
                       คณะบริหารธรุกิจ  NIDA

                                โครงการ ภาคปกติ

                                              ใบสมัครสอบสัมภาษณ์  กรณีปกติ     o       ทุนส่งเสริมประเภทที> 2

1. ช ื>อ-สกลุ  นาย    น.ส.   นาง 2 . วนั เดือน ปี เกดิ(พ.ศ.)  3. อาย ุ ปี

(ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) บตัรประชาชนเลขที>

4. ที>อย ูป่ัจจบุนัเลขที>                                   ซอย            ถนน                               แขวง/ตําบล                    

 เขต/อาํเภอ            จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์              โทรศัพท/์โทรสาร

 สญัชาต ิ                   เช ืQอชาติ

     E-mail address        Mobile

5. ประวตัิการศึกษา                                 สถานศึกษา เกรด

   ระดับการศึกษา    วทิยาเขต  เดือน  ปี  เดือน  ปี เฉลี>ย

มธัยมศึกษา

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

อ ื>น  ๆระบ ุ

6. สถานที>ทาํงาน เลขที> ถนน แขวง/ตําบล

เขต/อาํเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทร. โทรสาร

7. ประสบการณ์การทาํงานหลังจากจบปริญญาตรี (ช ื>อบริษัท)

ปัจจบุนั

    อดีต

สญัชาติของกจิการ    ไทย  ̈จนี  ̈เกาหลี   ̈ญี>ป ุ่ น  ̈อนิเดีย    ̈ยโุรป    ̈อเมริกาเหนือ    ̈อเมริกาใต ้   ออสเตรีย / นิวซแีลนด์

 ̈  อื>นๆระบ ุ             รายไดบ้ริษัทต่อปี                    บาท จาํนวนพนักงาน             คน

รวมระยะเวลาที>ทาํงานแลว้หลังจบปริญญาตรีทั QงสิQนจนถงึวนัสมคัร   นอ้ยกวา่ 3 ปี   มากกวา่ 3 ปี ระบ ุ        ปี        เดือน

8. กจิกรรมพเิศษนอกเหนือจากงานประจาํ ตําแหน่งทางสงัคม รวมทั Qงความสามารถพเิศษทางดา้นกฬีา, ดนตรี และงานอดิเรก

  ภาษาต่างประเทศที>ไมใ่ชภ่าษาองักฤษ ที>พดูได ้

9. รางวลัหรือทนุการศึกษาที>เคยไดร้ับ (ระบรุะยะเวลาที>ไดร้ับ)

10. ช ื>อผูบ้งัคับบญัชาขั Qนตน้ ตําแหน่ง โทรศัพท์

11. ผูป้ระเมนิ (อยา่งนอ้ย 2 คน) ใบรับรองจะเป็นประโยชน์ต่อเมื>อทางคณะไดร้ับกอ่นวนัสมัภาษณ์

       ช ื>อ/ตําแหน่ง     สถานที>ติดต่อ /โทรศัพท ์                ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร      ระยะเวลาที>รูจ้กั (ปี)

12. ทา่นไดร้ับข่าวการรับสมคัรโครงการครั Qงแรก จาก (ตอบ 1 รายการ)

[    ] website สถาบนั  [     ] หนังสอืพมิพ ์  [    ] แผ่นพบัแนะนํา  [    ] นักศึกษาปัจจบุนัแนะนํา  [    ] โปสเตอร์   [    ] อื>น  ๆระบ ุ

13. กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมคัร ดงัน ีQ 1.โครงสรา้งองคก์ร(Organization Structure)2.หนา้ที>ความรับผดิชอบของท่าน3.วตัถปุระสงคข์องการศกึษา(Statement of Purpose)

ขอรับรองว่าขอ้ความดังกล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ (ลงช ื>อ)

วนัที> เดือน พ.ศ.
   หมายเหตุ

วชิาเฉพาะ1 ภาษาองักฤษ TOEFL IELTS    อ.   อ.  อ.

   โรงเรียน/มหาวทิยาลัย

ตําแหน่งสดุทา้ย ระยะเวลา (ปี)

ผลการสอบขอ้เขียน/คะแนน

รายไดต้่อเดือน(บาท)

วชิาเฉพาะ 9

 เลขที>สมัครสอบ

เขา้ศึกษา      จบการศึกษา        ช ื>อปริญญา /  สาขา

รูปถา่ย 1 นิQว

ผลสมัภาษณ์

USER
Textbox



หนังสือรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 Letter of Recommendation For Admission to Master of Business Administration

1. เลขประจำตัวผู้สมัคร (Application Number)

2.  ชื่อผู้สมัคร (นาย / นาง / นางสาว)
     (Applicant's Name)(Mr / Mrs / Miss)

3.  ผู้รับรอง (นาย / นาง / นางสาว)
     (Evaluator's Name)(Mr / Mrs / Miss)

     ตำแหน่ง   (Position)

     สถานท่ีทำงาน  (Company and Address)

โทร.(Phone)

     ความสัมพันธ์และระดับการรู้จักผู้สมัคร   ( Relationship to applicant and length )

4.  ความเห็นท่ีมีต่อผู้สมัคร  (Please rate the applicant for the following categories)

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย  น้อยมาก

Excellent Good Average Poor Very Poor

ความรู้ความสามารถ

Work-related knowledge
ความรับผิดชอบ

Responsibility
ความคิดริเริ่ม

Creativity
ความตั้งใจจริง

Enthusiasm

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

Ability to work with others
การอุทิศตนให้กับหน่วยงาน

Contributions to the organization
ศักยภาพในการเป็นนักบริหารระดับสูง

Potential to function as manager

5.  ความเห็นอื่น ๆ   (Other Comments )

  

(ลงชื่อผู้ร ับรอง) (Signature)

        วันท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ…...…..

หมายเหตุ          การรับรองถือเป็นความลับ จึงขอให้ท่านปิดผนึก ให้ผู้สม้ครนำมา หรือส่งมาท่ี  โครงการ ภาคปกติ

         เลขท่ี 118 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   คลองจ่ัน  บางกะปิ  กรุงเทพ 10240
Note          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

(No Comments)

ไม่มีความเห็น   ในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี

Categories Please indicate with  x 

โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่องตามความเห็นของท่าน


