(ลับ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษา
ทุน …………………………………………….
คณะสถิติประยุกต์

ติดรู ปถ่าย
1” x 1”

ปีการศึกษา ………………
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ/นามสกุล ………………………………………………………. เพศ ………….. รหัสประจาตัั …………………….…
ัน เดือน ปีเกิด ……………………………………………………………………………………………… อายุ …………. ปี
สถานที่เกิด ………………………………………………………………………………………..……………………………………
ขณะที่ศึกษาอยู่ทีสถาบัน
พักอยู่บ้านเลขที่ …………………….……… ถนน ……………………….. แข ง/ตัาบล ……………………….…..
เขตั/อาเภอ …………………..…………… จังห ัด ……………………….…. โทรศัพท์ …………...………………..
ลักษณะของที่พัก ( ) พักบ้านของบิดามารดา
( ) บ้านญาตัิ
( ) บ้านเช่า
( ) หอพัก
( ) อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………..
เช่าอยู่ ( ) คนเดีย ( ) หลายคน ……………….. ระบุจาน นคน
กรณีอยู่บ้านเช่าหรือหอพัก เสียค่าเช่าเดือนละ …………………….………… บาทตั่อคน
สถานภาพการสมรส ( ) โสด
( ) สมรสแล้ อยู่ด้ ยกัน
( ) สมรสแล้ แยกกันอยู่
ชื่อ / นาสกุล (คู่สมรส) …………………………………………………………………………………..…………….
คู่สมรสมีอาชีพ …………………………………………….. มีรายได้เดือนละ ……………………..……… บาท
จาน นบุตัร ………………. คน
ชื่อบิดา ……………………………………..…………… อายุ …………… ปี อาชีพ ……………………………………
ที่อยู่ ……………………………………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………….
( ) มีรายได้เดือนละ ……………… บาท
( ) ไม่มีรายได้
( ) ถึงแก่กรรม
ชื่อมารดา ………………………………………….…… อายุ …………… ปี อาชีพ …………….………………………
ที่อยู่ ……………………………………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………….
( ) มีรายได้เดือนละ ……………… บาท
( ) ไม่มีรายได้
( ) ถึงแก่กรรม
จาน นพี่น้อง ….….. คน (ไม่นับร มผู้สมัคร) ประกอบอาชีพแล้ …...… คน สมรสแล้ ………. คน
ศึกษาอยู่ …………………… คน
ผู้สมัครเป็นบุตัรคนที่ ……………. ของครอบครั และอาศัยอยู่กับ ……………………………………..
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แผนที่ที่พักอาศัยในปัจจุบันขณะศึกษาอยู่ (โดยระบุรายละเอียดที่พักให้ชัดเจน)

ระดับการศึกษาและอาชีพของพี่น้อง
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ลาดับที่

เพศ

กาลังศึกษาระดับ

สาเร็จการศึกษา
(ระบุคุณ ุฒิสูงสุด)

อาชีพ

มีรายได้
บาท/เดือน

สาขา ิชา

เกรด/คะแนน
ที่ได้รับเมื่อจบ
การศึกษา

1
2
3
4
5

2. ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร
ระดับการศึกษา

โรงเรียน/สถาบัน

ุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา(ตัอนปลาย)
ปริญญาตัรี
อื่น ๆ
สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน
เริ่มเข้าศึกษาในสถาบันเมื่อภาคการศึกษาที่ …………………….………… ปีการศึกษา …………………….
ปัจจุบันได้ศึกษามาแล้ ……………….... ิชา คิดเป็นหน่ ยกิตัร มได้ ………………………… หน่ ยกิตั
ได้คะแนนร มเฉลี่ยสะสม GPA …………………..
3. การทางาน
ก่อนที่จะมาเป็นนักศึกษาของสถาบัน ท่านเคยทางานที่ใด
1) สถานที่ทางาน ………………….…………………. ระยะเ ลา …….. ปี รายได้เดือนละ ………………. บาท
2) สถานที่ทางาน ………………………….…………. ระยะเ ลา …….. ปี รายได้เดือนละ ………………. บาท
ปัจจุบันท่านทางานที่ใด
สถานที่ทางาน …………………………..…...…………. ระยะเ ลา …….. ปี รายได้เดือนละ ………………. บาท

4. รายได้ – รายจ่าย
4.1 มีรายได้เดือนละ ……………..……….... บาท รายจ่ายเดือนละ …………..………………. บาท
4.2 แหล่งที่มาของรายได้ (ตั่อเดือน)
- เงินได้จากครอบครั ……………………. บาท
- เงินได้จากครอบครั ……………………. บาท
- เงินได้จากแหล่งอื่น ๆ……………………. บาท
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5. ทุน
ก่อนที่ท่านจะเข้ามาเป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตัพัฒนบริหารศาสตัร์ ท่านเคยได้รับทุน ……… ครั้ง
1) ชื่อทุน ……………………………………………………………………. เมื่อ พ.ศ. …………..
2) ชื่อทุน ……………………………………………………………………. เมื่อ พ.ศ. …………..
3) ชื่อทุน ……………………………………………………………………. เมื่อ พ.ศ. …………..
เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้รับทุนจากแหล่งใดหรือไม่
( ) ได้ทุน ………………………………………………………… เป็นเงิน ……………….. บาท
ระยะเ ลาที่ได้รับทุน …………………………………………
( ) ไม่ได้
6. ผลงานและความสามารถพิเศษ

7. เหตุผลที่ขอรับทุน (ขอให้ระบุโดยละเอียด ถ้าไม่พอกรุณาใช้กระดาษแผ่นใหม่)

8. วิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและกาลังศึกษาอยู่
ลาดับที่
รหัส / ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการศึกษา

หมายเหตุ
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10
ข้าพเจ้าขอรับรอง ่าข้อค ามข้างตั้นนั้นเป็นค ามจริงทุกประการ หากไม่เป็นค ามจริงข้าพเจ้า
ขอยอมสละสิทธิในการขอรับทุนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ …………………………………….. ผูส้ มัครขอรับทุน
( …………..………………………. )
ันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. .........
9. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สมัครขอรับทุน

…………………………………………. ลงนาม
( ……………………………….……… )
10. ความเห็นของคณะอนุกรรมการทุนและรางวัลการศึกษาของคณะต่อผู้สมัครขอรับทุน

…………………………………………. ลงนาม
( ……………………………….……… )

