แบบสรุปข้อมูลนักศึกษาเพือ่ รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ชื่อ..........................................................................................รหัสนักศึกษา..............................................ชั้นปีที่ ...................
ภาควิชา..................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................facebook…………..........………………………………….
หัวข้อ

ผลการเรียน (GPA)

รายได้สุทธิของครอบครัว

สถานภาพผู้ปกครอง

จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษา
(ไม่รวมตัวนักศึกษา)

การหารายได้พิเศษ
(ย้อนหลัง 3 ปี)

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
(ค่าอุปโภค/บริโภค/ค่าที่พัก)

ความถี่ในการทากิจกรรม
(ย้อนหลัง 1 ปี)





































รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม
3.25 ขึ้นไป ...................................................................................................................
3.00-3.24 .........................................................................................................................
2.75-2.99...........................................................................................................................
2.50-2.74...........................................................................................................................
2.25-2.49...........................................................................................................................
ต่ากว่า 2.25 .......................................................................................................................
0-20,000 บาท/ปี ..............................................................................................................
20,001-40,000 บาท/ปี ....................................................................................................
40,001-60,000 บาท/ปี ....................................................................................................
60,001-80,000 บาท/ปี ....................................................................................................
80,001-100,000 บาท/ปี .................................................................................................
มากกว่า 100,001 บาท/ปี ................................................................................................
บิดาและมารดาทุพพลภาพ ................................................................................................
ก่าพร้าทั้งบิดาและมารดา.......................... .......................................................................
บิดาหรือมารดาทุพพลภาพ ...............................................................................................
ก่าพร้าบิดาหรือมารดา........................................................................................................
บิดามารดามีชีวิตอยู่............................................................................................................
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา....................................................................................................
ศึกษาระดับมัธยม...............................................................................................................
ศึกษาระดับประถม.............................................................................................................
ต่ากว่าระดับประถม............................................................................................................
ไม่มีพีน้อง............................................................................................................................
ทุกครั้งทีมีโอกาส.................................................................................................................
เคยบางครั้ง.........................................................................................................................
ไม่เคยเลย............................................................................................................................
ต่ากว่า 2,500………………………………………………………………………………………………………….
2,500-3,000 .........………………………………………………………………………………………………….
3,000-3,500. ....................................................................................................................
3,500-4,000 ....................................................................................................................
มากกว่า 4,000 .................................................................................................................
ประธานหรือเข้าร่วม 7 ครั้งขึ้นไป.......................................................................................
กรรมการหรือเข้าร่วม 5-6 ครั้ง...........................................................................................
เข้าร่วม 3-4 ครั้ง.................................................................................................................
เข้าร่วม 2 ครั้ง ...................................................................................................................
เข้าร่วม 1 ครั้ง ...................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบข้อมูลที่เป็นเท็จข้าพเจ้ายินดีให้เพิกถอนทุนการศึกษาทันที
(.................................................................................) ผู้สมัครทุน
.............../......................................../..................... วันเดือนปีที่ส่งใบสมัคร

รูปถ่าย 1นิว้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani University

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา................................................................................................................
ประจาปีการศึกษา............................
A. ประวัติส่วนตัว (Personal Data)
1. ชื่อ – สกุล  นาย  นางสาว....................................................................................................................................................................
Name-Surname (Mr. /Miss)......................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด(Date of birth)........................................... อายุ (Age) .................ปี เชื้อชาติ......................สัญชาติ.................................
ศาสนา.................... เลขประจาตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์………………………………………
E-mail …………………………….……..………………………...Facebook: ……………………………………………………Line ………………….………………..
สุขภาพ/โรคประจาตัว/ความพิการของผู้สมัคร (ถ้ามี) ..................................................................................................................................
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน (Address on Thai National ID Card)
เลขที่.......................หมู่ที่ ...............บ้าน...................................... ถนน...............................................ตาบล..................................................
อาเภอ....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................................
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทันที เลขที่ .......................หมู่ที่ .............บ้าน...........................................ถนน.......................................................
ตาบล........................................อาเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.........................................
B. ข้อมูลการศึกษา (Current and Previous Education)
1. รหัสนักศึกษา ..........................................ชั้นปีที่ .............คณะ ......................................... สาขา ............................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม......................... (กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้คะแนนจากใบ ร.บ.)
2. การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กู้ยืม  ไม่ได้กู้ยมื
3. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ
ปีการศึกษา ประเภท (ต่อเนื่อง/รายปี)
ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

