
 
 

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ...................... 
 

ประวัติส่วนตัว (Personal data) 
ชื่อ (Name) นาย/นาง/นางสาว ....................................................... นามสกุล (Last name) ....................................................... 
คณะ (Faculty) ............................................................... สาขา (Major) ........................................................... ชั้นปี .................
รหัสนักศึกษา (Student ID.) …………………………………..........………....…………. เกรดเฉลี่ย (GPAX) ................................................ 
วันเดือนปีเกิด (Date of birth) ................ สัญชาติ (Nationality) ............. เชื้อชาติ (Race) ........... ศาสนา (Religion) …………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current address) ..................................................................................………………………………………………………… 
………………………………........................................................................................................................................ .............................. 
ชื่อหอพัก ............................................................................................................................................................ ............................. 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) ..................................................... อีเมล์ (E-mail) …………........................................................ 
Facebook ....................................................…………………… โรคประจ าตัว .................................................................................. 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency contact) …………………………………………………………………………………..….. 
โทรศัพท์ (Telephone) .................................................... เกี่ยวข้องเป็น (Relationship) ............................................................ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.กรอ.) :  กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษา   กู้ยืมค่าใช้จ่ายรายเดือน   ไม่ได้กู้ยืม 
ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ (Scholarship) 

ปีการศึกษา ชื่อทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ  ประเภททุน จ านวนเงินทนุ 
    
    
    

ผลการเรียนรายภาคการศึกษา (GPA) 
ปีการศึกษาท่ี …………..………. ปีการศึกษาท่ี …………..………. ปีการศึกษาท่ี …………..………. ปีการศึกษาท่ี …………..………. 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
        

การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษาท่ี …………..………. ปีการศึกษาท่ี …………..………. ปีการศึกษาท่ี …………..………. ปีการศึกษาท่ี …………..………. 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
................. 

ครั้ง 
ประวัติการท างาน (Part time)  

ระยะเวลา  (Time) กิจกรรมที่ท างาน (work) สถานที่ (Place) 
   
   
   

รายได้ปัจจุบันและค่าใช้จ่าย (Expenses and Income) 
รายได้จาก จ านวนเงิน (บาท) ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

บิดา  ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน  
มารดา  ค่าเพื่อการศึกษา  
ผู้อุปการะ  ค่าหอพัก  
ทุนการศึกษา  ค่าพาหนะ/เดินทาง  
กยศ.-กรอ.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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ข้อมูลด้านครอบครัว (Family Information) 
 บิดา มารดา ผู้อุปการะ (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกลุ    
อาย ุ    
อาชีพ/ที่ท างาน    
รายได้/เดือน    
โรคประจ าตัว    
โทรศัพท์    

สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา  
 อยู่ด้วยกัน       หย่าขาดจากกัน  บิดาเสียชีวิต      มารดาเสียชีวิต     อ่ืนๆ ………………………………………… 
สถานภาพของบิดา-มารดา 
 บิดาและมารดา ทุพพลภาพ       ก าพร้าทั้งบิดาและมารดา    บิดาหรือมารดาหย่าร้างแต่ให้การอุปการะทั้งคู่ 
 บิดาหรือมารดา ทุพพลภาพ       ก าพร้าบิดาหรือมารดา     บิดาหรือมารดาหย่าร้างแต่ให้การอุปการะคนเดียว 
บิดา-มารดามีที่อยู่อาศัย 
  เป็นของตนเอง     บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ…………...........บาท    อาศัยผู้อื่น (ระบุ) …...………..…………............ 
มีที่ดินท าการเกษตร         
  เป็นของตนเอง จ านวน …………......ไร่  
  เช่าผู้อื่น จ านวน......................ไร่ อัตราค่าเช่า………………...................บาท/เดือน 
  อาศัยผู้อื่น (ระบุ) …...………..…………………………………........................................... 
พี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามล าดับ รวมทั้งผู้สมัครด้วย ระบุสถานศึกษา และสถานที่ท างาน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานศึกษา/ 
สถานที่ท างาน 

รายได้/เดือน 
 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนเพ่ิมเติมใส่ A4 แนบได้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ .................................................................. ... 
                       (ผู้สมัครขอรับทุน) 

วันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ. ................ 
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LENOVO
Textbox
  เอกสารประกอบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 1. ผลการเรียน                 5. ภาพถ่ายบ้าน (ภายใน-นอกบ้าน) /ครอบครัว 
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา        6. เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม (ทะเบียนกิจกรรม)
 3. สำเนาบัตรประชาชน      7. เอกสารผลงานรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน        8. เอกสารประกอบตามเงื่อนไขของแต่ละทุนที่สมัคร
  (กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้เอกสารจากโรงเรียนเดิมแนบ)

LENOVO
Typewriter
สำคัญมาก




