ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ ............ ประจาปีการศึกษา .....................

ติดรูปถ่ายนิสิต

ลายมือชื่อ
....................................
ประวัตผิ ู้ขอรับทุนการศึกษา
ชื่อ (นาย/นางสาว) .............................................. สกุล ............................................. ชัน้ ปี ............ รหัสนิสิต .................................
คณะ / วิทยาลัย ......................................................สาขาวิชา ...................................................... เกรดเฉลีย่ สะสม ........................
โทรศัพท์ ................................... (สารอง) ..................................e mail ……………………………………………….facebook …………………..…………
วันเดือนปีเกิด ................... เดือน .............................. ปี ........................ จังหวัดทีเ่ กิด ....................................................................
นับถือศาสนา  พุทธ
 อิสลาม
 คริสต์
 อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................
ภูมิลาเนาเดิม บ้านเลขที่ ………..……. ตรอก/ซอย ……………...……. หมูท่ ี่ ………… ถนน ……………….…………. ตาบล/แขวง ..…….…………….……..
อาเภอ/เขต….………….………………................. จังหวัด ……………………............…………………โทรศัพท์ ……………………………………………………..……..
โรคประจาตัวของนิสิต .............................................................................เบิกค่าใช้จ่าย/สิทธิ์รักษาจาก.............................................
ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
หอพักนิสติ อาคาร ……………………..…...………. ห้องพัก หมายเลข ……………………… ประเภทห้อง  พัดลม  แอร์
จานวนผู้พักอาศัยในห้องพัก ............................. คน (นับรวมนิสิตด้วย)
หอพักเอกชน ชื่อ........................................ ห้องพัก หมายเลข ……………………… ประเภทห้อง  พัดลม  แอร์
จานวนผู้พักอาศัยในห้องพัก ............................. คน (นับรวมนิสิตด้วย) ราคา/เดือน..........................................บาท
บ้านเลขที่ ………………………. ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ……………………………. ตาบล/แขวง ..…….…………….............
อาเภอ/เขต….…………………...........…...…........... จังหวัด ………….......................………..…โทรศัพท์ ………………………………….....
ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา
บิดา ชื่อ .......................................................... สกุล ................................................................ โทรศัพท์ .......................................
 มีชวี ติ อยู่ อายุ ......................ปี  ถึงแก่กรรม  ขาดการติดต่อ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของบิดา ........................................
อาชีพหลัก ................................................ ที่ทางาน .......................................................................................................................
 รายได้เฉลี่ย ....................................................บาท/เดือน  ไม่มรี ายได้ เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพ
โรคประจาตัวของบิดา .................................................................. เบิกค่าใช้จ่าย/สิทธิ์รักษาจาก.......................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา
มารดา ชื่อ .......................................................... สกุล ............................................................ โทรศัพท์ .......................................
 มีชวี ติ อยู่ อายุ ......................ปี  ถึงแก่กรรม  ขาดการติดต่อ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของบิดา ........................................
อาชีพหลัก ................................................ ที่ทางาน .......................................................................................................................
 รายได้เฉลี่ย ....................................................บาท/เดือน  ไม่มรี ายได้ เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพ
โรคประจาตัวของบิดา .................................................................. เบิกค่าใช้จ่าย/สิทธิ์รักษาจาก.......................................................

-2สถานภาพครอบครัว นิสิตอาศัยอยู่กับ
 อยู่กับบิดาและมารดา  อยู่กับบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่  อยู่กับญาติ หรือ ผู้อุปการะอื่น ระบุ...............................
บิดา/มารดา
 อยู่ดว้ ยกัน
 แยกกันอยู่ดว้ ยความจาเป็นด้านอาชีพ
 หย่าขาดจากกัน
 แยกกันอยู่ดว้ ยสาเหตุอื่น ๆ ................................................................
ผู้อุปการะ / ให้คา่ ใช้จา่ ย
 บิดาและมารดา
 บิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง
 อยู่กับญาติ หรือ ผู้อุปการะอื่น ระบุ..........................
บิดา/มารดามีที่ดนิ สาหรับทากสิกรรม
 เป็นของตนเอง จานวน ...................................... ไร่
 เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า ......................................... บาท/เดือน
ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา
 เป็นของตนเอง
 บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท
 อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ...............................................................................
ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล)
ผู้อุปการะ ชื่อ ..................................................................... สกุล .......................................................... อายุ .......................ปี
เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับทุน เป็น .....................................................  มีครอบครัว มีบุตร ............... คน
 โสด
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของผู้อุปการะ......................................................................... อาชีพหลัก ........................................................
ที่ทางาน ..........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..............................................  รายได้เฉลี่ย ....................................................บาท/เดือน
ที่อยูข่ องผู้อุปการะ บ้านเลขที่ …………………. ตรอก/ซอย ……………………. ถนน ………….........…………………. ตาบล/แขวง ..…….….…………...
อาเภอ/เขต….…………………...........….................... จังหวัด …………...............................………..… รหัสไปรษณีย์ .......................................
โรคประจาตัวของผู้อุปการะ ......................................................เบิกค่าใช้จ่าย/สิทธิ์รักษาจาก...........................................................
หนี้สินภายในครอบครัว  ไม่มหี นี้สนิ
 มีหนี้สนิ
กู้ยมื จาก ................................................................ จานวนทั้งสิ้น ....................................... บาท ดอกเบีย้ ................................ %
กู้ยมื เงินตัง้ แต่ (ว/ด/ป) โปรดระบุ ........................................................ ปัจจุบันหนีส้ ินคงเหลือเป็นเงิน ...................................... บาท
การกู้ยืม กยศ./กรอ
 กู้ ทัง้ ค่าเทอมและครองชีพ  กู้ค่าเทอมอย่างเดียว
 กู้ค่าครองชีพอย่างเดียว
 ไม่ได้กู้ เพราะ.............................................................................................................................................................................
ผู้ส่งเสียด้านการเงิน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ได้แก่  บิดา  มารดา  ญาติ  ผู้อุปการะ
โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ .............................................. บาท
รายรับ – รายจ่าย ของนิสิต
รายรับ
ก. รายได้จากบิดา มารดา
เดือนละ …………………. บาท/เดือน (ไม่รวมค่าหน่วยกิต)
ข. รายได้จากผู้อุปการะ
เดือนละ …………………. บาท/เดือน
ค. กู้ยมื กยศ./กรอ.
เดือนละ …………………. บาท/เดือน
ง. อืน่ ๆ ระบุ.................................................. เดือนละ …………………. บาท/เดือน
(กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว)

