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.  กรุณาทาํเครืองหมาย  ในช่อง   เพียงช่องเดียว 

 คดัเลอืกโดยการสอบขอ้เขียนและทดสอบประสบการณ์ กลุ่มเรียนภาคพิเศษ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์

     - ตงัแต่วนัประกาศ ถงึวนัศกุรท์ ี16 ตุลาคม 2563 ค่าสมคัรสอบ 1,000 บาท  

     - วนัเสารท์ ี17 ตุลาคม – วนัจนัทร์ท ี23 พฤศจกิายน 2563 ค่าสมคัรสอบ 1,500 บาท)    

     (รบัสมคัรตงัแต่บดันี – วนัจนัทรที์ 23 พฤศจิกายน 2563) (ยกเว้นวนัหยุดราชการ)    

       

     

 

 

2. ขอ้มลูส่วนตวั  กรณุาทาํเครอืงหมาย  ในช่อง   เพียงช่องเดียว 

2.1  คาํนําหนา้ชอื             นาย                  นาง                  นางสาว             ยศ/อนื ๆ.................................       

2.2   ชอื-สกุล (ภาษาไทย) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  

2.3   ชอื-สกุล (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  

2.4   วนัเดอืนปีทเีกดิ  …….. / …………. / ……..  อายุ …… ปี  2.5 เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน    

2.6   สถานภาพการสมรส             โสด                   สมรส               หย่า   
 

3. ทีอยูปั่จจุบนั                 สถานททีสีะดวกในการตดิต่อ     ทบีา้น       ททีาํงาน 

เลขท ี................ หมู่...............ซอย..................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ...................................... เขต/อาํเภอ …………………..  

จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัท ์................................................. E-mail …………………………………..……  
 

4. สถานทีทาํงาน 

ชอืบรษิทั/หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขท ี................................................ ถนน ....................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อาํเภอ ……………………………………..  

จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณีย ์............................. โทรศพัท ์.............................................. โทรสาร ………………………………………  
 

5. ประวติัการศึกษา  

      ระดบัการศกึษา  

  

สถานทศีกึษา  

เขา้ จบ 
 วุฒ/ิสาขา  

เกรด

เฉลยี  เดอืน  ปี  เดอืน  ปี  

      ปรญิญาตร ี              

       อนืๆ ระบ ุ              
 

6. ประสบการณ์การทาํงานหลงัจากจบปริญญาตรี  (ชอืบรษิทั)  ตําแหน่ง ระยะเวลา รายได/้เดอืน (บาท) 

ปัจจุบนั       

อดตี       

อดตี       
 

 

รูปถ่าย 

 นวิ 

 

 

กรุณาแนบนามบัตร บริเวณนี 

เฉพาะเจา้หนา้ที 

เลขทีสมคัรสอบ 

 

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

ใบสมคัรสอบคดัเลือกนักศึกษา  หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ ภาคพิเศษ  ภาค 2  ปีการศึกษา 2563 

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
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7. ประสบการณ์การทาํงานระหว่างศึกษาระดบัปริญญาตรี  

สาํหรบันศ.ทสีมคัรกรณีสอบขอ้เขยีน และประสบการณ์การณ์การ

ทาํงานหลงัสาํเรจ็การศกึษาไม่ครบ  ปี 

(ชอืบรษิทั) 

ตําแหน่ง ระยะเวลา รายได/้เดอืน (บาท) 

ปัจจุบนั       

อดตี       

อดตี       
 

8. ความสามารถพิเศษ / กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจาํ / งานอดิเรก  

  

 

 
 

9. ชือผูบ้งัคบับญัชาชนัต้น………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………..โทรศพัท ์…………….…………………. 
 

10. ประเภทกิจการ 

  ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ            การบรหิาร                  ส่งออก/นําเขา้                         การผลติ / อุตสาหกรรม    

  ราชการ / รฐัวสิาหกจิ               บรกิาร                       พาณิชยกรรม                          อนืๆ ระบุ........................ 
 

 

11. กิจกรรมนอกหลกัสูตร /ตาํแหน่งทางสงัคม เช่น กรรมการ หรือ สมาชิก สโมสร/ชมรม เป็นต้น  

ชอืตาํแหน่ง  สถาบนั  ลกัษณะกจิกรรม  ระยะเวลา  

        

        
 

12. รางวลัหรือทุนการศึกษาทีเคยได้รบั ( ระบุระยะเวลาทีได้รบั )  

      

   
 

13. ท่านไดร้บัข่าวการรบัสมคัรจาก  (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ ) 

  facebook nida thailand                                               facebook econnidafanpage                                    Website ของสถาบนั (http://www.nida.ac.th)     

  Website ของคณะ (http://www.econ.nida.ac.th)      Website อนืๆ โปรดระบ.ุ...............................          นักศกึษาปัจจุบนั/ศษิยเ์ก่า แนะนํา                       

  อนืๆ โปรดระบ…ุ……………………………… 
 

   ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ  
  

  (ลงชอื) ………………………………………. วนัท ี……. เดอืน …………..………พ.ศ ………….   

 

หลกัฐานการรบัสมคัร การรบัสมคัร 

กรณีสอบข้อเขียน / กรณีสอบสมัภาษณ์ ผูส้นใจ สามารถรบัและยนืใบสมคัรท ี

1. ใบสมคัรทกีรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์ กองบรกิารการศกึษา อาคารนราธปิพงษ์ประพนัธ ์ชนั    

2. สาํเนาปรญิญาบตัร  1  ชุด สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  ถนนเสรไีทย แขวงคลองจนั เขตบางกะปิ  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  ชดุ กรุงเทพฯ 10240 

4. สาํเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript)  3  ชุด  

5. รปูถ่ายหน้าตรง  ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ  6  เดอืน  ขนาด  1  นวิ  จาํนวน  2  รปู 

ในวนัจนัทร์ – ศุกร ์เวลา .  – .  น. และ .  - .  น.   

ยกเว้นวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ 

. หนังสอืแสดงจดุประสงคข์องการศกึษาในหลกัสตูร (Statement of Purpose) สอบถามเพิมเติมได้ที 

    (เขยีน/พมิพด์ว้ยกระดาษขนาด A4 ไม่มแีบบฟอรม์) คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  

. หนังสอืรบัรองการทาํงานจากหน่วยงาน อาคารนวมนิทราธริาช ชนั  โทรศพัท ์0 2727 3176-77 

8. ค่าธรรมเนยีมการสมคัร e-mail : monticha.chi@nida.ac.th; arpaporn.p@nida.ac.th 

  

 


