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ทุนการศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาคการศกึษา 1/2565
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1) ทุนผลิตบุญ 5 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท
2) ทุนยูมีเญดา 1 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท
3) ทุนผศ.ดร.ประสิทธ์ิ นครราช 1 ทุน ๆ ละ 10,500 บาท
4) ทุนรศ.อุทิศ หิมะคุณ 5 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท
5) กองทุนเพ่ือคนดี 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
6) ทุนเกียร์ 31  5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
7) ทุนคุณประสาน อุ่นวงษ์ 6 ทุน ๆ ละ 12,500 บาท *

นกัศกึษาปรญิญาตรทุีกช ัน้ปี
เกรดเฉล ีย่ไมต่ากวา่ 2.50
ขาดแคลนทุนทรพัย์
มคีวามประพฤตดิ ีไมเ่คยตอ้งโทษใด ๆ 
เขา้รว่มกจิกรรมของคณะ/มหาวทิยาลยั

ทนุผลติบญุ 30,000/ป� (จนจบ)

ทนุรบับรจิาคจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอก จาํนวน 26 ราย / 260,500 บาท

วสิยัทัศน์ : เป�นคณะวศิวกรรมศาสตรชั์�นนาํระดบัประเทศ

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข รายละเอียดทุน 
ตามล้ิงค์และ QR-CODE

(นักศึกษาต้องทําให้ครบทุกข้ันตอน)

ลําดับท่ี 7 แยกสมัคร/สัมภาษณ์โดยผู้แทนทุนตดิตามรายละเอยีด/ใบสมคัร ที�เวบ็งานพฒันานกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์

แบบใหข้อ้มลูสมคัรทนุข้อมลูและรายละเอยีดเพิ�มเตมิ



เปน็คณะวศิวกรรมศาสตรช์ ัน้นําระดบัประเทศ

งานพฒันานกัศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร์



งานพฒันานกัศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร์

เปน็คณะวศิวกรรมศาสตรช์ ัน้นําระดบัประเทศ



ทุนคุณประสาน อุ่นวงษ์
(ทุนรายปี 6 ทุน ๆ ละ 12,500 บาท)

Scan Me

งานพฒันานกัศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร์

เปน็คณะวศิวกรรมศาสตรช์ ัน้นําระดบัประเทศ

คุณสมบตัผิูส้มคัรทุน ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ พิจารณาคัดเลือกเอง



ล ำดับ ช่ือทุน คุณสมบัติ จ ำนวนทุน เงินทุน/ทุน รวมเงิน

1 ทุนผลิตบุญ (ต่อเน่ือง) 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี/ทุกสาขาวิชา 1 30,000      30,000         

(ให้ทุนจนจบกำรศึกษำ) 2. เกรดเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 2.50

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดกฎของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษใดๆ

5. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

6. นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนและกิจกรรมต่อเจ้าของทุนทุกภาคการศึกษา (ผ่านงานพัฒนานักศึกษา)

2 ทุนผลิตบุญ (รำยปี) 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5 15,000      75,000         
2. ไม่ก่าหนดช้ันปีการศึกษา เกรดเฉล่ียข้ันต่่า 2.50

3. มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดกฎของมหาวิทยาลัย หรือ ต้องโทษใดๆ

4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

3 ทุนยูมีเญดำ 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 15,000       15,000         
2. ไม่ก่าหนดช้ันปีการศึกษา เกรดเฉล่ียข้ันต่่า 2.50

3. มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดกฎของมหาวิทยาลัย หรือ ต้องโทษใดๆ

4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

4 ทุนผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  นครรำช 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี/ทุกสาขาวิชา 1 10,500       10,500         

2. เกรดเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 2.00

3. มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดกฎของมหาวิทยาลัย หรือ ต้องโทษใดๆ

4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

5 ทุน รศ.อุทิศ  หิมะคุณ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี/ทุกสาขาวิชา 5 7,000        35,000         

2. มีความประพฤติดี / ขาดแคลนทุนทรัพย์  

3. ต้องสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาในงานท่าบุญประจ่าปี "รศ.อุทิศ หิมะคุณ" ได้

4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

รำยละเอียดทุนกำรศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์  ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565

คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี



ล ำดับ ช่ือทุน คุณสมบัติ จ ำนวนทุน เงินทุน/ทุน รวมเงิน

รำยละเอียดทุนกำรศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์  ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565

คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

6 กองทุนเพ่ือคนดี 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี/ทุกสาขาวิชา 2 5,000        10,000         

2. เกรดเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 2.00

3. มีความประพฤติดีเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม

4. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

7 ทุนเกียร์ 31 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี/ทุกสาขาวิชา 5 2,000        10,000         

"ข้ำวเท่ียงวันน้ีพ่ีเล้ียงน้องเอง" 2. มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดกฎของมหาวิทยาลัย หรือ ต้องโทษใดๆ

3. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ

8 ทุนคุณประสำน อุ่นวงษ์ 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป 6 12,500       75,000         

ผู้แทนทุนขอพิจำรณำ/สัมภำษณ์เอง 2. เป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน 2.35 ข้ึนไป

(ดร.จริยำภรณ์ อุ่นวงษ์)  3. เป็นนักศึกษาท่ีมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้อุปการะเด่ียว หรือมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดามารดาเป็นผู้ให้การอุปการะ

สแกน QR-Code สมัครออนไลน์ 4. มีผู้ปกครองปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการระบาดของโรคโควิด เช่น พยาบาล อาสาสมัครกู้ภัย อสม เป็นต้น

5. รับสมัครแบบออนไลน์เท่าน้ัน

6. สัมภาษณ์เฉพาะผู้ท่ีผ่านเกณฑ์พิจารณา

รวม 26        260,500    



 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)...............................................................................รหัสนักศึกษา .................................................. 

