เอกสารประกอบการสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี การศึกษา 2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการเอกสาร
รูปถา่ ย ขนาด 1-2 นิว้
สานาบัตรประจาตัวนิสิต
สาเนาแบบรายงานผลการศึกษา ประจาปี การศึกษาทีผ่ า่ นมา
(ยกเวน้ นิสิตชัน้ ปี ที่ 1 ใหแ้ นบผลการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาเนาการชาระคา่ หอพัก
ภาพถา่ ยบา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัยจริง และแผนทีบ่ า้ นนิสิต
เอกสารการแจง้ ภาระหนีส้ นิ้ ของบิดา มารดา หรือผูอ้ ุปการะ (ถา้ มี)
อื่นๆ เช่น เกียรติบัตร รางวัล ฯลฯ (ถา้ มี)

จานวน ครบ ขาด
1 รูป
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

คุณสมบัตขิ องนิสติ ทีข่ อรับพิจารณารับจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
ลาดับ
รายละเอียดคุณสมบัตขิ องนิสติ ทีจ่ ะขอรับพิจารณาทุนการศึกษา
ที่
1 เป็ นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทีล่ งทะเบียนเรียนในปี การศึกษา 2562
2 ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพยใ์ นการศึกษาเลา่ เรียน
3 บิดา หรือมารดา หรือผูอ้ ปุ การะ มีรายไดเ้ ฉลีย่ ไมเ่ กินปี ละ 200,000 บาท
ไมไ่ ดร้ ับทุนการศึกษาจากแหลง่ อื่น ยกเวน้ คา่ ใช้จา่ ยประจาเดือนจากกองทุนเงินใหก้ ยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4
และหรือ กองทุนเงินกูเ้ พื่อการศึกษาทีผ่ ูกพันกับรายไดใ้ นอนาคต (กรอ.)
มีความประพฤติดี และไมต่ อ้ งโทษทางวินัยนิสิตตัง้ แตร่ ะดับภาคทัณฑข์ ้นึ ไปหรือถูกตัดคะแนนตัง้ แต่ 15 คะแนน
5
ขึ้นไปในหนึ่งปี การศึกษาทีผ่ า่ นมา
ต้องไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียเรื่ องยาเสพติด การพนัน และพฤติกรรมชู้สาว ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใ น
6
ระเบียบวินัย ตามประกาศ ระเบียบ ขอ้ บังคับ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอ้ งมีผลการศึกษาไดค้ า่ ระดับขัน้ เฉลีย่ สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.50 และไมต่ ิด F ในปี การศึกษาทีผ่ า่ นมา ยกเวน้ นิสิต
7
ชัน้ ปี ที่ 1 ตอ้ งมีผลการศึกษาไดค้ า่ ระดับขัน้ เฉลีย่ สะสมของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ ่ากวา่ 2.50
8 ตอ้ งไมม่ ีรถยนต์ อานวยความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา
9 หากมีกรณียกเวน้ ให้ข้นึ อยูก่ ับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

ขอ้ ตกลงและขอ้ ปฏิบตั สิ าหรับนิสติ ทีไ่ ดร้ บั ทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลาดับ
รายละเอียดขอ้ ตกลงและขอ้ ปฏิบตั ิ
ที่
1 รายชื่อนิสิตทีไ่ ดร้ ับทุนการศึกษาจะประกาศทีบ่ อร์ดและ Facebook ของงานทุนการศึกษาฯ
2 นิสิตจะนาทุนการศึกษาทีไ่ ดร้ บั ไปใช้จา่ ยเพื่อการเรียน การใช้จา่ ยประจาวันอยา่ งประหยัด
3 นิสิตตอ้ งแจง้ ใหผ้ ปู้ กครองและอาจารยท์ ปี่ รึกษาทราบ
นิสิตตอ้ งประพฤติตนเป็ นนิสิตทีด่ ี มีระเบียบวินัย แตง่ กายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ เคารพครู อาจารย์
4
เจา้ หนา้ ที่ เป็ นตัวอยา่ งทีด่ ขี องนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5 นิสิตตอ้ งตัง้ ใจเรียนใหไ้ ดผ้ ลการเรียนทีด่ ี ตลอดปี การศึกษา
นิสิตที่ไดร้ ับทุนจากหนว่ ยงานภายนอก ให้เขียนจดหมายขอบคุณเจ้าของทุนและแจ้งผลการเรียนให้ทราบทุก
6
เทอม
7 นิสิตยินดีให้ความช่วยเหลืองานของคณะฯ ตามความเหมาะสม (20 ชัว่ โมง/ปี การศึกษา)
นิสิตยินดีพรอ้ มรับการตรวจสอบจากคณะฯ ในการติดตามพฤติกรรมการใช้จา่ ยเงินรว่ มทัง้ พฤติกรรมตา่ งๆ
8
ของนิสิต (โดยสอบถามจาก สมาชิกในครอบครัว อาจารยท์ ปี่ รึกษา อาจารยผ์ สู้ อน เพื่อนนิสิต และรุ่นพี)่
ขา้ พเจ้ารับทราบขอ้ ตกลงและยินดีปฏิบตั ิตามขอ้ ความทัง้ หมดขา้ งตน้ ทุกประการ ถ้าขา้ พเจ้าไมป่ ฏิบัติตามขอ้ ใดขอ้
หนึ่ง ขา้ พเจา้ ยินยอมใหย้ กเลิกการใหท้ ุนการศึกษาตามแตค่ ณะเภสัชศาสตร์ เห็นสมควร

ลงนาม

ผูร้ บั ทุน

(

)
วันที่

.