4. ประวัติการทางานเพื่อหารายได้พิเศษ
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง

ลักษณะงานที่ทา

ระยะเวลาการทางาน

-25. รางวัล/เกียรติบัตรการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ/การเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/โครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. ข้อมูลด้านครอบครัว (Family Information)
1. บิดา ชื่อ………………………………............สกุล……….………..………………………. อายุ…….....ปี อาชีพ………………………...................................
ลักษณะงานที่ทา........................................................... สถานที่ทางาน.....................................................................................................
โทรศัพท์ …………………………………….. รายได้…………….…………..บาท/เดือน
สุขภาพ/โรคประจาตัว/ความพิการของบิดา (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
2. มารดา ชื่อ………………………………........สกุล……….………..………………………. อายุ…….....ปี อาชีพ………………………....................................
ลักษณะงานที่ทา........................................................... สถานที่ทางาน.....................................................................................................
โทรศัพท์ …………………………………….. รายได้…………….…………..บาท/เดือน
สุขภาพ/โรคประจาตัว/ความพิการของมารดา (ถ้ามี) ...............................................................................................................................
3. สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา  อยู่ด้วยกัน  หย่าขาดจากกัน  บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….………………….
บิดา-มารดามีที่อยู่อาศัย
 เป็นของตนเอง
 บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ…………..................บาท
 อาศัยผู้อื่น (ระบุ) …...………..…………………………………..........................................
บิดามารดามีที่ดินทากสิกรรม
 เป็นของตนเอง จานวน …………......ไร่
 เช่าผู้อื่น จานวน......................ไร่ อัตราค่าเช่า………………...................บาท/เดือน
 อาศัยผู้อื่น (ระบุ) …...………..…………………..…………………………...........................................
4. ครอบครัวประสบภัยธรรมชาติ (ถ้ามี)
 อุทกภัย
 วาตภัย
 อัคคีภัย  อื่นๆ..............................................................................................................
5. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล)
ชื่อ ……………………………...................สกุล…………………….……………. อายุ…………ปี เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น …………...…………………………
อาชีพ …………………………….…………… โทรศัพท์ ………………….….………………………… รายได้…………...…..............บาท/เดือน

-36. จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามลาดับ รวมทั้งผู้สมัครด้วย ระบุสถานศึกษา และสถานที่ทางาน
ลาดับ
ระดับ
ชื่อ – สกุล
อายุ
อาชีพ
สถานศึกษา/สถานที่ทางาน
ที่
การศึกษา

รายได้
ต่อเดือน

D. รายได้ปัจจุบันและค่าใช้จ่าย (Expenses and Income)
1. ผู้สมัครได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ..........................................บาท จาก  บิดา
 ผู้อุปการะ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 มารดา

 บิดา – มารดา

 ทุนการศึกษา.............................................บาท

 อื่น ๆ ...........................................................................................
2. มีรายได้พิเศษจาก.............................................................................................................................จานวน................................บาท
3. ผู้สมัครมีค่าใช้จ่ายปกติแล้วประมาณ จานวน..........................................บาท/เดือน
E. เหตุผลความจาเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-4F. หากไม่ได้รับทุนผู้สมัครจะมีวิธแี ก้ปัญหาคือ
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….............................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกในใบสมัครนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับทุน
(.....................................................)
วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีความเห็นว่านักศึกษามีความเหมาะสมที่จะได้รับทุนหรือไม่ (ระบุเหตุผลความจาเป็น)
………….…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…….……….…….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.....................................................)
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. .............

หลักฐานประกอบการรับทุนการศึกษา (Check list)
1. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
3. ใบแสดงผลการเรียน
1 ฉบับ

เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : แนบเพิ่ม
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่ายบ้าน (ภายใน/ภายนอกบ้าน)
3. รูปถ่ายครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องหรือญาติที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน)
4. กิจกรรมที่ทา (print จากทะเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย)
หรือแนบใบประกาศหรือวุฒิบัตร (ถ้ามี)

