
เลขที่ใบสมคัร....................... 
    (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่กรอก)  

 
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนคณะวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์" ประจ าปีกาศึกษา ๒๕61 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยข้าพเจ้าขอให้
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ทุนส่งเสริมการศึกษา ดังนี้ 
 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)...................................................................อายุ...........................ป ี
รหัสประจ าตัวนิสิต.............................ชั้นปี...............สาขาวชิา...................................................... ............ 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.......................................................................... 
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ........................... 
   ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑................... ภาคเรียนที่ ๒.................... 
   ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑................... ภาคเรียนที่ ๒.................... 
   ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑................... ภาคเรียนที่ ๒.................... 
   ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑................... ภาคเรียนที่ ๒.................... 
 ๑.๒ ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..............................อ าเภอ(เขต)................................. ............ 
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.......................................... ...... 
 ๑.๓ ที่พักอาศัยในปัจจุบันที่คณะ/ วิทยาเขตสระแก้วสามารถติดต่อได้ (โปรดระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน) 
บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................  
ต าบล(แขวง)..........................................อ าเภอ(เขต)..................................จังหวัด...................... ............. 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.....................................................................................  
 

๒.ข้อมูลทางครอบครัว 
 ๒.๑ ชื่อบิดา....................................................................อายุ...... .......ปี อาชีพ........................... 
ต าแหน่ง..............................................................................สถานที่ประกอบการ........................ .............. 
โทรศัพท.์................................................................ ............รายได้.............................................................. 
 ๒.๒ ชื่อมารดา..................................................................อายุ.............ปี อาชีพ......................... .. 
ต าแหน่ง..............................................................................สถานที่ประกอบการ......................................  
โทรศัพท.์............................................................................รายได้.......................................... .................... 
 
 
 

ติดรูปถ่ำย 
 

นิสิต 
 

ขนำด ๑ นิว้ 



-๒- 
 

 ๒.๓ ชื่อผู้ปกครอง(กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)......................................อายุ.........ปี เกี่ยวข้องเป็น........... 
บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน...................... ....................... 
ต าบล(แขวง).....................................อ าเภอ(เขต)........................................จังหวัด..................... ..................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์................................. .............................................................. 
 ๒.๔ ที่อยู่ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่คณะ/วิทยาเขตสระแก้ว สามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน........... .................................. 
ต าบล(แขวง).....................................อ าเภอ(เขต)........................................จังหวัด..................... ..................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์............................................................................................... 
  ๒.๕ ความสัมพันธ์ของครอบครัว 

บิดา มารดาอยู่ร่วมกัน  บิดา มารดาหย่าร้าง  บิดา มารดาแยกกันอยู่ 
บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม  บิดา มารดาถึงแก่กรรม 

 ๒.๖ ผู้สมัครมีพ่ีน้องร่วมบิดา มารดา (รวมผู้สมัคร) ที่ก าลังศึกษา จ านวน....................คน 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ สถานศึกษา 
    
    
    
    
    

 
๓. ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร 
 ๓.๑ ผู้สมัครได้รับค่าใช้จ่ายจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ 
                 เป็นเงินเดือนละ...........................บาท 
 ๓.๒ ผู้สมัครเคยท างานหารายได้พิเศษระหว่างศึกษา หรือไม่ 
  เคย ระบุ............................................................................................................. ............ 
  ไม่เคย เพราะ............................................................................... ................................... 
 ๓.๓ ผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรม หรือหน่วยกิจกรรมใด.................................................................... 
ต าแหน่งในชมรมหรือหน่วยกิจกรรม..........................................................................................................  
 ๓.๔ ผู้สมัครเคยร่วมกิจกรรม หรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในคณะ/ วิทยาเขตสระแก้ว หรือไม่ 
  เคย ระบุ.................................................................... ..................................................... 
  ไม่เคย เพราะ............................................................................................................... .. 
 ๓.๕ ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ 
คือ.......................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ..................................................... 
 
 
 
 



-๓- 
 

 ๓.๖ ประวัติการได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

ปีการศึกษา ชื่อทุน จ านวนเงิน ประเภททุน 
    
    
    
    

 
    ไม่เคย เพราะ............................................................................................................... .. 
 ๓.๗ ผู้สมัครเป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือไม่ 
  เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ............................................. 
  ไม่เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ๓.๘ ความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษา................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่
จะให้คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทางคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ท าการตรวจสอบได้ 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัคร 
     วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.................... 

 
 



-๔- 
 

หมายเหตุ  หลักฐานการขอรับทุน 
 

 ๑. เอกสารแสดงผลการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ (สามารถพิมพ์ผลการศึกษาได้จาก reg.buu.ac.th) 
 ๒. ติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป บนใบสมัคร (รูปถ่ายที่ใส่ชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย) 
 ๓. ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต จ านวน 1 ฉบับ 
 ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 6. ผลงานทางด้านกิจกรรม (ถ้ามี) เช่น รางวัลด้านกิจกรรม ค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการหน่วย
กิจกรรม ภาพถ่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
 
___________________________________________________________________________ 
  
 ให้ผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ได้เขียนแผนผังภูมิล าเนาเดิมที่ทางคณะ/ วิทยาเขต
สระแก้ว สามารถตรวจสอบได้โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิตผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 

 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ประจ าตัวนิสิต(ชื่อนิสิต).................................................................................รหัสประจ าตัว........ ............... 
ชั้นปีที่................สาขาวิชา......................... .........................................คณะวิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ได้รับทราบข้อมูลผู้สมัครและเงื่อนไขของการสมัครขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์อย่างละเอียดแล้ว และขอรับรองว่า(ชื่อนิสิต)..................................................................
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดีและมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่เคย
ได้รับทุนการศึกษาจากที่ อ่ืนใดมาก่อน ภายในปีการศึกษา ๒๕61 และผู้สมัครสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้โดยครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ).................................................. 
              (..................................................)
               อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต 
       วันที่...........เดือน.......................พ.ศ.......... 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

 ๑.  เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ 
 ๒.  มีผลการเรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.5๐ ขึ้นไป 
 ๓.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนแต่    
           ขาดแคลนทุนทรัพย์   
 ๔.  ไม่เป็นผู้ซึ่งมีสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๕.  ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอื่นใดมาก่อน ในปีการศึกษา ๒๕61 
               ยกเว้นเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ๖. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องช่วยเหลืองานของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์/ วิทยาเขต
สระแก้ว หรือสังคมด้วยความเต็มใจ โดยคณะ/ วิทยาเขตสระแก้ว จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป    
ตลอดปีการศึกษา ๒๕61  
 