ติดรูปถา่ ย

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี การศึกษา
1. ประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ-นามสกุล

รหัสประจาตัวนิสิต

สาขาวิชา

คณะ

วัน เดือน ปี เกิด

อายุ

หลักสูตร

ปี นับถือศาสนา

ปี

เบอรโ์ ทร

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ ปี่ รึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

เกรดเฉลีย่

(เฉพาะปี 1)

ปั จจุบันกาลังศึกษาอยูช่ นั้ ปี ที่

สาขาวิชา

เกรดเฉลีย่

(เฉพาะปี 2-6)

ภูมิลาเนาเดิม บา้ นเลขที่

หมูท่ ี่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ซอย/ตรอก

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบัน หอพัก

เลขที่

ชื่อหมูบ่ า้ น

ถนน

ตาบล/แขวง

หอ้ งพัก
อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

คา่ เช่าหอพัก (แนบเอกสารหลักฐานการชาระค่าเช่า)
สุขภาพรา่ งกาย

บาท/เดือน

สมบูรณ์

ไมส่ มบูรณ์ (ใหร้ ะบุโรคประจาตัว)

โรคประจาตัวทีเ่ ป็ ยอยูป่ ั จจุบัน
มีลักษณะอาการ
2. สถานภาพของบิดา/มารดา
อยูด่ ว้ ยกัน

หยา่ รา้ ง

บิดาถึงแกก่ รรม

แยกกันอยูเ่ พราะความจาเป็ นเกีย่ วกับอาชีพ

มารดาถึงแกก่ รรม

อื่นๆ

บิดา ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบัน บา้ นเลขที่

หมูท่ ี่

ซอย/ตรอก

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ประกอบอาชีพ

รายได้

ลักษณะงานทีท่ า

สถานทีท่ างาน

ปี

ชื่อหมูบ่ า้ น

บาท/เดือน
-2-/มารดา...

-2มารดา ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบัน บา้ นเลขที่

หมูท่ ี่

ซอย/ตรอก

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ประกอบอาชีพ

รายได้

ลักษณะงานทีท่ า

สถานทีท่ างาน

รวมรายไดข้ องบิดา มารดา

บาท/เดือน

ปี

ชื่อหมูบ่ า้ น

บาท/เดือน

สถานภาพของผู้ปกครอง กรณี ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา
ผูป้ กครอง ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ปี ความสัมพันธ์

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบัน บา้ นเลขที่

หมูท่ ี่

ซอย/ตรอก

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ประกอบอาชีพ

รายได้

ลักษณะงานทีท่ า

สถานทีท่ างาน

ชื่อหมูบ่ า้ น

บาท/เดือน

ทีอ่ ยูอ่ าศัยของครอบครัว
เป็ นบา้ นของ
บิดา มารดา

บิดา

มารดา

ญาติ

บิดา

มารดา

ญาติ

บา้ นปลูกอยูใ่ นทีด่ ินของ
บิดา มารดา
เนื้อทีบ่ ริเวณบา้ นประมาณ

ไร่

งาน

ตารางวา

ลักษณะตัวบา้ นเป็ น
บา้ นเช่า ราคาเดือนละ

บาท ผูใ้ ห้เช่าเกีย่ วขอ้ งเป็ น

ปั จจุบันภาระหนีส้ ินของครอบครัว
ไมม่ ีหนีส้ ิน
มีหนีส้ ินทีก่ ผู้ อู้ ่นื เป็ นเงิน
คา่ รักษาพยาบาลคนในครอบครัว
ไมม่ ี

ไมแ่ นน่ อน

ธนาคาร เป็ นเงิน

บาท

บาท/ครัง้

เป็ นประจา ทุกเดือนๆ ละ 3,000-5,000 บาท
จานวนพีน่ อ้ งในครอบครัว ทัง้ หมด

บาท

คน ชาย

เป็ นประจา ทุกเดือนๆ ละ มากกวา่ 5,000 บาท
คน หญิง

คน

-3-/3.จานวน...

