กําหนดการ
โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย
เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน ปการศึกษา 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรม
รับสมัคร
แจงผลผูเขารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ และประเมินความมุงมั่นในการศึกษา
ประกาศผลผูผานการสอบสัมภาษณ
และการประเมินความมุงมั่นในการศึกษา
รับสมัคร รอบที่ 2
สอบสัมภาษณ และประเมินความมุงมั่นในการศึกษา
รอบที่ 2 (ประกาศผลทันที)
รายงานตัว
ประกาศผลผูผานการคัดเลือกและรายงานตัว
รับนองจาก จ.นาน เดินทางมา จ.ลําปาง
ลงทะเบียน รับตารางเรียน และพบอาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขามหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา2561
กิจกรรมพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝาย สายบุญ
จุลกฐิน ถิ่นลานนา
เปดภาคเรียนที่1 ปการศึกษา2561

วัน/เดือน/ป*
ตั้งแตบัดนี้ – 8 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 – 13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
23 ก.ค. 61
6 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61
8 – 9 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61

*หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชองทางในการรับขอมูลขาวสาร และประกาศผลโครงการทุนฯ
1. มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถ.วชิราวุธดําเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร: (054) 265-170, (054) 820-099, (088) 261-1643, (089) 952-5110
โทรสาร : (054) 265-181
เว็บไซต: www.nation.ac.th
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา37
ถ.แพร – ลอง อ.เมือง จ.แพร 54000
โทร : (054) 511-137 ตอ 14 โทรสาร : (054) 521-796
เว็บไซต: www.sesa37.go.th

14 ส.ค. 61

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่ าน
รุ่นที่ 4 : ปี การศึกษา 2561
ที่มาและความสําคัญ
1. ในปี พุท ธศัก ราช 2558 ทางธนาคารกสิ ก รไทยและมหาวิ ท ยาลัย เนชั่น ได้ จัด ทํ า โครงการ “ทุน การศึ ก ษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสที่
ทรงพระเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแพร่ พระราชกรณีย กิจ พระ
อัจฉริ ย ภาพ และพระเกี ย รติ คุณนานัปการที่ ทรงมีต่อประชาชน และประเทศชาติ โดยการกํ า เนิ ดโครงการ
ทุนการศึกษาเพื่อให้ เยาวชนจังหวัดน่านได้ เข้ ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
2. ธนาคารกสิกรไทย และ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการศึกษารองรั บการพัฒนา
ศักยภาพความมัน่ คงในอาชีพการงานแก่เยาวชน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการพัฒนาจังหวัดน่าน
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคมและการฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ที่มีสาเหตุจากการตัดไม้ ทําลายป่ าและ
การประกอบอาชีพด้ านการเกษตรในระบบถางเผา ซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่ของจังหวัด การให้ โอกาสทางการศึกษา
นับเป็ นการวางรากฐานที่สําคัญและมัน่ คงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการต่อยอดการพัฒนายกระดับ
การศึกษาของเยาวชนในจังหวัดจากระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสูร่ ะดับอุดมศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาดังนี ้
ปี การศึกษา 2558
จํานวน 60 ทุน มูลค่า 27,000,000 บาท
ปี การศึกษา 2559
จํานวน 60 ทุน มูลค่า 27,000,000 บาท
ปี การศึกษา 2560
จํานวน 60 ทุน มูลค่า 27,000,000 บาท
ปี การศึกษา 2561
จํานวน 60 ทุน มูลค่า 27,000,000 บาท
3. สนับสนุนการวางรากฐานการพัฒนาด้ านการงานอาชีพที่รองรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านให้
มัน่ คงยัง่ ยืน
การพัฒนาศักยภาพและโอกาสด้ านวิชาชีพ
1. การสร้ างเสริ มสมรรถนะศักยภาพนักศึกษาของนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยทางธนาคารกสิกรไทยได้ สนับสนุน
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาจัดอบรม กระบวนการทางด้ านความคิดต่างๆ อาทิ การคิดเชิงบวก การคิดเชิงสร้ างสรรค์
การวางแผนด้ านการเงิ น และการวางแผนในการเป็ นผู้ประกอบการธุรกิ จส่วนตัว ตลอดจนหลักการพัฒนา
บุคลิกภาพให้ กบั นักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ กําหนดนโยบายการพัฒนานักศึกษา ที่ม่งุ เน้ นการปลูกฝั งจิตสํานึกในการรักภูมิลําเนา
ท้ องถิ่นบ้ านเกิดและการมีจิตอาสา มีการดําเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสา “โครงการปั นความรู้ สนู่ ้ อง” ในวันที่
18 – 20 ธัน วาคม 2560 และ “โครงการธนาคารกสิกรไทย มหาวิ ทยาลัยเนชั่น ร่ ว มใจสู้ภัยหนาว” ในวัน ที่
21 – 27 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา ณ บ้ านผักเฮือก ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนในจังหวัดน่านอันเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมใน
ด้ านกําลังคนที่จะรองรับการขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจของประเทศให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ นกั เรี ยนในจังหวัดน่านที่ได้ รับทุนการศึกษานําความรู้ มาพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชน ตลอดจนทรัพยากรสิง่ แวดล้ อมในบ้ านเกิด
ผังแสดงหน่ วยงานที่มีส่วนสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และการงานอาชีพในท้ องถิ่น

