




เลขท่ีใบสมัคร....................... 
    (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่กรอก)  

 
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ทุนนิสิต SCISO เรียนดี บ ำเพ็ญประโยชน์  ทุนหอพักวิทยำเขตสระแก้ว 
 

  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ "ทุนคณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์" ประจ ำปีกำศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมประกำศคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยข้ำพเจ้ำขอให้
รำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้ำพเจ้ำตำมควำมเป็นจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ดังนี้ 
 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล (นำย/นำงสำว)...................................................................อำยุ...........................ป ี
รหัสประจ ำตัวนิสิต.............................ชั้นปี...............สำขำวชิำ.................................................................. 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ.......................................................................... 
ค่ำคะแนนเฉลี่ยสะสม มัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ ........................... 
   ชั้นปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑................... ภำคเรียนที่ ๒.................... 
   ชั้นปีที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑................... ภำคเรียนที่ ๒.................... 
   ชั้นปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๑................... ภำคเรียนที่ ๒.................... 
   ชั้นปีที่ ๔ ภำคเรียนที่ ๑................... ภำคเรียนที่ ๒.................... 
 ๑.๒ ภูมิล ำเนำเดิม บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน.......................................ต ำบล(แขวง)..............................อ ำเภอ(เขต)............................................. 
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................... ................. 
 ๑.๓ ที่พักอำศัยในปัจจุบันที่คณะ/ วิทยำเขตสระแก้วสำมำรถติดต่อได้ (โปรดระบุรำยละเอียดอย่ำงชัดเจน) 
บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................... ............... 
ต ำบล(แขวง)..........................................อ ำเภอ(เขต)..................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.....................................................................................  
 ๑.๔ ที่พักอำศัยระหว่ำงศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 
 หอพักภำยในวิทยำเขตสระแก้ว ห้องพักเลขท่ี.................... 
 หอพักภำยนอกวิทยำเขตสระแก้ว โปรดระบุชื่อหอพัก......................................................................  
 

๒.ข้อมูลทางครอบครัว 
 ๒.๑ ชื่อบิดำ....................................................................อำยุ.............ปี อำชีพ...........................  
ต ำแหน่ง..............................................................................สถำนที่ประกอบกำร........................ .............. 
โทรศัพท.์............................................................................รำยได้.......................................... .................... 
 ๒.๒ ชื่อมำรดำ..................................................................อำยุ.............ปี อำชีพ.... ....................... 
ต ำแหน่ง..............................................................................สถำนที่ประกอบกำร........................ .............. 
โทรศัพท.์............................................................................รำยได้. ............................................................. 
 
 

ตดิรปูถ่าย 

นิสติ 

ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 

 ๒.๓ ชื่อผู้ปกครอง(กรณีไม่ใช่บิดำ-มำรดำ)......................................อำยุ.........ปี เกี่ยวข้องเป็น........... 
บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................. 
ต ำบล(แขวง).....................................อ ำเภอ(เขต)........................................จังหวัด..................... ..................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์............................................................................................. .. 
 ๒.๔ ที่อยู่ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ที่คณะ/วิทยำเขตสระแก้ว สำมำรถติดต่อได้ 
บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................  
ต ำบล(แขวง).....................................อ ำเภอ(เขต)........................................จังหวัด..................... ..................... 
รหัสไปรษณยี์.......................................โทรศัพท์........................................................................... .................... 
  ๒.๕ ควำมสัมพันธ์ของครอบครัว 

 บิดำ มำรดำอยู่ร่วมกัน  บิดำ มำรดำหย่ำร้ำง   บิดำ มำรดำแยกกันอยู่ 
 บิดำถึงแกก่รรม   มำรดำถึงแก่กรรม   บิดำ มำรดำถึงแก่กรรม 

 ๒.๖ ผู้สมัครมีพ่ีน้องร่วมบิดำ มำรดำ (รวมผู้สมัคร) ที่ก ำลังศึกษำ จ ำนวน....................คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล อำยุ สถำนศึกษำ 
    
    
    
    
    
 
๓. ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร 
 ๓.๑ ผู้สมัครได้รับค่ำใช้จ่ำยจำกบิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ 
                 รวมเป็นเงิน เดือนละ...........................บำท 
 ๓.๒ ผู้สมัครเคยท ำงำนหำรำยได้พิเศษระหว่ำงศึกษำ หรือไม่ 
   เคย ระบุ................................................................................. ................................. 
   ไม่เคย เพรำะ........................................................................ ................................... 
 ๓.๓ ผู้สมัครเป็นสมำชิกชมรม หรือหน่วยกิจกรรมใด.................................................... ................ 
ต ำแหน่งในชมรมหรือหน่วยกิจกรรม................................................................................................ .......... 
 ๓.๔ ผู้สมัครเคยร่วมกิจกรรม หรือบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในคณะ/ วิทยำเขตสระแก้ว หรือไม่ 
   เคย ระบุ...................................................................................................... ............ 
   ไม่เคย เพรำะ............................................................ ............................................... 
หมายเหตุ กิจกรรมพิจำรณำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 (ข้อ ๓.๓ และ ๓.๔) 
 ๓.๕ ผู้สมัครมีควำมสำมำรถพิเศษที่สำมำรถช่วยเหลือสังคมได้ 
คือ.......................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 ๓.๖ ประวัติกำรได้รับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
 

