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Graduate School of Business Administration, NIDA
http://nidabusinessschool.nida.ac.th/

Application for admission
Master of Science in Financial Investment and Risk Management [International program]
Personal Information
(Mr. / Mrs. / Miss) ______________________ _______________________ ______________________
First Name

Middle Name

Last Name

Current Address
_____________________________________________________________________________________
Phone

Fax

Mobile

E-mail address

__________________ _________________ _________________ ____________________________
Identification No. (Thai Applicants)

Passport No. (International Applicants)

___________________________________

______________________________________

Age ____ Yrs.

Date of Birth: ______/______/______
Month / Day / Year

Gender

Male

Female

Marital Status

Single

Married

Divorced

In case of emergency, person(s) to contact:
Father _______________________________

____ Telephone __

Contact address ___________________________________________________
Mother _______________________________

____ Telephone __

Contact address ___________________________________________________
Other relative ______________________________

____ Telephone __

Contact address ___________________________________________________
Indicate your source of financial support :

 Self-supported  Business/Organization sponsored
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_____Mobile_____

___

______________
_____Mobile_____

___

______________
_____Mobile_____

___

______________

What factors influenced your decision to apply to the NIDA Msc in FIRM program?
(You may check more than one)

 NIDA MSC in FIRM web page
 Current or former NIDA students
 NIDA faculty contacts
 Advisors/Faculty at previous institutions
 Alumni network
 Reputation of School
 Quality of Faculty
 Location in Bangkok
 Printed materials (brochure/posters)
 Education fair: Please specify what fair and where ____________
_______
 Others: Please specify ______________
______
Academic Background
Please list all higher education institutions attended since high school and indicate whether or not attendance
formed part of a regular degree program. Certified transcripts of course results for all degree courses which
applicants have previously undertaken should be submitted with application forms.
Period of study as indicated in
transcript
Degree and Major

Name of Institution
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Start
Month/Year

Finish
Month/Year

GPA

Work Experience(from last or current to first)
Organization

Position

Job Description

From
month / year

Until
month / year

Organization’s Country of origin ThaiChinaSouth KoreaJapanIndiaEuropeNorth America
South America Australia/New Zealandother……………………………………………….

Organization ‘s Income/year……………………………………Baht , Organization ‘s Numbers of employees………………………..
Year of post-degree(after receiving Bachelor ‘degree ) work experience in field/degree of study
 less than 3 years

 more than 3 years

Your Accomplishments
Please list your accomplishments such as awards, honors, scholarships, special skills and any other recognition you
may have received.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

References (at least 2)
Name

Institution or Company /
Position

Phone
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Relationship

Length of
Association

Written Examination

 English Proficiency Test  Business Aptitude Test  Modified Speed Track Test

The TOEFL , IELTS, GMAT (taken for not more than 2 years) (if applicable)
Test

Test Date

Score

Remark

TOEFL
IELTS
GMAT

Personal Statement
Please attach a statement of your purpose for applying in the NIDA MSc in FIRM
program. Statement should meet the following criteria :
 Typed on 1 page of A4 paper, Single-spaced in English, using Arial font size 10.
 Describe your short and long-term career goals.
 How do you expect MSc in FIRM program from NIDA will help you to achieve these goals.
and why is now the best time for you to join our program?
 Describe a personal characteristic that will help the Admissions Committee know you better.

Declaration
I declare that to the best of my knowledge that the information on this form is correct and complete.

Signed ___________________________

(......................................................)
Date _____________________________

-------Do Not Write Below This Line : Office Use Only-------Examination Results
English Proficiency Test

Business Aptitude Test
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Modified Speed Track Test

ใบประเมิน ผูสมัครเปนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน(หลักสูตรนาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Letter of Recommendation for Admission to MSc in FIRM
1. ชื่อผูสมัคร
(Applicant’s name)

2. ผูประเมิน (Evaluator’s Name)

นาย

นาง

นางสาว

Mr.