ธนาคารกสิกรไทย
สํานักงานจังหวัดน่ าน

สพม. / โรงเรียน

องค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น

นักศึกษา

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่ าน
มหาวิทยาลัยเนชั่น

หอการค้ าจังหวัดน่ าน

สํานักงานแรงงานจังหวัด
/ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดน่ าน

กลุ่มเป้าหมาย
• นักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ/หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดน่าน
• นักเรี ยน รวมทังพ่
้ อแม่ หรื อผู้ปกครอง ที่มีความมุ่งมัน่ และมีใจรักบ้ านเกิดโดยตังเป
้ ้ าหมายในชีวิตว่าจะกลับมา
พัฒนาบ้ านเกิดในจังหวัดน่าน
รายละเอียดทุนการศึกษา (ต่ อเนื่องจนจบหลักสูตร)
ทุนเต็มจํานวนมูลค่ าทุนละ 450,000 บาท จํานวน 60 ทุน รวมมูลค่ าทุนทัง้ สิน้ 27,000,000 บาท
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร(4ปี ) ทุนละ 450,000 บาท ประกอบด้ วย
ค่าเล่าเรี ยน
240,000 บาท
ค่าที่พกั
60,000 บาท
ค่าครองชีพ (3,125บาท/เดือน)
150,000 บาท
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รายละเอียดการคัดกรองผู้เข้ ารับทุนการศึกษา
ผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. นักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 และ/หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี การศึกษา 2560 มีผล
การเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีคะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 2.5 ขึ ้นไป
2. เป็ นผู้สมัครใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ดังนี ้
ลําดับที่

1

2

3
4
5

คณะและหลักสูตร

จํานวนทุน
ปี การศึกษา 2561
(คน)

คณะบริ หารธุรกิจ
1.1 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
1.2 หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2.2 สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ
คณะนิเทศศาสตร์
3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
4.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวม

