คณะบริหารธุรกิจ NIDA

เลขที>สมัครสอบ

โครงการ ภาคปกติ
ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ กรณี ปกติ
1. ช อ-สกุล
ื>

นาย

น.ส. นาง

รูป ถ่าย 1 นิQว

o ทุนส่งเสริมประเภทที> 2

2 . วัน เดือน ปี เกิด(พ.ศ.)

3. อายุ

ปี

(ภาษาไทย)
บ ัตรประชาชนเลขที>

(ภาษาอ ังกฤษ)

4. ทีอยู
> ปั
่ จจ ุบ ันเลขที>
เขต/อําเภอ

ซอย
จ ังหวัด

ถนน

รห ัสไปรษณีย ์

สัญชาติ

แขวง/ตําบล

โทรศัพท์/โทรสาร

เช อชาติ
ืQ

E-mail address

Mobile

5. ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา

ระดับ การศึกษา

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

เข ้าศึกษา

วิทยาเขต

เดือน

จบการศึกษา

ปี

เดือน

ช อปริ
ื>
ญญา / สาขา

ปี

เกรด
เฉลี>ย

มัธยมศึกษา
อนุป ริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
อืน
> ๆ ระบ ุ
6. สถานทีทํางาน
>

เลขที>

เขต/อําเภอ

จ ังหวัด

ถนน

รห ัสไปรษณีย ์

แขวง/ตําบล
โทร.

7. ประสบการณ์การทํางานหลังจากจบปริญญาตรี (ช อบริ
ื>
ษ ัท)

โทรสาร

ตําแหน่งสุดทาย
้

ระยะเวลา (ปี )

รายได ้ต่อเดือน(บาท)

ปัจจ ุบ ัน
อดีต
สัญชาติข องกิจการ

ไทย ¨ จ ีน ¨ เกาหลี ¨ ญีป
> ่น
ุ ¨ อินเดีย ¨ ยุโรป

¨ อืนๆระบ
>
ุ

รายได ้บริษ ัทต่อปี

¨ อเมริกาเหนือ ¨ อเมริกาใต ้

บาท จ ํานวนพนักงาน

ออสเตรีย / นิวซีแลนด์

คน

รวมระยะเวลาทีทํางานแล
>
้วหลังจบปริญญาตรีทงสิ
ั Q นจนถึงวันสมัคร
Q
น ้อยกว่า 3 ปี มากกว่า 3 ปี

ระบ ุ

ปี

เดือน

8. กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจ ํา ตําแหน่งทางสังคม รวมทังความสามารถพิเศษทางด
Q
้านกีฬา, ดนตรี และงานอดิเรก

ภาษาต่างประเทศทีไม่ใช
>
่ภาษาอังกฤษ ทีพูดได
>
้
9. รางวัลหรือทุนการศึกษาทีเคยได
>
้รับ (ระบ ุระยะเวลาทีได
> ้รับ )

10. ช อผู
ื> ้บ ังคับ บ ัญชาขั Qนต ้น

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

11. ผู ้ประเมิน (อย่างน ้อย 2 คน) ใบรับ รองจะเป็ นประโยชน์ต ่อเมือทางคณะได
>
้รับ ก่อนวันสัมภาษณ์
ช อ/ตํ
ื> าแหน่ง

สถานทีติ
> ด ต่อ /โทรศัพท์

ความสัมพันธ ์กับผู ้สมัคร

ระยะเวลาทีรู> ้จ ัก (ปี )

12. ท่านได ้รับ ข่าวการรับ สมัครโครงการครั Qงแรก จาก (ตอบ 1 รายการ)
[

] website สถาบ ัน [

] หนังสือพิมพ์ [

] แผ่น พับแนะนํา [

] นักศึกษาปัจจ ุบ ันแนะนํา [

] โปสเตอร์

[

] อืน
> ๆ ระบ ุ

13. กรุณาแนบเอกสารประกอบการสม ัคร ดังน ีQ 1.โครงสร ้างองค์กร(Organization Structure)2.หนาที
้ >ความรับผิดชอบของท่าน3.วัตถ ุประสงค์ของการศึกษา(Statement of Purpose)

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงช อ)
ื>
วันที>

ผลการสอบข ้อเขียน/คะแนน
วิชาเฉพาะ1 วิชาเฉพาะ 9 ภาษาอังกฤษ TOEFL

เดือน

ผลสัมภาษณ์
IELTS

อ.

อ.

พ.ศ.
หมายเหตุ

อ.

หนังสือรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาโครงการปริญ ญาโท ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Letter of Recommendation For Admission to Master of Business Administration

1. เลขประจำตัวผู้ส มัคร (Application Number)
2. ชื่อ ผู้ส มัคร
(นาย / นาง / นางสาว)
(Applicant's Name)(Mr / Mrs / Miss)
3. ผู้ร ับรอง
(นาย / นาง / นางสาว)
(Evaluator's Name)(Mr / Mrs / Miss)
ตำแหน่ง (Position)
สถานที่ทำงาน (Company and Address)
โทร.(Phone)
ความสัมพันธ์และระดับการรู้จักผู้ส มัคร ( Relationship to applicant and length )
4. ความเห็นที่มีต่อ ผู้ส มัคร (Please rate the applicant for the following categories)
ในด้านต่าง ๆ ต่อ ไปนี้
Categories

โปรดทำเครื่อ งหมาย X ในช่อ งตามความเห็นของท่าน
Please indicate with x
ดีมาก
Excellent

ความรู้ความสามารถ
Work-related knowledge
ความรับผิดชอบ
Responsibility
ความคิดริเริ่ม
Creativity
ความตั้ง ใจจริง
Enthusiasm
การทำงานร่วมกับผู้อ ื่น
Ability to work with others
การอุทิศตนให้กับหน่วยงาน
Contributions to the organization
ศักยภาพในการเป็นนักบริหารระดับสูง
Potential to function as manager

ดี
Good

ปานกลาง
Average

น้อย
Poor

น้อยมาก
Very Poor

ไม่มีความเห็น
(No Comments)

5. ความเห็นอื่น ๆ (Other Comments )

(ลงชื่อ ผู้ร ับรอง)

(Signature)
วันที…
่ ……..เดือ น………………………..พ.ศ…...…..

หมายเหตุ
Note

การรับรองถือ เป็นความลับ จึง ขอให้ท่านปิดผนึก ให้ผู้ส ม้ครนำมา หรือ ส่ง มาที่ โครงการ ภาคปกติ
เลขที่ 118 คณะบริหารธุร กิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุง เทพ 10240
Your evaluation will be kept confidential. Please return this form directly to : MBA - Program
Graduate School of Business Administration NIDA, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240