Mrs.

Miss

นาย (Mr.)

(ไทย) _______________________________
(อังกฤษ) _______________________________

นาง (Mrs.)

นางสาว (Miss)

_____________________________________________________________________________________
2.1 ตําแหนงและสถานที่ทํางาน (Position and Company Address)
______________________________________________โทรศัพท_________________________________
2.2 ความสัมพันธและระยะเวลาที่รูจักผูส มัคร (Relationship to applicant and length of association)
_____________________________________________________________________________________
3. ความคิดเห็นที่มีตอผูสมัคร (Please rate the applicant for the following categories)

ในดานตางๆตอไปนี้
Categories

โปรดทําเครื่องหมาย X ในชองตามความเห็นของทาน

ไมมีความเห็น

Please indicate with X

(No Comments)

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

Excellent

Good

Average

Poor

Very Poor

ความรูความสามารถ
Work-related knowledge

ความรับผิดชอบ
Responsibility

ความคิดริเริ่ม
Creativity

ความตั้งใจจริง
Enthusiasm

การทํางานรวมกับผูอื่น
Ability to work with others

การอุทศิ ตนใหกับหนวยงาน
Contribution to the organization

ศักยภาพในการเปนนักบริหารระดับสูง
Potential to function as manager

4. ความคิดเห็นอื่นๆ (Other Comments)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(ลงชื่อผูประเมิน)________________________________ (Signature)
วันที่ (Date)_______ เดือน (Month) ___________ พ.ศ. (Year) ______
หมายเหตุ การประเมิน ถือเปนความลับ จึงขอความกรุณาสงตรงไปยัง
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน(หลักสูตรนาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240
Note

Your evaluation will be kept confidential. Please return this form directly to: MSc in FIRM
Graduate School of Business Administration,
NIDA, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
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ใบประเมิน ผูสมัครเปนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน(หลักสูตรนาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Letter of Recommendation for Admission to MSc in FIRM
1. ชื่อผูสมัคร
(Applicant’s name)

2. ผูประเมิน (Evaluator’s Name)

นาย

นาง

นางสาว

Mr.

Mrs.

Miss

นาย (Mr.)

(ไทย) _______________________________
(อังกฤษ) _______________________________

นาง (Mrs.)

นางสาว (Miss)

_____________________________________________________________________________________
2.1 ตําแหนงและสถานที่ทํางาน (Position and Company Address)
______________________________________________โทรศัพท_________________________________
2.2 ความสัมพันธและระยะเวลาที่รูจักผูส มัคร (Relationship to applicant and length of association)
_____________________________________________________________________________________
3. ความคิดเห็นที่มีตอผูสมัคร (Please rate the applicant for the following categories)

ในดานตางๆตอไปนี้
Categories

โปรดทําเครื่องหมาย X ในชองตามความเห็นของทาน

ไมมีความเห็น

Please indicate with X

(No Comments)

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

Excellent

Good

Average

Poor

Very Poor

ความรูความสามารถ
Work-related knowledge

ความรับผิดชอบ
Responsibility

ความคิดริเริ่ม
Creativity

ความตั้งใจจริง
Enthusiasm

การทํางานรวมกับผูอื่น
Ability to work with others

การอุทศิ ตนใหกับหนวยงาน
Contribution to the organization

ศักยภาพในการเปนนักบริหารระดับสูง
Potential to function as manager

4. ความคิดเห็นอื่นๆ (Other Comments)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(ลงชื่อผูประเมิน)________________________________ (Signature)
วันที่ (Date)_______ เดือน (Month) ___________ พ.ศ. (Year) ______
หมายเหตุ การประเมิน ถือเปนความลับ จึงขอความกรุณาสงตรงไปยัง
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน(หลักสูตรนาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240
Note

Your evaluation will be kept confidential. Please return this form directly to: MSc in FIRM
Graduate School of Business Administration, NIDA, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
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