
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 แบบฟอรมเพื ่อขอรืับทื นการศื กษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินื 

ทื นการศ กษาืดร.ก้องเกียรติืืโอภาสวงการ 
 ปการศื กษา.............................. 

 
 
     

1. ข้อมูลส่วนตัวืืืืืกร ณาท าเคร ่องหมายืืในช่อง  เพียงช่องเดียว 

ค ำน ำหน้ำชื่อ          นำย           นำง            นำงสำว            ยศ/อ่ืนๆ 

ชื่อ – สกุล (ภำษำไทย) ............................................................................................................................. ............................ 

ชื่อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ) ............................................................................. ...................................................................... 

วัน เดือน ปีเกิด ..........................................................................................................  อำยุ ......................................... ปี 

เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน  

 

ที่อยู่ปัจจ บัน  เลขที่........................ หมู่ ............. ซอย ............................................ ถนน .................................................. 

                 แขวง/ต ำบล ...................................................... เขต/อ ำเภอ ....................................................................... 

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

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

ลักษณะของที่พัก     พักบ้ำนของบิดำมำรดำ                                  บ้ำนญำติ 

                          บ้ำนเช่ำ                                                    หอพัก 

                          อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................ .......................................................... 

เช่าอยู่ื                 คนเดียว                                 หลำยคน  โปรดระบุจ ำนวน .................. คน 

กรณีอยู่บ้านเช่าืหร อืหอพัก  เสียค่ำเช่ำเดือนละ ..........................................บำท ต่อคน   

สถานภาพการสมรส     โสด            สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน             สมรสแล้วแยกกันอยู่ 

ชื่อ – นำมสกุล (คู่สมรส) ............................................................................................................................. ........................ 

คู่สมรสมีอำชีพ ................................................................................มีรำยได้เดอืนละ....................................................บำท 

จ ำนวนบุตร ........................................ คน 

                 

ติดรูปถ่ำย 
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1. ข้อมูลส่วนตัวืืืืืกร ณาท าเคร ่องหมายืืในช่อง  เพียงช่องเดียว 
 
ช ่อบิดา ........................................................................ อำยุ .................. ปี อำชีพ ............................................................. 

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

โทรศพัท์ ....................................................... 

  มีรำยได้เดือนละ .................................................... บำท 

  ไม่มีรำยได้                                 ถึงแก่กรรม 

ช ่อมารดา ...................................................................... อำยุ .................. ปี อำชีพ ............................................................. 

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

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

  มีรำยได้เดือนละ .................................................... บำท 

  ไม่มีรำยได้                                 ถึงแก่กรรม 

จ านวนพี่น้องื................ คน (ไม่นับรวมผู้สมัคร) ประกอบอำชีพแล้ว ....................... คน สมรสแล้ว ........................ คน 
ศึกษำอยู่ ......................... คน   
ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ ................. ของครอบครัว  และอำศัยอยู่กับ .....................................................................................  
 
ระดับการศ กษาและอาชีพของพ่ีน้อง 
 
ล าดับที่ เพศ ก าลังศ กษาระดับ ส าเร็จการศ กษา 

(ระดับค ณว ฒิสูงส ด) 
อาชีพ มีรายได้ 

บาท/เด อน 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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2.  ประวัติการศ กษาของผู้สมัคร 

ระดับการศ กษา โรงเรียน/สถาบัน ว ฒิการศ กษา สาขาวิชา เกรด/คะแนน 
ที่ได้รับเม ่อจบ
การศ กษา 

มัธยมศึกษำ (ตอนปลำย)     

ปริญญำตรี     

อ่ืนๆ     
 

3.  สถานที่ท างาน 

ชื่อบริษัท/หน่วยงำน ............................................................................................................................. ................................. 

เลขที่.............................. ถนน................................................... แขวง/ต ำบล............................................................... .........  

เขต/อ ำเภอ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................... 

โทรศัพท์................................................ โทรสำร............................................... 
 

4. ประสบการณ์การท างานหลังจากจบปริญญาตรี 

ช ่อบริษัท ต าแหน่งส ดท้าย ระยะเวลา รายได้/เด อนื
(บาท) 

ปัจจ บนั    

อดีต    

อดีต    
 

5.ืืรายได้ื–ืรายจ่าย 

5.1  มีรำยได้เดือนละ.................................................. บำท  รำยจ่ำยเดือนละ....................................................... บำท 

5.2  แหล่งที่มำของรำยได้ (ต่อเดือน) 

      -  เงินได้จำกครอบครัว .............................................................. บำท 

      -  เงินได้จำกกำรท ำงำน ............................................................. บำท 

      -  เงินได้จำกแหล่งอ่ืนๆ ............................................................. บำท 
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6.  ท น   กร ณาท าเคร ่องหมายืืในช่อง  เพียงช่องเดียว 

6.1  ก่อนที่ท่ำนจะเข้ำมำสมัครเป็นนักศึกษำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์   

  ท่ำนเคยได้รับทุน........................................ครั้ง 

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

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

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

  ท่ำนไม่เคยได้รับทุน 

6.2  เหตุผลที่ขอรับทุนกำรศึกษำ  

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

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

6.3  หำกท่ำนไม่ได้รับทุน ดร. ก้องเกียรติ  โอภำสวงกำร  ท่ำนจะจ่ำยค่ำเล่ำเรียนตลอดหลักสูตรโดยใช้.... 

  เงินตนเอง                               เงินบิดำ – มำรดำ                     ขอทุนจำกสถำนที่ท ำงำน 

  อ่ืนๆ  โปรดระบุ....................................................................         

 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกไม่เป็นควำมจริง ข้ำพเจ้ำ
ขอยอมสละสิทธิ์ในกำรขอรับทุนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

           ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัครขอรับทุน 

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

      วันที่...................เดือน....................................พ.ศ. ................. 


