






 

 

 

 

 

ใบสมคัรขอรบัทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรตันโกสินทร ์200 ปี   

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

(โปรดกรอกขอ้ความดว้ยลายมือบรรจง) 
 

วันที่ ………………. เดือน………………………… พ.ศ……………… 
 

ประวติัส่วนตวั 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. นิสติ/นักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน ……………………………………………………………………………………………………. 

คณะ………………………………………………………..สาขา…………………….……………………………….ช้ันปีที่………………………. 

3. เกดิวันที่………………….เดือน…………………………………………..พ.ศ………………………… อายุ………………………………. ปี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………….โทร………………………………………………………… 

5. ภมูิล าเนา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

6. บิดาช่ือ………………………………………………..นามสกุล……………………………………………….อายุ…………………………….ปี 

(     )  มีชีวิตอยู่    (     )   ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….โทร………………………………………………………. 

อาชีพ…………………………………………………………………………รายได้เดือนละ………………………………………………..บาท 

ลักษณะงานที่ท  า…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สถานที่ประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..โทร………………………………………………………. 

7. มารดาช่ือ……………………………………………….นามสกุล…………………………..…………………..อายุ………………………….ปี 

(     )  มีชีวิตอยู่    (     )   ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….โทร………………………………………………………. 

อาชีพ…………………………………………………………………………รายได้เดือนละ………………………………………………..บาท 

ลักษณะงานที่ท  า…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สถานที่ประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..โทร………………………………………………………. 

 

 

รูปถ่าย 

1” 
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8. ฐานะการสมรสของบิดามารดา 

(     )   อยู่ด้วยกนั    (     )   หย่า 

(     )   บิดาถึงแก่กรรม    (     )   มารดาถึงแก่กรรม 

(     )   แยกกนัอยู่เพราะความจ าเป็น  (     )   แยกกนัอยู่เพราะเหตุอื่น ๆ 

  เกี่ยวกบัอาชีพ 

9. จ านวนพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเรียงตามล าดับ   รวมทั้งผู้สมัครด้วย   ระบุสถานที่ประกอบอาชีพ 

และสถานศึกษา 

 

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล สถานศึกษา/สถานที่ท  างาน รายได้ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 ขณะน้ีมีบุตรที่อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา   จ านวน……………………………….. คน 

 

10. นิสติ/นักศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม่ 

(     )   กู้ยืม เป็นเงินจ านวน ……………………………………………………………… บาท/ปี 

(     )   ไม่ได้กู้ยืม เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

11. ผู้สมัครได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………………… บาท    จาก 

(     )  บิดา  (     ) มารดา  (     ) ผู้อุปการะ  (     ) กองทุนฯ 

ในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะซ่ึงมิใช่บิดามารดา    ผู้อุปการะน้ันเกี่ยวข้องเป็น …………………… 

……………………….. มีอาชีพ………………………………………………..สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..โทร…………………………………………………………………. 

ผู้อุปการะมีบุตรในความอุปการะอกี  จ านวน……………….คน 
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12. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับแบ่งเป็น 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา…………………………………………………………………………………… บาท/เทอม 

2. ค่าอุปกรณ์การศึกษา……………………………………………………………………………………….. บาท/เดือน 

3. ค่าที่พักอาศัย……………………………………………………………………………………………………. บาท/เดือน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว……………………………………………………………………………………………….. บาท/เดือน 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………… บาท/เดือน 

13. ผู้สมัครเคยท างานพิเศษระหว่างหยุดภาคเรียนหรือไม่ 

(     )   เคย   (     )   ไม่เคย 

 ถ้าเคย   ได้รับค่าจ้างเฉล่ียสัปดาห์ละ ………………………….บาท หรือเดือนละ …………………..….………….บาท 

 ระบุประเภทของงานที่ท  า………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

14. ผู้สมัครคิดว่า ตนควรมีค่าใช้จ่ายเดือนละเทา่ไร   จึงจะเหมาะสมกบัรายจ่ายตามสถานภาพของตน  

ระบุจ านวนเงิน…………………………………………………………………………….บาท 

15. ครอบครัวของทา่นประสบปัญหาเกี่ยวกบัการขาดแคลนเงินบ่อยเพียงใด …………………………………………… 

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

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

     และแก้ปัญหาโดยวิธใีดเมื่อขาดเงิน………………………………………………………………………………………………………….. 

