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เลขที่ใบสมคัร...................................... 

ช่ือ (นาย / น.ส.)                 นามสกลุ             เชือ้ชาติ                   สญัชาติ          

Name (Mr. / Miss)            

 กรณีเป็นพนักงานของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 

รหสัพนกังาน   ต าแหนง่        

สงักดั     สายงาน       

 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอยีดและเง่ือนไขการรับสมคัรเพื่อขอรับทนุปริญญาโทตา่งประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประจ าปี 2559 
ตามประกาศของธนาคาร ลงวนัที่         มกราคม 2559 จงึขอสมคัรเพื่อรับทนุการศกึษาดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

1. ทุนที่ท่านประสงค์จะสมัคร 

 ประเภทที่ 1 ก าลงัศกึษาในสาขาวิชา                           สถาบนั                                    ประเทศ                             

 เร่ิมศกึษาเมื่อ                           คาดวา่จะจบการศกึษาในเดือน                          ปี                                                            
  ประเภทที่ 2 ได้รับการตอบรับเข้าศกึษาในสาขาวชิา                           สถาบนั                       ประเทศ                              

 เร่ิมศกึษาเมื่อ                           คาดวา่จะจบการศกึษาในเดือน                          ปี                   

 ประเภทที่ 3 มีความประสงค์จะศกึษาตอ่ในสาขาวชิา            ประเทศ                       

2. ประวัติส่วนตวั         

 2.1  วนั/เดือน/ปี เกิด                             อาย ุ              ปี              เดือน               วนั (นบัถึงวนัที่ปิดรับสมคัร) 
 2.2 สถานะปัจจบุนั  ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีที่ 4 คณะ                                 มหาวิทยาลยั                                                    
    อาชีพ                                  สถานท่ีท างาน      

     ต าแหนง่งาน                                  โทรศพัท์      

  รอผลการสมคัรงานท่ี          

  อื่นๆ           

2.3 ที่อยูปั่จจบุนัท่ีธนาคารสามารถตดิตอ่ได้ 

บ้านเลขท่ี                    หมูบ้่าน                         ตรอก/ซอย      

ถนน                                    ต าบล/แขวง                                                    อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย์                        โทรศพัท์บ้าน      

โทรศพัท์มือถือ                                                             Email        

2.4 บิดาช่ือ                                                                               อาย ุ            ปี   ยงัมีชีวติ  ถึงแก่กรรม 

สถานท่ีท างาน                                        ต าแหนง่                                                    โทรศพัท์     

มารดาช่ือ                                                                               อาย ุ            ปี   ยงัมีชีวติ  ถึงแก่กรรม 

สถานท่ีท างาน                                        ต าแหนง่                                                    โทรศพัท์     

รูปถ่ายส ี/ ขาวด า 
ขนาด 2 นิว้ 

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

2. ประวัติส่วนตัว 

1. ทุนที่ท่านประสงค์จะสมัคร 
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3. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
สาขาวชิา 
(วิชาเอก) คณะ / สถาบัน คะแนนเฉลี่ย 

ปีพ.ศ.ที่ศึกษา  
(เร่ิม – สิน้สุด) 

3.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย /  
อาชีวศกึษา 

    

    

3.2 ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่     

    

3.3 ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี     

    

เกียรตินิยม / ประกาศนียบตัร / คุณวุฒพิิเศษ / รางวัล 

          

          

           

          

           

 

4. ผลการทดสอบวัดระดับความรู้พืน้ฐาน 

ผลสอบ TOEFL  คะแนน สอบเมื่อ หมดอาย ุ    

ผลสอบ IELTS  คะแนน สอบเมื่อ หมดอาย ุ    

ผลตอบ GMAT  คะแนน สอบเมื่อ หมดอาย ุ    

ผลสอบ GRE  คะแนน สอบเมื่อ หมดอาย ุ    

ผลสอบ HSK  ระดบั   สอบเมื่อ หมดอาย ุ    

ผลสอบ JLPT ระดบั   สอบเมื่อ หมดอาย ุ    

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

 

 

ภาษาต่างประเทศ 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ดีมาก ด ี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ 

ภาษาองักฤษ             

ภาษาอื่นๆ 1..........................             

  2.........................             

 

3. ประวัติการศึกษา 

4. ผลการทดสอบวัดระดับความรู้พืน้ฐาน 

 

5. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
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6. ประวตัิการท างาน 

 

สถานที่ท างาน ต าแหน่ง เงนิเดือน 
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

เร่ิม สิน้สุด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษระหวา่งศกึษา 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

8. ความสามารถอื่นๆ / ฝึกอบรม / สมัมนา / ดงูานเพิม่เตมิ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

6. ประวัติการท างาน 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษระหว่างศึกษา 

8. ความสามารถอื่นๆ / ฝึกอบรม / สัมมนา / ดูงานเพิ่มเติม 
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9. การขอรับทนุของสถาบนัอื่นๆ ในขณะนี ้

 

สถาบันที่ขอรับทุน วันที่ประกาศผล 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

 

10. ประวตักิารรับทนุของทา่น 

 

1. หนว่ยงาน/องค์กร                                              ช่ือทนุ  ตัง้แตปี่       -                

2. หนว่ยงาน/องค์กร                                              ช่ือทนุ  ตัง้แตปี่       -                

3. หนว่ยงาน/องค์กร                                              ช่ือทนุ  ตัง้แตปี่       -                

11. ต าแหนง่งานท่ีสนใจ 

  ด้านบริหารการเงิน  ด้านบริหารบริหารความเสีย่ง  ด้านสนิเช่ือ 

  ด้านตลาดเงินตลาดทนุ  ด้านตรวจสอบภายใน  ด้านทรัพยากรบคุคล 

  ด้านกลยทุธ์  ด้านกฏหมาย  ด้าน Data Analytic 

  ด้าน Operation  ด้านอื่นๆ (โปรดระบลุกัษณะงาน)      

12. Plan after completion of study at the graduate school (In English) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

9. การขอรับทุนของสถาบนัอื่นๆ ในขณะนี ้

 

10. ประวัตกิารรับทุนของท่าน 

 

11. ต าแหน่งงานที่สนใจ (เรียงล าดับ 1 – 5 ตามความสนใจ) 
 

12. Plan after completion of study at the graduate school (In English) 
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13. Describe how you have been a leader or displayed leadership (In English) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้เก่ียวกับตวัข้าพเจ้าทัง้หมดเป็นความจริง หากภายหลงัปรากฏว่าข้าพเจ้าได้ปกปิดหรือให้ข้อความ  

อนัเป็นเท็จ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าหมดสทิธิการรับทนุทนัที และหากข้าพเจ้าได้รับการคดัเลือกให้รับทนุการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจ าปี 
2559 ข้าพเจ้ายินดีท าสัญญาการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และจัดหาบุคคลค า้ประกันตามแบบและวิธีการที่ธนาคารกรุงไทยก าหนด  
ทัง้นี ้ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิและผกูพนัตามสญัญาที่ได้ท ากบัธนาคารกรุงไทยไว้ 

 

     ลงช่ือผู้สมคัร      

                         (     ) 
                         ลงวนัท่ี     

13. Describe how you have been a leader or displayed leadership (In English) 

 


