
                       ใบสมคัรหลกัสตูร Flexible MBA

                                คณะบรหิารธุรกจิ  NIDA

                                                    สอบขอ้เขยีน    สอบสมัภาษณ ์       เกยีรตนิยิม       ยืน่คะแนนสอบ 

1. ชือ่-สกลุ � นาย   � น.ส.  � นาง 2 . วนั เดอืน ปี เกดิ (พ.ศ.)  3. อายุ ปี

(ภาษาไทย)  

(ภาษาอังกฤษ) บัตรประชาชนเลขที่

4. ทีอ่ยูปั่จจบุันเลขที ่                                      ซอย                                 ถนน                               แขวง/ต าบล                    

    เขต/อ าเภอ                                 จังหวดั                                 รหสัไปรษณีย ์                     โทรศัพท/์โทรสาร

    สัญชาต ิ                   เชือ้ชาติ

     E-mail address        Mobile

5. ประวตักิารศกึษา                                 สถานศกึษา เกรด

   ระดับการศกึษา         วทิยาเขต   เดอืน  ปี  เดอืน  ปี เฉลีย่

มัธยมศกึษา

อนุปรญิญา/ปวส.

ปรญิญาตรี

อืน่ ๆ ระบุ

6. สถานทีท่ างาน เลขที่ ถนน แขวง/ต าบล

เขต/อ าเภอ จังหวดั รหสัไปรษณีย์ โทร. โทรสาร

7. ประสบการณ์การท างานหลังจากจบปรญิญาตร ี(ชือ่บรษัิท)

ปัจจบุัน

    อดตี

สัญชาตขิองกจิการ   � ไทย   � จนี   � เกาหล ี  � ญีปุ่่ น   � อนิเดยี   � ยโุรป   � อเมรกิาเหนือ   � อเมรกิาใต ้  � ออสเตรยี / นวิซแีลนด์

                              � อืน่ๆระบ ุ                                    รายไดบ้รษัิทตอ่ปี                          บาท จ านวนพนักงาน             คน

รวมระยะเวลาทีท่ างานแลว้หลังจบปรญิญาตรทัีง้ส ิน้จนถงึวนัสมัคร  � นอ้ยกวา่ 3 ปี  � มากกวา่ 3 ปี ระบ ุ          ปี           เดอืน

8. กจิกรรมพเิศษนอกเหนือจากงานประจ า ต าแหน่งทางสังคม รวมทัง้ความสามารถพเิศษทางดา้นกฬีา, ดนตร ีและงานอดเิรก

  ภาษาตา่งประเทศทีไ่มใ่ชภ่าษาอังกฤษ ทีพ่ดูได ้

9. รางวลัหรอืทนุการศกึษาทีเ่คยไดรั้บ (ระบรุะยะเวลาทีไ่ดรั้บ)

10. ชือ่ผูบ้ังคับบัญชาขัน้ตน้ ต าแหน่ง โทรศัพท์

11. ผูป้ระเมนิ (อยา่งนอ้ย 2 คน) ใบรับรองจะเป็นประโยชน์ตอ่เมือ่ทางคณะไดรั้บกอ่นวนัสัมภาษณ์

                         ชือ่/ต าแหน่ง          สถานทีต่ดิตอ่ /โทรศัพท ์                ความสัมพันธก์ับผูส้มัคร        ระยะเวลาทีรู่จั้ก (ปี)

12. ทา่นไดรั้บขา่วการรับสมัครโครงการครัง้แรก จาก (ตอบ 1 รายการ)
[    ] website สถาบัน  [     ] หนังสอืพมิพ ์  [    ] แผน่พับแนะน า  [    ] นักศกึษาปัจจบุันแนะน า  [    ] โปสเตอร ์  [    ] อืน่ ๆ ระบุ
13. กรณุาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้1.โครงสรา้งองคก์ร(Organization Structure)2.หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่น3.วัตถุประสงคข์องการศกึษา(Statement of Purpose)

ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ (ลงชือ่)
วนัที่ เดอืน พ.ศ.

เฉพาะเจา้หนา้ที่ ผลการสอบขอ้เขยีน/คะแนน          หมายเหตุ

   อ.   อ.  อ.

ผลสัมภาษณ์

        โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย

ต าแหน่งสดุทา้ย ระยะเวลา (ปี) รายไดต้อ่เดอืน(บาท)

 เลขทีส่มคัรสอบ

เขา้ศกึษา      จบการศกึษา        ชือ่ปรญิญา /  สาขา

รปูถา่ย 1 นิว้

             

  



หนังสือรบัรองผูส้มคัรเป็นนักศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ Flexible MBA
คณะบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
 Letter of Recommendation For Admission to Master of Business Administration

1. เลขประจ ำตวัผูส้มคัร (Application Number)

2.  ชื่อผูส้มคัร (นำย / นำง / นำงสำว)
     (Applicant's Name)(Mr / Mrs / Miss)

3.  ผูร้บัรอง (นำย / นำง / นำงสำว)
     (Evaluator's Name)(Mr / Mrs / Miss)

     ต ำแหน่ง   (Position)

     สถำนทีท่ ำงำน  (Company and Address)

โทร.(Phone)

     ควำมสมัพนัธ์และระดบักำรรูจ้กัผูส้มคัร   ( Relationship to applicant and length )

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

ดมีำก ดี ปำนกลำง น้อย  น้อยมำก
Excellent Good Average Poor Very Poor

ควำมรูค้วำมสำมำรถ
Work-related knowledge
ควำมรบัผดิชอบ
Responsibility
ควำมคดิรเิริม่
Creativity
ควำมตัง้ใจจรงิ
Enthusiasm
กำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ื่น
Ability to work with others
กำรอุทศิตนใหก้บัหน่วยงำน
Contributions to the organization
ศกัยภำพในกำรเป็นนกับรหิำรระดบัสงู
Potential to function as manager

5.  ควำมเหน็อื่น ๆ   (Other Comments )

  

(ลงชื่อผูร้บัรอง) (Signature)

        วนัที่………..เดอืน………………………..พ.ศ…...…..

หมำยเหตุ          กำรรบัรองถอืเป็นควำมลบั จงึขอใหส้่งตรงไปยงัผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูรบรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติทีส่มคัรสอบ
         เลขที ่118 คณะบรหิำรธุรกจิ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์  คลองจัน่  บำงกะปิ  กรงุเทพ 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)

ไมม่คีวำมเหน็   ในดำ้นต่ำง ๆ ต่อไปนี้
Categories Please indicate with  x 

โปรดท ำเครือ่งหมำย X ในช่องตำมควำมเหน็ของท่ำน
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