ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ และการบริหาร (นอกเวลาราชการ)
ภาค.................ปี การศึกษา........................
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว
สมัครสอบข้อเขียนและทดสอบประสบการณ์

กรุณาแนบนามบัตร
บริเวณนี้ (ถ้ ามี)

ค่าธรรมเนียมในสมัครสอบ
รวมเป็ นเงิน............................บาท
(...................................)

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที)่
เลขทีส่ มัครสอบ
...........................................
รุ่นที่ ……….…

รู ปถ่าย
1 นิ ้ว

2. ข้อมูลส่วนตัว กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว
2.1 คํานําหน้าชือ่
 นาย
 นาง
 นางสาว
 ยศ/อื่น ๆ.................................
2.2 ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
2.3 ชือ่ -สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
2.4 วันเดือนป ทีเ่ กิด …….. / …………. / …….. อายุ …… ปี 2.5 เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
2.6 สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่า
2.7 SIZE เสือ้ .............................................(โปรดระบุ S / M / L / XL / XXL)
3. ที่ อยู่ปัจจุบนั
สถานทีท่ ส่ี ะดวกในการติดต่อ  ทีบ่ า้ น  ทีท่ าํ งาน
เลขที่ ................ หมู.่ ..............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อําเภอ …………………..
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ................................................. E-mail …………………………………..……
4. สถานที่ทางาน
ชือ่ บริษทั /หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ ................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ……………………………………..
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพท ..............................................
โทรสาร ………………………………………
5. ประสบการณ์ การทางานหลังจากจบปริ ญญาตรี (ชือ่ บริษทั ) ประเภทของหน่วยงาน
ปั จจุบนั
อดีต
อดีต
6. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อื่นๆ ระบุ

สถานทีศ่ กึ ษา

เข้า
เดือน ปี

ตําแหน่ งสุดท้าย

จบ
เดือน ปี

ระยะเวลา

วุฒ/ิ สาขา

รายได้/เดือน (บาท)

เกรด
เฉลีย่

7. ความสามารถพิ เศษ / กิ จกรรมพิ เศษนอกเหนื อจากงานประจา / งานอดิ เรก

8. ชื่อผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น………………………………………………ตําแหน่ ง………………………………………………..โทรศัพท์
…………….………………….
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9. กิ จกรรมนอกหลักสูตร /ตาแหน่ งทางสังคม เช่น กรรมการ หรือ สมาชิ ก สโมสร/ชมรม เป็ นต้น
ชือ่ ตําแหน่ ง
สถาบัน

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา

10. รางวัลหรือทุนการศึกษาที่เคยได้รบั ( ระบุระยะเวลาที่ได้รบั )

11. ท่านได้รบั ข่าวการรับสมัครจาก (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ )
 โปสเตอร์ ที.่ .................................................  แผ่นพับแนะนํา ที.่ ...........................................  Website ของสถาบัน (http://www.nida.ac.th)
 Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)  e-Mail
 นักศึกษาปั จจุบนั /ศิษย์เก่า แนะนํา  Website อื่นๆ (ระบุ).....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………
12.เหตุผลในการตัดสิ นใจสมัครเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริ หาร
ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิ จ

มากทีส่ ุด

มาก

ระดับ
ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ุด

12.1 ชือ่ เสียงสถาบัน
12.2 ความน่าสนใจของหลักสูตร
12.3 สถานทีเ่ รียนใกล้บา้ น
12.4 สถานทีเ่ รียนใกล้ทท่ี าํ งาน
12.5 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็ นความจริงทุกประการ

(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. หลักฐานการเปลีย่ นชือ่ – ชือ่ สกุล กรณีชอ่ื – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

การสมัคร
ผูส้ นใจ สามารถรับและยืน่ ใบสมัครที่
กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชัน้ 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรื
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิ ตย์ และวันหยุดราชการ
** เจ้าหน้าทีห่ ลักสูตร
คุณสุปรียา แซ่ตนั 02-727-3654/ xecon@nida.ac.th
061-223-2393

2

