน – วนัจนัทรท่ี์ 15 มิถนุายน 2563) 
            (ยกเว้นวนัหยุดราชการ) 
 

2. ข้อมูลส่วนตวั  กรณุาท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❑  เพียงช่องเดียว 
2.1  คาํนําหน้าชื่อ            ❑ นาย                 ❑ นาง                ❑  นางสาว            ❑ ยศ/อื่น ๆ.................................       
2.2   ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  
2.3   ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  
2.4   วนัเดอืนปีทีเ่กดิ  …….. / …………. / ……..  อายุ …… ปี  2.5 เลขทีบ่ตัรประจําตวัประชาชน    
2.6   สถานภาพการสมรส            ❑ โสด                 ❑  สมรส             ❑  หย่า   

 

3. ท่ีอยู่ปัจจบุนั                 สถานทีท่ีส่ะดวกในการตดิตอ่    ❑ ทีบ่า้น     ❑  ทีท่ํางาน 
เลขที ่................ หมู่...............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อาํเภอ …………………..  
จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย์ ............................ โทรศพัท ์................................................. E-mail …………………………………..……  

 

4. สถานท่ีท างาน 
ชื่อบรษิทั/หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เลขที ่................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ……………………………………..  
จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย์ ............................. โทรศพัท ์.............................................. โทรสาร ………………………………………  

 

5. ประวติัการศึกษา  
      ระดบัการศกึษา  

  
สถานทีศ่กึษา  

เขา้ จบ 
 วุฒ/ิสาขา  

เกรดเฉ
ลีย่  เดอืน  ปี  เดอืน  ปี  

      ปรญิญาตร ี              

       อื่นๆ ระบุ               
 

6. ประสบการณ์การท างานหลงัจากจบปริญญาตรี  (ชื่อบรษิทั)  ตําแหน่ง ระยะเวลา รายได/้เดอืน (บาท) 
ปัจจุบนั       
อดตี       
อดตี       

 

 
รูปถ่าย 
1 นิว้ 

 
 

กรุณาแนบนามบัตร บริเวณนี ้

เฉพาะเจา้หนา้ท่ี 
เลขที่สมคัรสอบ 

 
.......................................................... 

ใบสมคัรสอบคดัเลือกนักศึกษา  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ ภาคพิเศษ  ภาค 1  ปีการศึกษา 2563 
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
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7. ประสบการณ์การท างานระหว่างศึกษาระดบัปริญญาตรี  
สาํหรบันศ.ทสีมคัรกรณีสอบขอ้เขยีน 

และประสบการณ์การณ์การทํางานหลงัสาํเรจ็การศกึษาไม่ครบ 1 
ปี 

(ชื่อบรษิทั) 

ตําแหน่ง ระยะเวลา รายได/้เดอืน (บาท) 

ปัจจุบนั       
อดตี       
อดตี       

 

8. ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า / งานอดิเรก  
  
 
 
 

9. ช่ือผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………..โทรศพัท ์…………….…………………. 
 

10. ประเภทกิจการ 

  
  ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ            การบรหิาร                  ส่งออก/นําเขา้                         การผลติ / อุตสาหกรรม    
  ราชการ / รฐัวสิาหกจิ               บรกิาร                       พาณิชยกรรม                          อื่นๆ ระบุ........................ 

 
 

11. กิจกรรมนอกหลกัสูตร /ต าแหน่งทางสงัคม เช่น กรรมการ หรือ สมาชิก สโมสร/ชมรม เป็นต้น  
ชื่อตําแหน่ง  สถาบนั  ลกัษณะกจิกรรม  ระยะเวลา  

        
        
 

12. รางวลัหรือทุนการศึกษาท่ีเคยได้รบั ( ระบุระยะเวลาท่ีได้รบั )  

        
    

 

13. ท่านได้รบัข่าวการรบัสมคัรจาก  (ตอบได้มากกวา่ 1 รายการ ) 
❑  facebook nida thailand                                             ❑  facebook econnidafanpage                                  ❑  Website ของสถาบนั (http://www.nida.ac.th)      
❑  Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)     ❑ Website อื่นๆ โปรดระบุ................................        ❑  นักศกึษาปัจจุบนั/ศษิยเ์ก่า แนะนํา                        
❑  อื่นๆ โปรดระบุ………………………………… 
 

   ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ  
  

  (ลงชื่อ) ………………………………………. วนัที ่……. เดอืน …………..………พ.ศ ………….   
 

หลกัฐานการรบัสมคัร การรบัสมคัร 
กรณีสอบข้อเขียน / กรณีสอบสมัภาษณ์ ผู้สนใจ สามารถรบัและยืน่ใบสมคัรที ่
1. ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความโดยสมบูรณ์ กองบรกิารการศกึษา อาคารนราธปิพงษ์ประพนัธ ์ชัน้ 3   
2. สาํเนาปรญิญาบตัร  1  ชุด สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  ถนนเสรไีทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด กรุงเทพฯ 10240 
4. สาํเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  1  ชุด (สาํหรบักรณีสอบขอ้เขยีน) / 
   สาํเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  3  ชุด (สาํหรบักรณีสอบสมัภาษณ์) 

ในวนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.   
ยกเว้นวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ 

5. รปูถ่ายหน้าตรง  ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ  6  เดอืน  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รปู สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
6. หนังสอืแสดงจุดประสงคข์องการศกึษาในหลกัสตูร (Statement of Purpose) คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์   
    (เขยีน/พมิพด์ว้ยกระดาษขนาด A4 ไม่มแีบบฟอรม์) อาคารนวมนิทราธริาช ชัน้ 14 โทรศพัท ์02-7273176 
7. หนังสอืรบัรองการทํางานจากหน่วยงาน  e-mail : monticha.chi@nida.ac.th; arpaporn.p@nida.ac.th 
8. ค่าธรรมเนียมการสมคัร  

http://www.nida.ac.th/
http://www.econ.nida.ac.th/
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