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

16. หากทา่นได้รับทุนการศึกษานี้แล้ว   ทา่นจะจัดสรรเงินทุนจ านวนนี้อย่างไร 

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

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

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

17. ผู้สมัครเคยได้รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี หรือไม่ 

      (      ) เคย  ปีการศึกษา..................   (      )  ไม่เคย 

18. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับมาแล้วในระดับปริญญาตรี   เรียงล าดับโดยละเอยีด 

ปีการศึกษา …………………………………. ได้รับทุน ………………………………… จ านวนเงิน…………………….………บาท 

ปีการศึกษา …………………………………. ได้รับทุน ……………………………….. จ านวนเงิน…………………………….บาท 

ปีการศึกษา………………………………….. ได้รับทุน ……………………………….. จ านวนเงิน ……………………………บาท 

และทุนการศึกษาที่ได้รับในปัจจุบัน…………………………………………………จ านวนเงิน……………………………..บาท 
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19. กจิกรรมเพ่ือส่วนรวม และอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การอื่น 

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

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

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

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

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

 

20. โครงการหรือความต้ังใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 

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

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

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

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

21. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และให้เหตุผลที่สมัครขอรับทุนโดยละเอียดเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการคัดเลือกทุน (โปรดเขียนในกระดาษที่แนบมากบัใบสมัคร) 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครน้ีเป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์

ที่สดุเทา่ที่ข้าพเจ้ามีความรู้ และด้วยความสัตย์จริง หากตรวจสอบพบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง 

ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ให้ทุนเพิกถอนทุนได้ 

 

 

 

 

      ลงช่ือผู้สมัคร……………………………………………………………….. 

      วันที่………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรยายเหตุผลการขอรบัทุนโดยละเอียด..........................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 
หนงัสือรบัรองของสถานศึกษา 

 

 
ขอรับรองว่า  นาย/นางสาว..................................................................................................... .......... 

มหาวิทยาลัย / สถาบัน......................................................................................................... ........... 

คณะ...............................................................สาขาวิชา.................................. ................................ 

ช้ันปีที่......................ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม.......................เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการ  และเป็นบุคคลที่สมควรได้รับทุนการศึกษาน้ี 

 

 

 

      ลงช่ือ............................................................ 

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

      ต าแหน่ง....................................................................... 

                                                                       (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

                                                        วันที่............เดือน...................................พ.ศ........ 

 

 

ลงช่ือ............................................................ 

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

      ต าแหน่ง....................................................................... 

                                                                     (รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสตินักศึกษา) 

                                                        วันที่............เดือน...................................พ.ศ........ 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์การรายงานผลการคดัเลือก 

ของกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรตันโกสินทร ์200 ปี  

เพือ่เขา้รบัทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยั.................................................................................... 

วนัที.่................................................................................................ 

     
 

จ านวนผู้สมัครขอรับทุนทั้งสิ้น.............................คน จ าแนกตามรายคณะวิชา ดังน้ี 

1. คณะ.............................................................. จ านวน..................คน         

2. คณะ.............................................................. จ านวน..................คน         

3. คณะ.............................................................. จ านวน..................คน 

4. คณะ.............................................................. จ านวน..................คน 

5. คณะ.............................................................. จ านวน..................คน 

 

ผลการคัดเลือกนิสตินักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน  ดังน้ี 

 

ล าดบัที่ รายชื่อผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือก 

คณะ/สาขาวิชา GPA. เหตุผลทีไ่ดร้บัการพจิารณา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 สรุปสถานภาพครอบครัว 

อาชีพผู้ปกครอง 

- รายได้ของครอบครัว 

- สภาพปัญหาของนักศึกษา 

 

รายนามคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน 

1.   .............................................................................................ประธาน  

      ลายมือช่ือ...............................................................................  

2.   .............................................................................................กรรมการ  

      ลายมือช่ือ...............................................................................  

3.   .............................................................................................กรรมการ  

      ลายมือช่ือ............................................................................... 


	ประกาศกองทุนเอสโซ่ ปีการศึกษา 2559
	ใบสมัคร แบบฟอร์มรายงานผลการคัดเลือก ทุนเอสโซ่   59