รายจ่าย

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ช.

-3ค่าอาหาร
เดือนละ …………………. บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ
เดือนละ …………………. บาท
ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-มหาวิทยาลัย เดือนละ …………………. บาท
ค่าที่พักอาศัย
เดือนละ .................... บาท
ค่าน้ามันรถ / ค่าพาหนะเดินทาง
เดือนละ ..................... บาท
อื่น ๆ ระบุ.............................................. เดือนละ …………………. บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีน่ ักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะสาหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ ……….....................……. บาท
(ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษา)
ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จานวนพี่นอ้ งที่ยังมีชวี ติ อยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คน ชาย …………. คน หญิง ………… คน
จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………… คน
โปรดระบุเกี่ยวกับพี่น้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามลาดับในตารางนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ระดับการศึกษาที่สาเร็จหรือ
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ

อาชีพ/รายได้

สถานภาพ

จานวนบุตร

สมรส/โสด

(คน)

1.
2.
3.
4.
5.

ประวัตกิ ารรับทุนการศึกษา
ชื่อทุนที่ได้รับ

ปีการศึกษา

จานวนเงินทุน บาท/ปี

ประเภททุน
(ต่อเนื่อง/ไม่ต่อเนือ่ ง)

ประวัตกิ ารทางานเพื่อหารายได้พิเศษ
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง

ลักษณะงานที่ทา

ระยะเวลาการทางาน

จานวนเงินที่ได้รบั

เป็นผู้นากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปีการศึกษา

กิจกรรม

ตาแหน่ง

-4เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปีการศึกษา

กิจกรรม

จัดโดย

ทากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ (แนบหลักฐาน)
ปีการศึกษา

ระบุประเภทกิจกรรมที่ทา / จัดโดย

ผู้นา/ผู้เข้าร่วม

จานวนชั่วโมง

นิสิตเคยได้รับรางวัล หรือ การประกาศคุณความดี หรือ การกระทาทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้กับตนเองและครอบครัว
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
เหตุผลความจาเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน)
………………………………………………………………………………………………………………...............................................................…….................
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
…...…………………..................................................................…………………………………………………………………………………………………………
โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคตและถ้านิสิตได้รับทุนการศึกษาจะนาเงินทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไร

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

-5นิสิตมีสงิ่ อานวยความสะดวกส่วนตัว
-

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค
แท็บเล็ต









ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี









มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ยี่ห้อ ……………….
ยี่ห้อ ……………….
ยี่ห้อ ……………….
ยี่ห้อ ……………….
ยี่ห้อ ……………….
ยี่ห้อ ……………….
ยี่ห้อ ……………….

รุ่น ………..….
รุ่น ………..….
รุ่น ………..….
รุ่น ………..….
รุ่น ………..….
รุ่น ………..….
รุ่น ………..….

อายุการใช้งาน ….. ปี
อายุการใช้งาน ….. ปี
อายุการใช้งาน ….. ปี
อายุการใช้งาน ….. ปี
อายุการใช้งาน ….. ปี
อายุการใช้งาน ….. ปี
อายุการใช้งาน ….. ปี

ลงชื่อ ............................................................. ผู้สมัครขอรับทุน
(............................................................)
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
…...………………………………………………………....................................................................…….……………………………………………………………………
…...………………………………………………………....................................................................…….……………………………………………………………………
…...………………………………………………………....................................................................…….……………………………………………………………………
…...………………………………………………………....................................................................…….……………………………………………………………………
…...………………………………………………………....................................................................…….……………………………………………………………………
…...………………………………………………………....................................................................…….……………………………………………………………………
ลงชื่อ ………................…………………………......
( ……………………..........................………………………….)
ตาแหน่ง ………………..........…………………………..
ภาควิชา………………………..............……………เบอร์โทรศัพท์...........................
วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. …………..
หมายเหตุ
1. ข้อความใดที่นิสติ ให้ไว้ ปรากฏว่าคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา
2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยวิธีอื่นก็ได้ เพื่อผลประโยชน์ในการ
ประกอบการพิจารณาเรื่องจัดสรรทุนเท่านัน้
3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมการฯจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณีใดๆ
ได้ตรวจสอบใบสมัครถูกต้องแล้ว
.......................................................................
(……………………….........……………………….)
ตาแหน่ง ...............................................................
วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. …………..

-6ภาพถ่ายบ้านของนิสิตผูข้ อรับทุนการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่าย พร้อมกรอกข้อมูลเรียบร้อย (download ได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th)
2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดย print จะระบบ Activity Transcript
http://acttrans.nu.ac.th ทั้งนี้ นิสิตสามารถนาหลักฐานอื่นมาแสดงเพิ่มได้ในวันสัมภาษณ์
3. ใบแสดงผลการเรียน print จากระบบทะเบียนออนไลน์ http://www.reg.nu.ac.th