จํานวนนักเรียน
ที่สมัครในปี การศึกษา
2560 (คน)
อันดับ 1
อันดับ 2

9
8

47
9

19
26

9
8

29
-

33
-

10

12

10

8

17

19

8
60

6

13
120

3. ผู้รับทุนสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรี ยนได้ ตามความสมัครใจ
4. ผู้รับทุนยินดีกลับมาทํางานสืบสานพัฒนาความเจริ ญให้ บ้านเกิดตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้ วยการทําประโยชน์ให้ ชมุ ชนในจังหวัดน่านตามความถนัดของตน
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเนชัน่ พร้ อมเอกสารประกอบการสมัคร
2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
3. ใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
4. แฟ้ มสะสมผลงานของผู้ขอรับทุน (ถ้ ามี)
5. ผลคะแนน O-NET และหรื อ ผลคะแนน GAT / PAT และหรื อ วิชาสามัญ 9 วิชา
6. กรณี นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ แสดงผล V-NET
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เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้รับทุนต้ องศึกษาตามระยะเวลาตลอดหลักสูตร
2. ผู้รับทุนต้ องสนับสนุน ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม ตามทุนการศึกษาที่ได้ รับ
3. เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การระงับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะระงับทุนการศึกษาเมื่อ
1. ผู้รับทุนไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผู้รับทุนพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
3. ผู้รับทุนรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาโดยไม่มีเหตุอนั ควร
4. ผู้รับทุนมีความประพฤติเสือ่ มเสีย
5. ผู้รับทุนการศึกษามีผลการเรี ยนตํ่ากว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรให้ ระงับทุนการศึกษา
ขัน้ ตอนการสรรหานักเรียนทุน
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน): (สพม.37)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1. ขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37และโรงเรี ยนมัธยมในจังหวัดน่าน
• จัดการประชุมผู้อํานวยการโรงเรี ยนโดยความร่วมมือของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37
• มอบเอกสารโครงการทุนการศึกษาเพื่อโรงเรี ยนประชาสัมพันธ์เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนทุน
• ผู้อํานวยการโรงเรี ยนและครูประจําชันหรื
้ อครูแนะแนวพิจารณาเสนอนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด
โดยผู้อํานวยการโรงเรี ยนลงนามรับรอง และครู ประจําชัน้ หรื อครู แนะแนวให้ ความคิดเห็นพร้ อมลงนาม
รับรอง
2. นักเรี ยนกรอกใบสมัครเข้ าร่วมโครงการ
3. ผู้ปกครองรับทราบและลงนามเห็นชอบการสมัครเข้ าร่ วมโครงการรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัครมายังผู้อํานวยการ
โรงเรี ยน
4. ผู้อํานวยการโรงเรี ยนเสนอรายชื่อนักเรี ยนที่สมควรได้ รับทุน และใบสมัครของผู้สนใจเข้ าร่วมโครงการมายังสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
5. สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 37 รวบรวมใบสมัค รทัง้ หมดส่ง มายัง มหาวิ ท ยาลัย เนชั่ น
คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
1. ผู้แทนจากธนาคารกสิกรไทย
2. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเนชัน่
3. ประธานกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา(จากกสิกรไทย)
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร. พงษ์ อินทร์
2. ผู้อํานวยการ

รักอริ ยะธรรม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชัน่
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
4

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เยาวชน
1. ได้ รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาโดยไม่ต้องแบกรับภาระด้ านค่าใช้ จ่าย
2. เป็ นส่วนหนึง่ ของคนรุ่นใหม่ที่จะกลับมาสร้ างความเจริ ญให้ กบั ชุมชน และสังคมจังหวัดน่านในอนาคต
ชุมชน
1. จังหวัดน่านได้ บคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพกลับไปพัฒนาทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิง่ แวดล้ อม
2. จังหวัดน่านร่วมสร้ างจิตสํานึกรักบ้ านเกิดให้ แก่เยาวชนอันเป็ นกําลังหลักสําคัญในการพัฒนางานในพื ้นที่ต่อไป
ในอนาคต

5

ขอมูลผูสมัคร

ใบสมัครเรียน

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
อายุไมเกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)...................................................................... Name (Mr./Miss)…………………………………………………….................
วัน/เดือน/ป เกิด...................................................เพศ...................อายุ..................ป สัญชาติ………………………ศาสนา…..……………............
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน............................................................ ชื่อสถาบันเดิม....................................................................................
วุฒิการศึกษา.................................................................................ปที่สําเร็จการศึกษา ............................... คะแนนเฉลี่ย ..........................
บานเลขที่ ................................. หมูที่ ................................ ซอย ........................... ถนน ...........................................................................
ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ........................................
โทรศัพทมือถือ ................................................................................ โทรศัพทบาน ......................................................................................
E-mail …………………………………….……………...Facebook ………………………………………………LINE ID : ………………………………………………
ระบุชื่อผูป กครอง.............................................................................. โทรศัพทมือถือ ...................................................................................