ชั้นปี .............. ภาควิชา..................................................เกรดเฉลี่ยสะสม..................เบอร์โทรศัพท์.................................... 

Facebook ......................................................................................... ID Line .................................................................. 
 

1) ที่อยู่ปัจจุบัน/หอพัก ...................................................................................................................................................................... 

2) ที่อยู่ตามภูมิล าเนา ........................................................................................................................................................................ 

3) กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.กรอ.)      กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษา    กู้ยืมค่าครองชีพรายเดือน       ไม่ได้กู้        

4) ทุนการศึกษาที่เคยได้รับในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2564) 

4.1 ชื่อทุน ....................................................................... จ านวนเงินทนุ ........................... บาท ประเภท  รายปี   ต่อเนื่อง 

4.2 ชื่อทุน ....................................................................... จ านวนเงินทนุ ........................... บาท ประเภท  รายปี   ต่อเนื่อง 

4.3 ชื่อทุน ....................................................................... จ านวนเงินทนุ ........................... บาท ประเภท  รายปี   ต่อเนื่อง 

5) ผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีเป็นปี 1 ให้ใชผ้ลการเรียนของสถานศึกษาเดมิ) 

5.1 ภาคเรียนที่ 1/2564   เกรดเฉลี่ย ................................. เกรดเฉลี่ยสะสม ..................... 

5.2 ภาคเรียนที่ 2/2564   เกรดเฉลี่ย ................................ เกรดเฉลี่ยสะสม ..................... 

6) ข้อมูลด้านครอบครัว  (ระบุทุกคน บิดา/มารดา/พี่/น้อง/รวมตัวนักศึกษาด้วย) 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ สถานที่ท างาน/ศึกษา รายได้/
เดือน 

       

       

       
       

       
       

       
       

       
 

 

 

ติดรูปถ่าย  

1” / 1.5” 

 
ยินยอมให้เก็บ/เปดิเผยข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ 

          ยินยอม            ไม่ยินยอม 



ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2565      หน้า 2 

 

7) การท างานพิเศษ (Part time) ในปทีี่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2564) 

ระยะเวลาที่ท า งานที่ท า สถานที่ท า จ านวนเงินที่ได้รับ 

    
    

    
 

8) รายได้/รายจ่ายของนักศึกษา 

แหล่งรายได ้ จ านวนเงิน ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

บิดา  ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน  
มารดา  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  

ผู้ปกครอง  ค่าหอพัก  
ทุนการศึกษา  ค่าพาหนะ/เดินทาง  

กู้ยืมกยศ.กรอ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท างานพิเศษ / ออนไลน์    

รวมเงิน    
 

9) สถานภาพของบิดา-มารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่าขาดกัน    แยกทางกัน   บดิาเสียชวีิต   มารดาเสียชีวิต  อ่ืน ๆ ................................................ 

 บิดาและมารดาพิการ      บิดาหรือมารดาพิการ   ก าพร้าทั้งบิดาและมารดา     ก าพร้าบิดาหรือมารดา 

 บิดาหรือมารดาหย่าร้างแต่ให้การอุปการะทั้งคู่    บิดาหรือมารดาหย่าร้างแต่ให้การอุปการะคนเดียว 
10) สถานภาพด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว 

10.1 บ้านที่อยูอ่าศัย   เป็นของตนเอง   บ้านเช่า ......................บาท/เดือน   อาศัยคนอื่น (ระบ)ุ.................................. 

10.2 ที่ดิน  เป็นของตนเอง.......................ไร่     เช่าคนอ่ืน ......................ไร่ อัตราค่าเช่า.........................บาท/เดือน  

              อาศัยคนอื่น (ระบุ)........................................................................        
11) เหตุผลความจ าเป็นที่จะขอรับทุนการศึกษา (เขียนเพิ่มเติมใส่กระดาษ A4 แนบได้) 

 

............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................................. ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการสมัครทุนคร้ังนี้ 

 
 
            ลงชื่อผู้สมัคร ....................................................... 
        (..........................................................) 
          วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............. 

เอกสารประกอบ 

1. ใบแสดงผลการศึกษา (ป ี1 ใช้ใบ ปพ.) 

2. ส าเนาบัตรนักศึกษาหรือระเบียนประวัตินักศึกษา (Reg.) 

3. ภาพถา่ยบา้น/ภาพถา่ยครอบครัว 

4. เอกสารผลงานรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง 