ปีกำรศึกษำ ชื่อทุน จ ำนวนเงิน ประเภททุน 
    
    
    
    

 
     ไม่เคย เพรำะ......................................................................................................... .. 
 ๓.๗ ผู้สมัครเป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ หรือไม่ 
   เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ตั้งแต่ปี พ.ศ....................................... 
   ไม่เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 ๓.๘ ควำมจ ำเป็นในกำรขอรับทุนกำรศึกษำ...................................................................... .......... 
.......................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
........................................................ ............................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 ๓.๙ เป็นผู้สมัครเข้ำศึกษำรอบ TCAS ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ หรือไม่ 

 ใช่    ไม่ใช่ 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และพร้อมที่
จะให้คณะกรรมกำรพิจำรณำทุนส่งเสริมกำรศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยทำงคณะวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว ท ำกำรตรวจสอบได้ 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัคร 
     วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.................... 
 



-๔- 
 

หมายเหตุ  หลักฐำนกำรขอรับทุน 
 

 ๑. เอกสำรแสดงผลกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ฉบับ (สำมำรถพิมพ์ผลกำรศึกษำได้จำก reg.buu.ac.th) 
 ๒. ติดรูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป บนใบสมัคร (รูปถ่ำยที่ใส่ชุดนิสิตที่ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย) 
 ๓. ใบรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำตัวนิสิต จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนิสิต จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๖. ถ้ำนิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมหรือสังกัดหน่วยกิจกรรมใด ให้แนบเอกสำรกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น 
ภำพถ่ำย, ค ำสั่งแต่งตั้ง, เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 ๗. หำกเป็นผู้สมัครเข้ำศึกษำรอบ TCAS ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้แนบเอกสำรหลักฐำนจำก
เมนูประวัติ สำมำรถพิมพ์ได้จำก (reg.buu.ac.th) 
 
___________________________________________________________________________ 
  
 ให้ผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ได้เขียนแผนผังภูมิล ำเนำเดิมที่ทำงคณะ/ วิทยำเขต
สระแก้ว สำมำรถตรวจสอบได้โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัวนิสิตผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 
 ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว).............................................................................. อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ประจ ำตัวนิสิต(ชื่อนิสิต).................................................................................รหัสประจ ำตัว........ ............... 
ชั้นปีที่................สำขำวิชำ................................................................. .คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ได้รับทรำบข้อมูลผู้สมัครและเงื่อนไขของกำรสมัครขอเข้ำรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำของคณะวิทยำศำสตร์
และสังคมศำสตร์อย่ำงละเอียดแล้ว และขอรับรองว่ำ(ชื่อนิสิต)..................................................................
เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีผลกำรเรียนดีและมีควำมตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่เคย
ได้รับทุนกำรศึกษำจำกที่ อ่ืนใดมำก่อน ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และผู้สมัครสำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำได้โดยครบถ้วนทุกประกำร 
 
 
       (ลงชื่อ).................................................. 
              (..................................................)
               อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำตัวนิสิต 
       วันที่...........เดือน.......................พ.ศ.......... 
 
___________________________________________________________________________ 
 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

ทุนนิสิต SCISO เรียนดี บ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๑. เป็นนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำคปกติ 
 ๒. เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย และมีผลกำรเรียนดี โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ตั้งแต่ ๒.50 ขึ้นไป 
 ๓. เป็นผู้ที่มีจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยเหลืองำนกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะ และ/หรือ 
มหำวิทยำลัย อย่ำงสม่ ำเสมอ   
 ๔. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอ่ืนมำก่อน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ยกเว้นเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
 ๕. คุณสมบัตินอกเหนือจำกนี้ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน 
 ๖. ผู้ที่ได้รับทุนกำรศึกษำต้องมีจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ และเต็มใจช่วยเหลืองำนหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยจะมีกำรติดต่อและแจ้งให้ทรำบเป็นครำวๆ 
ไป ตลอดระยะเวลำปีกำรศึกษำของกำรรับทุน 
ทุนหอพักวิทยาเขตสระแก้ว 
 ๑. เป็นนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำคปกติ 
 ๒. เป็นนิสิตผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์/ยำกจน 
 ๓. ต้องเป็นนิสิตที่พักอยู่ภำยในหอพักของวิทยำเขตสระแก้ว ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 ๔. เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมีควำมวิริยะอุตสำหะในกำรศึกษำเล่ำเรียน   
 ๕. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอ่ืนมำก่อน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ยกเว้นเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
 ๖. คุณสมบัตินอกเหนือจำกนี้ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน 
 ๗. ผู้ที่ได้รับทุน “หอพักวิทยำเขตสระแก้ว” ต้องมีจิตอำสำ บ ำเพ็ญประโยชน์ และเต็มใจ
ช่วยเหลืองำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยจะมีกำรติดต่อและ     
แจ้งให้ทรำบเป็นครำวๆ ไป ตลอดระยะเวลำปีกำรศึกษำของกำรรับทุน 