หลักสูตรปริญญาตรี
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกหลักสูตรที่สนใจเขาศึกษาตอ 2 ลําดับ โดยเขียนหมายเลข “1” ในชองวางของหลักสูตร
ที่เลือกเปนอันดับ 1 และเขียนหมายเลข “2” ในชองวางของหลักสูตรที่เลือกเปนอันดับ 2
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วบ.บ) สาขาสุขภาวะและสุขภาพ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 4 ใบ 
2. สําเนาบัตรประชาชนผูสมัคร
จํานวน 2 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร
จํานวน 2 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา อยางละ 2 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบาน บิดาและมารดา อยางละ 2 ฉบับ 
6. สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง
จํานวน 2 ฉบับ 
7. สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง
จํานวน 2 ฉบับ 
8. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จํานวน 4 ฉบับ 
9. ใบรายงานผลคะแนน O-NET และหรือ ผลคะแนน GAT/PAT
และหรือ วิชาสามัญ 9 วิชา


ลงชื่อ ...................................................................... ผูส มัคร
(.................................................................)
.............../......................./...................
ลงชื่อ ...................................................................... ผูรับสมัคร
(.................................................................)
.............../......................./...................

รูปถาย
ใบสมัครผูขอรับทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน
รุนที่ 4 : ปการศึกษา 2561
โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกุล......................................................................................
Name(Mr./Mrs./Ms.)....................................................Surname...................................................................................
2. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .....................................................................หมูโลหิต.........................................................
3. สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา.............................................จังหวัด.................. ปการศึกษาที่สําเร็จ........................เกรดเฉลี่ย..............
4. วันที่/เดือน/ป พ.ศ. ที่เกิด..............................................................................จังหวัดที่เกิด..................................................
5. สัญชาติ ( ) ไทย ( ) จีน ( ) อื่นๆ(ระบุ)..............................................................................................................
6. เชื้อชาติ ( ) ไทย ( ) จีน ( ) อื่นๆ(ระบุ)..............................................................................................................
7. ศาสนา
( ) พุทธ ( ) คริสต ( ) อิสลาม ( ) อื่นๆ(ระบุ)......................................................................................
8. ความพิการทางรางกาย ( ) ไมมี ( ) มี โปรดระบุ...................................................................................................................
9. ที่อยูปจจุบันทีส่ ามารถติดตอได
บานเลขที.่ ...........................หมูที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................................................................
ตําบล.............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย............................................................
โทรศัพท.............................................Facebook……………………………................ID : Line………………………………………………………......
10.ที่อยูตามทะเบียนบาน
บานเลขที.่ ......................หมูที่.............ตรอก/ซอย...........................ถนน....................................................................................
ตําบล................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย. .....................................
11. กิจกรรมที่เคยปฏิบัติ
( ) ทํานิตยสารโรงเรียน
( ) เลนละครโรงเรียน
( ) อนุกาชาด
( ) เลนกีฬา ระบุ...............................

(
(
(
(

) โตวาที
( ) เลนดนตรี
) รองเพลง
( ) กิจกรรมลูกเสือ
) เปนสมาชิกชมรมตาง ๆ
( ) จัดรายการวิทยุ
) อื่น ๆ ระบุ...............................

ความสามารถพิเศษ ...........................................................................................................................................................
12. ขอมูลเกี่ยวกับบิดา (หรือผูปกครอง)
12.1. บิดาชื่อ..................................................................นามสกุล..........................................................................................
( ) มีชีวิตอยู อายุ...........................ป ( ) ถึงแกกรรม
12.2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา...........................................................................................................................................
12.3. อาชีพหลักของบิดา.........................................................................................................................................................
12.4. ที่อยูอาศัยของบิดา
( ) บานตนเอง ( ) บานเชา คาเชาเดือนละ............... บาท ( ) อื่นๆ................................