-33. จานวนพีน่ อ้ งร่วมบิดามารดา และหรือร่วมบิดา และหรือร่วมมารดา (รวมทัง้ ผูส้ มัครดว้ ย) มี
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

บุคคลอื่นทีอ่ ยูใ่ ความอุปการะของผูอ้ ุปการะ มี
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สาหรับผูท้ างานแล้ว
สถานทีท่ างาน

รายได้/เดือน

คน
สาหรับผูท้ ไี่ มไ่ ด้ทางานหรือกาลังศึกษา
สถานศึกษา

ชัน้ ปี

สถานภาพ

รายจ่าย/เดือน

(โสด/สมรส)

จานวน
บุตร

หมายเหตุ

คน
อาชีพ

สถานทีท่ างาน

รายได้/เดือน

สถานภาพ
(โสด/สมรส)

จานวน
บุตร

หมายเหตุ

-4-/4.คา่ ใช้จา่ ย...

-44. คา่ ใช้จ่ายของผูข้ อรับทุนการศึกษา
ไดร้ ับเงินคา่ ใช้จ่ายเดือนละ

บาท จาก

บิดา

มารดา

ผูอ้ ุปการะ

รายละเอียดคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ดร้ ับนามาจัดสรร ดังนี้
-

คา่ ทีพ่ ัก
คา่ อุปกรณก์ ารเรียน
คา่ ใช้จ่ายสว่ นตัว
คา่ ใช้จ่ายอื่นๆ

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน โปรดระบุโดยละเอียด

5. ผูส้ มัครเคยทางานพิเศษระหวา่ งเรียนหรือไม่
เคย (ระบุประเภทของงานทีท่ า

)

(ถ้าเคยทางานพิเศษไดร้ ับคา่ จ้างเฉลีย่ สัปดาห์ละ

บาท หรือเดือนละ

ไมเ่ คย
บาท)

6. ทุนการศึกษาทีเ่ คยไดร้ บั ใน 3 ปี ทผี่ า่ นมา (ไมร่ วมทุนกูย้ มื กยศ./กรอ.)
ชื่อทุน

ปี การศึกษา

จานวน

บาท

ชื่อทุน

ปี การศึกษา

จานวน

บาท

ชื่อทุน

ปี การศึกษา

จานวน

บาท

7. ผูส้ มัครกูย้ มื เงินกองทุนใหก้ ยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) หรือไม่
กู้ (กยศ./กรอ.) โปรดระบุ

ไมเ่ คยกู้

ปี การศึกษา

กูค้ า่ เลา่ เรียนและคา่ ครองชีพ

กูเ้ ฉพาะคา่ เลา่ เรียน

กูเ้ ฉพาะคา่ รองชีพ

ปี การศึกษา

กูค้ า่ เลา่ เรียนและคา่ ครองชีพ

กูเ้ ฉพาะคา่ เลา่ เรียน

กูเ้ ฉพาะคา่ รองชีพ

ปี การศึกษา

กูค้ า่ เลา่ เรียนและคา่ ครองชีพ

กูเ้ ฉพาะคา่ เลา่ เรียน

กูเ้ ฉพาะคา่ รองชีพ

ปี การศึกษา

กูค้ า่ เลา่ เรียนและคา่ ครองชีพ

กูเ้ ฉพาะคา่ เลา่ เรียน

กูเ้ ฉพาะคา่ รองชีพ

ปี การศึกษา

กูค้ า่ เลา่ เรียนและคา่ ครองชีพ

กูเ้ ฉพาะคา่ เลา่ เรียน

กูเ้ ฉพาะคา่ รองชีพ

ปี การศึกษา

กูค้ า่ เลา่ เรียนและคา่ ครองชีพ

กูเ้ ฉพาะคา่ เลา่ เรียน

กูเ้ ฉพาะคา่ รองชีพ

8. โครงการหรือความตัง้ ใจทีจ่ ะประกอบอาชีพในอนาคต

-5-/9.ความจาเป็ น...

-5–
9. ความจ าเป็ นในการขอรั บ ทุ น (โปรดให้ ร ายละเอี ย ดที่ส าคั ญ เกี่ย วกั บ ประวั ติ ข องผู้ส มั ค รและครอบครั ว มากที่สุ ด
เพื่อประโยชนใ์ นการพิจารณา)

10. ถา้ ทา่ นไดร้ บั ทุนการศึกษาแลว้ ทา่ นจะจัดสรรทุนการศึกษาอยา่ งไร

ขา้ พเจ้าขอรับรองวา่
1. ขอ้ มูลทัง้ หมดเป็ นความจริง หากภายหลังมีการตรวจสอบพบวา่ ขา้ พเจา้ ใหข้ อ้ มูลอันเป็ นเท็จ ขา้ พเจา้ ยินยอมใหย้ กเลิกการ
พิจารณาทุน หรือตามทึ่คณะเภสัชศาสตร์ เห็นสมควร
2. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ข้าพเจ้ายินดีทางานเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ หรือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นจานวน 20 ชัว่ โมง/ปี การศึกษา
ลงชื่อนิสิต

ลงชื่ออาจารยท์ ปี่ รึกษา

(

)
ใหข้ อ้ มูลเมื่อวันที่

(
/

/

)

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
รูปบา้ นนิสติ ถา่ ยเต็มหลัง

แผนทีบ่ า้ นนิสติ

