
 

แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา ประจําปการศึกษา 2563 

 

ชือ่ ................................................................. สกุล ................................................................ ชั้นปท่ี ............................ 

รหัสนักศึกษา ............................... สาขาวิชา ................................................. โทรศัพทมือถือ ....................................... 

 

1. ท่ีอยูปจจุบัน (ภูมิลําเนาเดิม) บานเลขท่ี .......................... ตรอก/ซอย........................................ หมูท่ี............... 

ถนน .................................... ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ........................................ 

จังหวัด ......................................................................... โทรศัพท ...................................................................... 
 

2. ท่ีอยูปจจุบันขณะศึกษาในคณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ก. หอพักนักศึกษา อาคาร ................................................................... หองพัก หมายเลข .............................. 

ข. บานเลขท่ี .............................. ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ............................................. 

ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต .................................... จงัหวัด ..................................... 

โทรศัพท ................................................................ 
 

3. นับถือศาสนา    พุทธ        อิสลาม        คริสต        อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 
 

4. บิดา ชื่อ ........................................................ สกุล ......................................................... อายุ .......................ป 

อาชีพ .................................................. ท่ีทํางาน ................................................................................................ 

โทรศัพท ................................................................. รายได ..............................................................บาท/เดอืน 

รายไดพึงประเมินในรอบปท่ีผานมา.................................................................................................................. 

จํานวนเงินท่ีเสียภาษีอากรในรอบปท่ีผานมา...................................................................................................... 
 

5. มารดา ชื่อ ..................................................... สกุล ......................................................... อายุ .......................ป 

อาชีพ .................................................. ท่ีทํางาน ................................................................................................ 

โทรศัพท ................................................................. รายได ..............................................................บาท/เดือน 

รายไดพึงประเมินในรอบปท่ีผานมา.................................................................................................................. 

จํานวนเงินท่ีเสียภาษีอากรในรอบปท่ีผานมา...................................................................................................... 
 

6. บิดา มารดา  อยูดวยกัน    แยกกันอยูดวยความจําเปนดานอาชีพ 

   หยาขาดจากกัน   แยกกันอยูดวยสาเหตุอ่ืน ๆ ....................................... 
 

7. บิดามารดามีท่ีดินสําหรับทํากสิกรรม 

 เปนของตนเอง จํานวน..................ไร   เชาผูอ่ืน อัตราคาเชา........................บาท/เดือน 

 ไมไดทํากสิกรรม 

8. ท่ีอยูอาศัยปจจุบันของบิดา มารดา 

 เปนของตนเอง     บานเชา อัตราคาเชาเดือนละ..............................บาท 

 อาศัยผูอ่ืน (ระบุ) .......................................................................................................................................... 

 
 

รูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 



 

9. ผูอุปการะ (ถาเปนบิดามารดาไมตองกรอกขอมูล) 

ชือ่ ........................................................... สกุล......................................................... อายุ ...............................ป 

เก่ียวของกับผูสมัครเปน ......................................      มีครอบครัว มีบุตร ................คน        โสด 

อาชีพ .......................................................... สถานท่ีทํางาน ............................................................................... 

โทรศัพท ......................................................................... รายได ......................................................บาท/เดือน 

รายไดพึงประเมินในรอบปท่ีผานมา.................................................................................................................. 

จํานวนเงินท่ีเสียภาษีอากรในรอบปท่ีผานมา...................................................................................................... 
 

10. ผูสมัครเปนบุตรคนท่ี ............................       จํานวนพ่ีนองท่ียังมีชีวิตอยู (รวมตัวเองดวย) ..........................คน 

ชาย ...................คน    หญิง ..................คน    จํานวนพ่ีนองท่ีกําลังศึกษาอยู (รวมตัวเองดวย) ...................คน 

จํานวนพ่ีนองท่ีกําลังศึกษาอยูรวมนิสิต (ตั้งแตระดับปริญญาตรีลงมา) กู กยศ./ กรอ. ..........................คน 
 

โปรดระบุเก่ียวกับพีน่องของทาน รวมตัวทานเองตามลาํดับในตารางนี ้
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
ระดับการศึกษาทีส่ําเร็จหรือ