-212.5. บิดามีที่ดินเปนของตนเอง................................ไร...............................ตารางวา
บิดาเชาที่ดินของคนอื่น.....................................ไร...............................ตารางวา
12.6. รายไดปจจุบันของบิดา (บาท/เดือน)
( ) ไมมีรายได
( ) 3,000 หรือ นอยกวา ( ) 3,001 – 6,000
( ) 6,001 – 10,000
( ) 10,001 - 20,000
( ) 20,000 ขึ้นไป
12.7. ที่อยูของบิดา
บานเลขที่..................หมูที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................................
ตําบล....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพทบาน......................................โทรศัพทมือถือ………………………………………..
13. ขอมูลเกี่ยวกับมารดา (หรือผูปกครอง)
13.1. มารดาชื่อ.......................................................................นามสกุล..................................................................................
( ) มีชีวิตอยู อายุ...........................ป ( ) ถึงแกกรรม
13.2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา........................................................................................................................................
13.3. อาชีพหลักของมารดา.....................................................................................................................................................
13.4. ที่อยูอาศัยของมารดา ( ) บานตนเอง ( ) บานเชา คาเชาเดือนละ............... บาท ( ) อื่นๆ..........................
13.5. มารดามีที่ดินเปนของตนเอง................................ไร...............................ตารางวา
มารดาเชาที่ดินของคนอื่น...................................ไร...............................ตารางวา
13.6. รายไดปจจุบันของมารดา (บาท/เดือน)
( ) ไมมีรายได
( ) 3,000 หรือ นอยกวา ( ) 3,001 – 6,000
( ) 6,001 – 10,000
( ) 10,001 - 20,000
( ) 20,000 ขึ้นไป
13.7. ที่อยูของมารดา
บานเลขที่..................หมูที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................................
ตําบล....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพทบาน......................................โทรศัพทมือถือ………………………………………
14. ปจจุบันนักศึกษาอาศัยอยูกับ ( ) บิดา – มารดา ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) ผูอุปการะ
( ) บุคคลอื่นที่มิใชบิดามารดาโปรดระบุ ............................................................................................................................
ผูใหการอุปการะชื่อ ...........................................................อายุ.................ป ประกอบอาชีพ...............................................
ที่อยูปจจุบัน...........................................................................................................................................................................
รายไดเดือนละ................................บาท สถานที่ทํางาน...................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............................................................................................................................................................................
15. ทุนการศึกษาที่จะไดรับตลอดหลักสูตร ( 4 ป )
คาเลาเรียนตลอดหลักสูตร
240,000 บาท
คาที่พัก
60,000 บาท
คาครองชีพ(3,125บาท/เดือน)
150,000 บาท
รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร
450,000 บาท
16. ขอมูลการพักหอพัก
- นักศึกษาผูรับทุนฯ จะไดรับบริการที่พัก ในหอพักของมหาวิทยาลัย
17. การกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- นักศึกษาผูรับทุนฯ จะไมมีภาระการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

-3ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................
(……...................................................................)
ผูสมัครทุนฯ
วันที่..................เดือน..................พ.ศ................
ลงชื่อ ................................................................
(……………….......................................................)
บิดา/มารดา/ผูปกครอง
วันที่..................เดือน..................พ.ศ................
ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว
การรับรอง

10 9

8

ระดับคะแนน
7 6 5 4

3

2

1

รวม

1. ความประพฤติของนักเรียนผูสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. ความมุงมั่นตั้งใจในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
3. ศั ก ยภาพด า นการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นผู ส มั ค รขอรั บ
ทุนการศึกษา
รวมคะแนน
ความเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................
(……….……........................................................)
ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว
โทร....................................................................
วันที่..................เดือน..................พ.ศ................

-4ความเห็นจากองคกรทองถิ่นในภูมิลําเนาของนักเรียน *
1) ดานการสนับสนุนเห็นควรใหไดรับทุนการศึกษา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2) ความขาดแคลนบุคลากร/ความตองการดานบุคลากรขององคกร/หนวยงาน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................
(……….……........................................................)
ตําแหนง.............................................................
โทร....................................................................
วันที่..................เดือน..................พ.ศ.................
* หมายเหตุ เปนความคิดเห็นจากองคกรในภูมิลําเนาของนักเรียน อาทิเชน ผูใหญบาน, กํานัน, นายกองคการบริหารสวนตําบล,
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

