คณะบริหารธุรกิจ NIDA

เลขทีส
่ ม ัครสอบ

โครงการ ภาคปกติ
ั
ใบสม ัครสอบสมภาษณ์
กรณีปกติ
่ -สกุล  นาย  น.ส.  นาง
1. ชือ

รูปถ่าย 1 นิว้

ทุนส่งเสริมประเภทที่ 2

2 . วัน เดือน ปี เกิด(พ.ศ.)

3. อายุ

ปี

(ภาษาไทย)
บัตรประชาชนเลขที่

(ภาษาอังกฤษ)

4. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันเลขที่
เขต/อําเภอ

ซอย
จังหวัด

ถนน

รหัสไปรษณีย ์

แขวง/ตําบล

โทรศัพท์/โทรสาร

้ ชาติ
เชือ

สัญชาติ
E-mail address

Mobile

5. ประวัตก
ิ ารศึกษา

เข ้าศึกษา

สถานศึกษา
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

วิทยาเขต

เดือน

ปี

่ ปริญญา / สาขา
ชือ

จบการศึกษา
เดือน

ปี

เกรด
เฉลีย
่

มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
อืน
่ ๆ ระบุ
6. สถานทีท
่ ํางาน

เลขที่

เขต/อําเภอ

จังหวัด

ถนน

รหัสไปรษณีย ์

แขวง/ตําบล
โทร.

่ บริษัท)
7. ประสบการณ์การทํางานหลังจากจบปริญญาตรี (ชือ

โทรสาร

ตําแหน่งสุดท ้าย

ระยะเวลา (ปี )

รายได ้ต่อเดือน(บาท)

ปั จจุบัน
อดีต
่ น
ุ่  อินเดีย  ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ้  ออสเตรีย / นิวซีแลนด์
สัญชาติของกิจการ  ไทย  จีน  เกาหลี  ญีป
 อืน
่ ๆระบุ

รายได ้บริษัทต่อปี

บาท จํานวนพนักงาน

คน

้ จนถึงวันสมัคร  น ้อยกว่า 3 ปี  มากกว่า 3 ปี
รวมระยะเวลาทีท
่ ํางานแล ้วหลังจบปริญญาตรีทงั ้ สิน

ปี

ระบุ

เดือน

8. กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา ตําแหน่งทางสังคม รวมทัง้ ความสามารถพิเศษทางด ้านกีฬา, ดนตรี และงานอดิเรก

ภาษาต่างประเทศทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษ ทีพ
่ ด
ู ได ้
9. รางวัลหรือทุนการศึกษาทีเ่ คยได ้รับ (ระบุระยะเวลาทีไ่ ด ้รับ)

่ ผู ้บังคับบัญชาขัน
10. ชือ
้ ต ้น

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

11. ผู ้ประเมิน (อย่างน ้อย 2 คน) ใบรับรองจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ เมือ
่ ทางคณะได ้รับก่อนวันสัมภาษณ์
่ /ตําแหน่ง
ชือ

สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ /โทรศัพท์

ความสัมพันธ์กบ
ั ผู ้สมัคร

ระยะเวลาทีร่ ู ้จัก (ปี )

12. ท่านได ้รับข่าวการรับสมัครโครงการครัง้ แรก จาก (ตอบ 1 รายการ)
[

] website สถาบัน [

] หนังสือพิมพ์ [

] แผ่นพับแนะนํ า [

] นักศึกษาปั จจุบันแนะนํ า [

] โปสเตอร์ [

] อืน
่ ๆ ระบุ

13. กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 1.โครงสร ้างองค์กร(Organization Structure)2.หน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของท่าน3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา(Statement of Purpose)

ขอร ับรองว่าข้อความด ังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ (ลงชือ่ )
วันที่
เดือน
ผลสัมภาษณ์

ผลการสอบข ้อเขียน/คะแนน
วิชาเฉพาะ1 วิชาเฉพาะ 9 ภาษาอังกฤษ TOEFL

IELTS

อ.

อ.

อ.

พ.ศ.
หมายเหตุ

หนังสือรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Letter of Recommendation For Admission to Master of Business Administration

1. เลขประจำตัวผู้สมัคร (Application Number)
2. ชื่อผู้สมัคร
(Applicant's Name)

(นาย / นาง / นางสาว)
(Mr / Mrs / Miss)

3. ผู้รับรอง
(Evaluator's Name)

(นาย / นาง / นางสาว)
(Mr / Mrs / Miss)

ตำแหน่ง (Position)
สถานที่ทำงาน (Company and Address)
โทร.(Phone)
ความสัมพันธ์และระดับการรู้จักผู้สมัคร ( Relationship to applicant and length )
4. ความเห็นที่มีต่อผู้สมัคร (Please rate the applicant for the following categories)
ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
Categories
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

โปรดทำเครื่องหมาย X ในช่องตามความเห็นของท่าน
Please indicate with x

ดีมาก
Excellent

ดี
Good

ปานกลาง
Average

น้อย
Poor

น้อยมาก
Very Poor

ไม่มีความเห็น
(No Comments)

5. ความเห็นอื่น ๆ (Other Comments )

(ลงชื่อผู้รับรอง)

(Signature)
วันที่………..เดือน………………………..พ.ศ…...…..

หมายเหตุ
Note

การรับรองถือเป็นความลับ จึงขอให้ท่านปิดผนึก ให้ผู้สม้ครนำมา หรือส่งมาที่ โครงการ ภาคปกติ
เลขที่ 118 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 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
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