
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 แบบฟอร์มเพ ื่อขอร ับท ุนการศ ึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  

ท ุนการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ 
 ปีการศ ึกษา.............................. 

 
 
     

1. ข้อมูลสว่นตัว     กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว 

คํานําหน้าชื่อ          นาย           นาง            นางสาว            ยศ/อืน่ๆ 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................... 

วัน เดอืน ปีเกิด ..........................................................................................................  อายุ ......................................... ปี 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  

 

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี........................ หมู่ ............. ซอย ............................................ ถนน .................................................. 

                 แขวง/ตําบล ...................................................... เขต/อําเภอ ....................................................................... 

                 จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ......................................... 

                 E – mail ....................................................  Line ID .................................................................................. 

ลักษณะของท่ีพัก     พักบ้านของบิดามารดา                                  บ้านญาต ิ

                          บ้านเช่า                                                    หอพัก 

                          อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................. 

เช่าอยู่                  คนเดียว                                 หลายคน  โปรดระบุจํานวน .................. คน 

กรณีอยู่บ้านเช่า หรือ หอพกั  เสียค่าเช่าเดอืนละ ..........................................บาท ตอ่คน   

สถานภาพการสมรส     โสด            สมรสแล้วอยูด่้วยกัน             สมรสแล้วแยกกันอยู่ 

ชื่อ – นามสกุล (คู่สมรส) ..................................................................................................................................................... 

คู่สมรสมีอาชีพ ................................................................................มีรายได้เดอืนละ....................................................บาท 

จํานวนบุตร ........................................ คน 

                 

ติดรูปถ่าย 
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1. ข้อมูลสว่นตัว     กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  เพียงช่องเดียว 
 
ชื่อบิดา ........................................................................ อายุ .................. ปี อาชีพ ............................................................. 

ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ....................................................... 

  มีรายได้เดอืนละ .................................................... บาท 

  ไมม่ีรายได้                                 ถึงแก่กรรม 

ชื่อมารดา ...................................................................... อายุ .................. ปี อาชีพ ............................................................. 

ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ....................................................... 

  มีรายได้เดอืนละ .................................................... บาท 

  ไมม่ีรายได้                                 ถึงแก่กรรม 

จํานวนพ่ีน้อง ................ คน (ไม่นับรวมผู้สมัคร) ประกอบอาชีพแล้ว ....................... คน สมรสแล้ว ........................ คน 
ศึกษาอยู่ ......................... คน   
ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ ................. ของครอบครัว  และอาศัยอยู่กับ ..................................................................................... 
 
ระดับการศกึษาและอาชีพของพี่น้อง 
 
ลําดับที ่ เพศ กําลังศกึษาระดับ สําเร็จการศกึษา 

(ระดับคุณวุฒิสูงสุด) 
อาชีพ มีรายได้ 

บาท/เดือน 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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2.  ประวัติการศกึษาของผูส้มัคร 

ระดับการศกึษา โรงเรียน/สถาบัน วุฒิการศกึษา สาขาวิชา เกรด/คะแนน 
ที่ได้รับเม่ือจบ
การศกึษา 

มัธยมศึกษา (ตอนปลาย)     

ปริญญาตรี     

อื่นๆ     
 

3.  สถานทีท่ํางาน 

ชื่อบรษิัท/หน่วยงาน .............................................................................................................................................................. 

เลขที.่............................. ถนน................................................... แขวง/ตําบล........................................................................  

เขต/อําเภอ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................... 

โทรศัพท.์............................................... โทรสาร............................................... 
 

4. ประสบการณ์การทํางานหลังจากจบปริญญาตรี 

ชื่อบริษัท ตําแหน่งสุดท้าย ระยะเวลา รายได้/เดือน 
(บาท) 

ปัจจุบัน    

อดีต    

อดีต    
 

5.  รายได้ – รายจ่าย 

5.1  มีรายได้เดอืนละ.................................................. บาท  รายจ่ายเดอืนละ....................................................... บาท 

5.2  แหล่งที่มาของรายได้ (ตอ่เดอืน) 

      -  เงินได้จากครอบครัว .............................................................. บาท 

      -  เงินได้จากการทํางาน ............................................................. บาท 

      -  เงินได้จากแหล่งอื่นๆ ............................................................. บาท 
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6.  ทุน   กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอ่ง  เพียงช่องเดียว 

6.1  ก่อนที่ท่านจะเข้ามาสมคัรเป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

  ท่านเคยได้รับทุน........................................ครั้ง 

1) ชื่อทุน...................................................................................................เมื่อ พ.ศ. ..................................................... 

2) ชื่อทุน...................................................................................................เมื่อ พ.ศ. ..................................................... 

3) ชื่อทุน...................................................................................................เมื่อ พ.ศ. ..................................................... 

  ท่านไม่เคยได้รับทุน 

6.2  เหตุผลทีข่อรับทุนการศกึษา  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

6.3  หากท่านไม่ได้รับทุน ดร. ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ  ท่านจะจ่ายค่าเล่าเรียนตลอดหลักสตูรโดยใช.้... 

  เงินตนเอง                               เงินบิดา – มารดา                     ขอทุนจากสถานที่ทํางาน 

  อื่นๆ  โปรดระบุ....................................................................         

 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ันเป็นความจริงทุกประการ  หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
ขอยอมสละสิทธ์ิในการขอรับทุนโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

           ลงชือ่...............................................................ผู้สมัครขอรับทุน 

           (.................................................................) 

      วันท่ี...................เดอืน....................................พ.ศ. ................. 


