
         

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) 

 คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

………………………………………………………………………………. 
 
เรียน ประธานกรรมการคัดเลือก 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2561  ประเภททุน ส่งเสริม
การศึกษาทุนละ 400,000 บาท ไปศึกษาสาขาวิชา SCGI Master Degree Program ระดับปรญิญาโท 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป   
1.1  ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นางสาว)........................................................................... .............................. 

     (ภาษาอังกฤษ) (Mr. / Miss…………………….…………………………………………………………………. 
             เลขประจ าตัวประชาชน                                                                  
1.2 ข้าพเจ้าเกิดวันที่……………เดือน……………………….…พ.ศ.……………… อายุ…………..ป…ี……….เดือน…………วัน          
สัญชาติ…………….……….เชื้อชาติ……………………….ศาสนา………………………  
1.3 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง………………..…………………………… ระดับ…………………………………........……………….....………. 
โดยเร่ิมปฏิบัติงานเมื่อวันที่………………....………………......เดือน……………………………….………พ.ศ. …………………………….….….  
มีอายุการปฏิบัติงาน ........………….......ปี.......……………….........เดือน ......…………….............วัน (นับถึงวันทีท่ี่ปิดรับสมัคร)  
สถานทีท่ างานปัจจบุัน…………………………………………………….…………………………………………………………………………….……...
โทรศัพท์……………………………………..……โทรสาร……………………………..………e-mail:…………………………..……………….……… 
1.4. ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดตอ่ได้สะดวกทีสุ่ด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน)  
บ้านเลขที…่……………..………หมูท่ี่…….…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….…………………………………..……. 
ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………..…จังหวัด…………….……………….…….…… 
รหัสไปรษณีย์…………….………..…โทรศัพท์…………………………..…………….โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................. 
โทรสาร……….…………………….e-mail:……………………………………………………………..…………………….…………………..…………. 
1.5  ในกรณีเร่งด่วนที่ไมส่ามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ขอให้ติดต่อผ่านทาง  
(ชื่อ-นามสกุล)………………………..……………………….………………………………โทรศัพท…์……………………………..………… 
1.6. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา 
 

ระหว่าง 
พ.ศ. – พ.ศ. 

 

วุฒิที่ได้รบั 
แผนการเรียน/สาขาวชิาเอก 

 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 

ปริญญาตร ี     
     

ปริญญาโท     
     

แบบ ทศ. 1 

 

เลขที่ใบสมัคร………… 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

ติดรูปถ่ายนิสิต 
ขนาด  1 x1.5 นิ้ว 
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1.7 ประวัติการท างาน 
ต าแหน่ง / ระดบั / สงักัด หน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   
   
   
   
   

1.8 ความรู้ความสามารถในดา้นภาษาต่างประเทศ 
ภาษา ระดับความรู้ความสามารถ  

(ให้ระบุว่าใชไ้ด้ในระดบัดีมาก ด ีพอใช้) 
ศึกษาโดยวิธ ี

 เขียน อ่าน พูด  

     
     
     

1.9 ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  
 TOEFL………………………………………………..คะแนน (วันที่ทดสอบ.........................................)  
 IELTS………………………………………………….คะแนน (วนัที่ทดสอบ........................................)  
 BUU GET ………………………………………….คะแนน (วนัที่ทดสอบ........................................) 
 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ………………………………… คะแนน (วนัที่ทดสอบ........................................) 
 ไม่มีผลการทดสอบ 

   1.10 ประวัติการได้รบัทุนการศึกษา (ทั้งจากสถาบนัเดิมถึงปจัจุบัน) 
 

ปีการศึกษา ชื่อทุน จ านวนเงินทนุ ประเภททุน 
    
    
    
    
    

 
2.  ข้อมูลทางครอบครัว 
2.1 สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  แยกกันอยู่  หย่าร้าง 
2.2 ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส…………………………………..…………………………………….…สญัชาติ…..…..…เชื้อชาติ…...… 
ศาสนา……………อาชีพ……………………………..……ต าแหน่ง…………..…………………………..…….มีบตุรจ านวน……….คน 
2.3  ชื่อ-ชื่อสกุล บดิา……………………………………………………อายุ…………………ปี อาชีพ……………………......…………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………สถานทีป่ระกอบการ……………………………………………………………… 
โทรศัพท…์………………………………………………………..รายได้ต่อเดือน/ ต่อปี....…………….……………………………………… 
2.4 ชื่อ-ชื่อสกุล มารดา…………………………………………………อายุ…………………ปี อาชีพ…………………….…................. 
ต าแหน่ง………………………………………………………สถานทีป่ระกอบการ……………………………………………………………… 
โทรศัพท…์………………………………………………………..รายได้ต่อเดือน/ ต่อปี....…………….……………………………………… 
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ที่อยู่ของบิดาหรือมารดาที่ทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้……………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
……………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………………โทรศัพท์…………………………………….... 
2.5  ชื่อ-ชื่อสกุล ผูป้กครองนิสติ (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)………………………………………………..อาย…ุ……...……ป ี
เก่ียวข้องเป็น………………….................……อาชีพ…………………………………………………ต าแหน่ง…………………………….. 
สถานทีป่ระกอบการ………………………………………โทรศัพท…์……………………รายได้ต่อเดือน/ ต่อปี……..……………….. 
ที่อยู่ผู้ปกครองนิสิตทีท่างมหาวทิยาลัยสามารถติดต่อได้……………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………………โทรศัพท์………………………………………….. 
2.6  ความสัมพนัธ์ของครอบครัว 

        บิดา-มารดาอยู่ร่วมกัน      บิดาถึงแก่กรรม 
         บิดา-มารดาหย่าร้าง      มารดาถึงแก่กรรม 
         บิดา-มารดาแยกกันอยู่      บิดา-มารดาถึงแก่กรรม 
 2.7  นิสิตมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา รวมทั้งนิสิตด้วย จ านวน……………คน ให้เรียงล าดับจากอายุน้อยไปมาก ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สถานประกอบอาชีพ 
หรือสถานศึกษา 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

สถานภาพ 
(โสด/ สมรส) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
3.  ความจ าเป็นในการขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (ระบอุย่างละเอียด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีก่ล่าวมาข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการ
พิจารณาทนุส่งเสริมการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลยัท าการตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบวา่
ข้อความขา้งต้นดังกลา่วไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายนิดีให้ด าเนนิการเพิกถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธิ์     ในการแสดง
ความจ านงขอเข้ารับทุนสง่เสริมการศึกษาทุกประเภท พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแว่นตา ขนาด 1x15 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ  
5. ส าเนาแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 
          (ลงลายมือชื่อ)……………………………….………………………ผู้สมัครคัดเลือก  

      (…………………………….……………………….)  
           วันที่………..เดือน……….………….พ.ศ……………… 

 
      
 
 
 


