
แบบ ทศ.  ๑                                                เลขที่ใบสมัคร……….… 
                              (สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
                                    ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา             

                                     ประจําปีการศึกษา………………     
    ……..……………………………………………………………….                     

                                                              

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ลงวันที่……..………เดือน………..…………………………พ.ศ………….…….โดยข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับข้าพเจ้า
ตามความเป็นจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ดังน้ี 
 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.๑ ช่ือ - ช่ือสกุล (ภาษาไทย)………………...……………………….…………………………...…………..….…..อายุ……....……ปี           
                           (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………….…………..………………….........……… 

รหัสประจําตัวนิสิต……………….……….ช้ันปี………..……สาขาวิชา………………………………………….……..………………….……....….. 
คณะ…………………………..……….…………….. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต…………………….……………….……………......…. 
ค่าคะแนนเฉล่ียสะสม มัธยมศึกษาปีที่   ๖ ………….……………… 

     ช้ันปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑………………..…  ภาคเรียนที่  ๒…………….…… 
   ช้ันปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑……………..……  ภาคเรียนที่  ๒…………….…… 

 ช้ันปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑……………....….  ภาคเรียนที่  ๒…………….…… 
   ช้ันปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑………………..…  ภาคเรียนที่  ๒…………….…… 

๑.๒ ภูมิลําเนาเดิม  บ้านเลขที่…………...….…หมู่ที่…….....……….ตรอก/ซอย………………………..……………..….………… 
ถนน……………………………..………..ตําบล(แขวง)…………………….………….…………อําเภอ(เขต)……………………………....………… 
จังหวัด…………………………….………………………..รหัสไปรษณีย์……………..………โทรศัพท์………………………………………...……. 

๑.๓ ที่พักอาศัยในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ (โปรดระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………….…………...……………..........................................… โทรศัพท์มือถือ…………………………………….………… 
 ๑.๔ อีเมล์นิสิต ..................................................................................................................................................... 
 ๑.๕ ข้อมูลเพ่ือนนิสิตที่สะดวกติดต่อ(กรณีที่ไม่สามารถติดต่อนิสิตได้) 
ช่ือ-นามสกุล ..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
 

๒.ข้อมูลทางครอบครัว 
 

๒.๑ ช่ือบิดา…………………………………..…………………………อายุ………………..ปี  อาชีพ…….…………….…………………… 
ตําแหน่ง…………………………………………………..สถานที่ประกอบการ……………………………………………..………..…………………… 
โทรศัพท์………………………………………..…………..รายได้ต่อเดือน…………………………………………….………….……….………………. 

๒.๒ ช่ือมารดา……………………………………………………….….อายุ…………….….ปี  อาชีพ…………………………..………….. 
ตําแหน่ง……………………………………....…………..สถานที่ประกอบการ…………………………………….……………………….…………... 
โทรศัพท์……………………………………………………..รายได้ต่อเดือน……………………………….………………………….……………………. 
ที่อยู่ของบิดาหรือมารดาที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้…………………………………………………………….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….………..รหัสไปรษณีย์……..………………..โทรศัพท์………………………..…. 

 
ติดรูปถ่ายนิสิต 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 
 

๒.๓ ช่ือผู้ปกครองนิสิต (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)…………..……………………………….…….………….อายุ……………..……ปี 
เก่ียวข้องเป็น………………….…………อาชีพ……………………………….…………………ตําแหน่ง………………………………………………… 
สถานที่ประกอบการ……………………………….………………………โทรศัพท์…………………...………..รายได้ต่อ
เดือน…………………… 
ที่อยู่ผู้ปกครองนิสิตที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้…………………………………….……………..………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………..……………………..……………………..รหัสไปรษณีย์……….….……….…โทรศัพท์………….………………… 
 

๒.๔  ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
         บิดา - มารดาอยู่ร่วมกัน    บิดาถึงแก่กรรม 
         บิดา - มารดาหย่าร้าง    มารดาถึงแก่กรรม 
         บิดา - มารดาแยกกันอยู่    บิดา – มารดาถึงแก่กรรมหมด 
 

๒.๕  ผู้สมัครมีพ่ีน้องร่วมบิดา - มารดารวมทั้งผู้สมัครด้วย จํานวน………….….…. คน  ให้เรียงลําดับจากอายุน้อย
ไปมาก ดังน้ี 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล อายุ 
สถานประกอบอาชีพ  

หรือสถานศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 

(บาท) 
สถานภาพ  

(โสด/สมรส) 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
 

๓. ข้อมูลส่วนตัวนิสิต 
 

๓.๑ ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา   นิสิตสําเร็จการศึกษาจาก…………………………………………...……………… 
๓.๒ ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  ประเภท 

 

  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
  โควตารับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด    โควตารับตรงทั่วประเทศ 
  โครงการคุณธรรมนําเข้ามหาวิทยาลัย“เด็กดีศรีระยอง”   โครงการเพชรตะวันออก 
  โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต“พิบูลย์บําเพ็ญ”   โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ    โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
  Admissions        อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................  
  