กําลังศึกษาอยูในระดบั 

อาชีพ/รายได 

(เดือน) 

สถานภาพ 

สมรส/โสด 

จํานวน 

บุตร (คน) 

      

      

      

      

      
 

11. รายรับ – รายจาย ของนักศึกษา 

รายรับ  ก. รายไดจากบิดามารดา  เดือนละ ...................................บาท (ไมรวมคาหนวยกิต) 

   ข. รายไดจากบิดา หรือ มารดา เดือนละ ...................................บาท (ไมรวมคาหนวยกิต) 

  ค. รายไดจากผูอุปการะ  เดือนละ ...................................บาท (ไมรวมคาหนวยกิต) 

  ง. กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  เดือนละ ...................................บาท 

  จ. กูยืมเงินคาครองชีพ  เดือนละ ...................................บาท 

                     (กรณีบิดา มารดา หรือผูอุปการะ เปนบุคคลเดียวกันใหตอบเพียง ขอ ก. หรือ ข. เพียงขอเดียว) 
 

รายจาย  ก. คาอาหาร    เดือนละ ...................................บาท 

  ข. คาอุปกรณการเรียน   เดือนละ ...................................บาท 

  ค. คาพาหนะระหวางท่ีพัก – มหาวิทยาลัย เดือนละ ...................................บาท 

  ง. อ่ืน ๆ .................................................... เดือนละ ...................................บาท 
 

12. ประมาณการคาใชจายท้ังหมดท่ีนักศึกษาคาดวาจะพอเหมาะสําหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ ........................บาท 

(ไมรวมคาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษา 

 

 

 
 



 

13. รายละเอียดประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สถาบนัศึกษา ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ประถมศึกษา    

มัธยมศึกษา ตอนตน    

มัธยมศึกษา ตอนปลาย    

อุดมศึกษา     
 

14. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนใหเปลาในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อทุนท่ีไดรับ ปการศึกษา จํานวนเงินทุน บาท/ป หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

 

15. ประวัติการรับทุนชวยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย 
 

ปการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

 

16. ประวัติการทํางานเพ่ือหารายไดพิเศษ 
 

ชื่อบริษัท/หางราน/ท่ีวาจาง ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาการทํางาน จํานวนเงินท่ีไดรับ 

    

    

    

    

    

    

 



 

17. กิจกรรมท่ีเขารวมกับคณะสหเวชศาสตร และมหาวิทยาลัย 
 

ปการศึกษา กิจกรรม ตําแหนง 

   

   

   

   

   

   

 

18. เหตุผลท่ีขอรับทุนการศึกษา (เขียนใหละเอียดชัดเจน) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

19. ขอใหนักศึกษาชี้แจงทรัพยสินท่ีมีอยูกอนสมัครทุนการศึกษา 

19.1  รถยนต   ไมมี      มี     ยี่หอ ....................    รุน ...................  อายุการใชงาน ........ป 

19.2  รถมอเตอรไซด  ไมมี      มี     ยี่หอ ....................    รุน ...................  อายุการใชงาน ........ป 

19.3  รถจักรยาน  ไมมี      มี     ยี่หอ ....................    รุน ...................  อายุการใชงาน ........ป 

19.4  โทรศัพทมือถือ  ไมมี      มี     ยี่หอ ....................    รุน ...................  อายุการใชงาน ........ป 

19.5  อ่ืน ๆ (เครื่องประดับตาง ๆ) ..................................................................................................................... 

                                                                      ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ ............................................................. 

             (............................................................) 

              วันท่ี............. เดือน............................ พ.ศ................. 

 



 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 ขาพเจา ............................................................................................. ตําแหนง ................................................. 

ทําการสอนประจําชั้น/ภาควิชา/สาขา ............................................................................................................................. 

คณะ ................................................................................................................................................................................. 

 ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา……………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

      ลงชื่อ ................................................................... 

             (..................................................................) 

      ตําแหนง ............................................................... 

      สาขา .................................................................... 

      เบอรโทรศัพท ....................................................... 

      วันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ............ 

หมายเหตุ :- 

1. ขอความใดท่ีนักศึกษาใหไว หากไมเปนความจริง นักศึกษาจะถกูตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาตลอดไป 

2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะหาขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผูสมัคร โดยวิธีอ่ืนก็ได เพ่ือผลประโยชนใน

การประกอบการพิจารณาเร่ืองจัดสรรทุนเทานั้น 

3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมการฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูสมัครขอรับทุนการศึกษา 

 
                                                                 วันท่ี …………… เดือน ……….…..……….. พ.ศ. …………… 

          ขาพเจา ………………....………..……………………………….………….. ตําแหนง…………………………………………………..…………….. 

สถานท่ีทํางาน…………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………..…………….… 

ตรอก / ซอย …………………………..ถนน………………………….…………ตําบล/แขวง………………………………………….………..…………….… 

อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………….……….รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพท……………..….……..…..…………….… 

ขอรับรองวา  บิดาของ …………………………………………………..……………………….………………. �    ถึงแกกรรม     �   ยังมีชีวิตอยู 

ประกอบอาชีพ …………………………..…….………….สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………………..…………….… 

เลขท่ี……………...….หมูท่ี…………ตรอก / ซอย…………………………….……….ถนน……………….…………………..………………..…………….… 

ตําบล / แขวง ………………………....………อําเภอ / เขต………….……………..………จังหวัด……………………………………..…..…………….… 

รหัสไปรษณีย ……………………….โทรศัพท……………………………………...…………มีรายไดปละ………………………………..……………บาท 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร........................................................................................... 

รายไดพึงประเมินในรอบปท่ีผานมา............................................................................................................ …..…………….…............ 

มารดาของ ………………………………………………...……………………………………….……. �  ถึงแกกรรม     �   ยังมีชีวิตอยู 

ประกอบอาชีพ …………………………..………...………….สถานท่ีทํางาน …………………………………………………………………………………… 

เลขท่ี……………...….หมูท่ี…………ตรอก / ซอย…………………………….……….ถนน……………….…………………..………………..…………….… 

ตําบล / แขวง ………………………....………อําเภอ / เขต………….……………..………จังหวัด……………………………………..…..…………….… 

รหัสไปรษณีย ………………….……….โทรศัพท…………………………………...…………มีรายไดปละ……………………….……………………บาท 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...........................................................…..…………….…....... 

รายไดพึงประเมินในรอบปท่ีผานมา...................................................................................................................…..…………….…......          

ผูปกครอง (ท่ีมิใชบิดา - มารดา )ของ ………………………………….…………………………. �  ถึงแกกรรม   �  ยังมีชีวิตอยู 

ประกอบอาชีพ …………………………..…….………….สถานท่ีทํางาน ………………………………………………………………………..…………….… 

เลขท่ี………….…...….หมูท่ี……..……ตรอก / ซอย……………………………….……….ถนน……………….………………..……………..…………….… 

ตําบล / แขวง ……………………….....………อําเภอ / เขต………….………….………..………จังหวัด…………………..…………………..………….. 

รหัสไปรษณีย …………..….…………….โทรศัพท……………..…………………...…………มีรายไดปละ……………………………………………บาท 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..................................................................…..…………….… 

รายไดพึงประเมินในรอบปท่ีผานมา.........................................................................................................................…..…………….… 

         ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง  หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันเปนเท็จ  

ขาพเจายินยอมรับผดิชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหแกคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 

 

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

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

                                                                         ตําแหนง ……………………………………………....…………… 
 

หมายเหตุ     การรับรองรายไดของครอบครัว  ใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูรับรอง 

1.  ขาราชการระดับ 5 ข้ึนไป  หรอืตําแหนงเทียบเทา หรือ 

2.  ผูบริหารสถาบันการศึกษา  หรือ 

3.  ผูปกครองทองถ่ินระดับผูใหญบานข้ึนไป (ตามทะเบียนบาน) 

4. เจาหนาท่ีสรรพากรเขตท่ีผูปกครองเสียภาษีเงินไดประจาํป 