๓.๓ นิสิตได้ค่าใช้จ่ายจากบิดา – มารดา, ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ เป็นเงินเดือนละ…………………...………….บาท 
๓.๔ นิสิตเคยทํางานหารายได้พิเศษระหว่างศึกษา  หรือไม่ 
       เคย     ได้แก่ ........................................................................................................................................ 
       ไม่เคย  เพราะ…………………………………………………………………………………………...............................…… 

 



 
-๓- 

 
 

 ๓.๕ นิสิตเป็นสมาชิกชมรม  หรือหน่วยกิจกรรมใด……………………………….……..…………………………………………… 
ตําแหน่งในชมรมหรือหน่วยกิจกรรม……………………………………………………..……………………………………………………………... 
        ๓.๖ นิสิตเคยร่วมกิจกรรม หรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

      เคย     ได้แก่ ....................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 

      ไม่เคย  เพราะ………………………………………………….……………………………………….…………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……… 

   ๓.๗ นิสิตมีความสามารถพิเศษที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ คือ………………………………………………………….……. 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….. 

   ๓.๘ ประวัติการได้รับทุนการศึกษา  (ทั้งจากสถาบันเดิมถึงปัจจุบัน) 
 

ปีการศึกษา ชื่อทุน จํานวนเงินทุน ประเภททุน 
    
    
    
    
    
    
    
    

๓.๙ ท่านเป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือไม่ 
     เป็นนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ต้ังแต่ พ.ศ……………………. 
     ไม่เป็นนิสิตในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๓.๑๐ นิสิตได้เคยตอบแทนหรือแจ้งผลการศึกษาให้ผู้อุปการะทุนการศึกษาทราบหรือไม่   
     เคย  ทําอย่างไร………………………………………………………………………………………………………....……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….…… 
     ไม่เคย  เพราะ…………………………………………………………………………………………………..…………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
๔.   ความจําเป็นในการขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (ระบุอย่างละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและพร้อมที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา
ทุนส่งเสริมการศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่าข้อความ 
ข้างต้นดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ดําเนินการเพิกถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธ์ิในการแสดงความจํานงขอ 
เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาทุกประเภท 
 
 
 
      (ลงช่ือ)…………………………………………………………… ผู้สมัคร 
                วันที่……..……..เดือน………….………………….พ.ศ………..……… 
 
 
 



 
-๕- 

 
หมายเหตุ    หลักฐานการขอรับทุน (รับรองสําเนาทุกฉบับ) 

๑. สําเนาใบแสดงผลกการเรียน   จํานวน  ๑ ฉบับ  
๒. สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต    จํานวน  ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑ ฉบับ 
๔. ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต   จํานวน  ๑ ฉบับ (แบบ ทศ. ๒) 
๕. รูปถ่ายแต่งกายชุดนิสิต ขนาด  ๑ น้ิว   จํานวน  ๑ รูป  

 
 
ให้ผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้เขียนแผนผังภูมิลําเนาเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้ 

โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ทศ.  ๒ 
 

ใบรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………..…………….…………………….อาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
(ช่ือนิสิต)……………………………….………………..…..รหัสประจําตัว………..……………………….…….ช้ันปีที่………………..…. 
สาขาวิชา…………………………….…….….คณะวิชา…….………………………………………….……………ได้รับทราบข้อมูลนิสิต 
และเง่ือนไขของการสมัครขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดแล้ว  และขอรับรองว่า   
(ช่ือนิสิต)……………….…………………………………………..……………เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย  
ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่อ่ืนใดมาก่อน และนิสิตสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ของการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้โดยครบถ้วนทุกประการ 
 
 

           ………………………………….………………………………… 
 (…………………………………………………………………..) 

           อาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต  
  
 
 

เง่ือนไขของการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
  

๑. ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 
๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและอาจารย์ได้รับรองความประพฤติแล้ว 
๔. มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถจบการศึกษาได้  และทุกภาคการศึกษาจะต้องมี 

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 
๕. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนใด ๆ  จากแหล่งอ่ืน 
๖. ต้องช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยบูรพา  หรือช่วยเหลือสังคมได้ด้วยความเต็มใจ  โดยที่ทาง 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป 
๗. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่นิสิตได้แสดงต่อคณะกรรมการไม่เป็นไปตามที่ระบุ คณะกรรมการจะเพิกถอน

สิทธ์ในการขอเข้ารับทุนการศึกษาทันที 
 
 
 
 
 


