วันทีส่ มัคร.............................

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจาปี 2565
โครงการ “GPSC Scholarships ทุนการศึกษาต่ อเนื่องระดับปริญญาตรี”

ภาพถ่าย
1 นิ้ว

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...........................................นามสกุล........................................................
สมัครเป็ นผูร้ ับทุนโครงการ “GPSC Scholarships ทุนการศึกษาต่ อเนื่องระดับปริ ญญาตรี” ปี 2565
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา ....................................................................................……...
ชื่อหลักสู ตรที่ศึกษาหรื อจะเข้าศึกษาคณะ………………………………………………………………..
มหาวิทยาลัย/สถาบัน……….....................................................................................................................
ระยะเวลาที่ศึกษา.......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับทุนการศึกษา ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติทวั่ ไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว
- ข้าพเจ้าเกิดวันที่..................เดือน ………........................................ พ.ศ. .................................
อายุนบั ถึงวันที่ปิดรับสมัครของปี ที่ขอรับทุน..........................................ปี .....................................เดือน
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..............................................ตรอก/ซอย..........................................………………….
ถนน.....................................ตาบล/ แขวง...................................อาเภอ/ เขต.............................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์........................................
เชื้อชาติ ........................................สัญชาติ ..........................................ศาสนา .............................……….
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- บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น…………………….…….…….....โทรศัพท์มือถือ.................................…......
โทรสาร………….……………….……….…Email.…………………………………………………..……
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่.....................................ตรอก/ ซอย............................................................
ถนน.....................................ตาบล/ แขวง..................................อาเภอ/ เขต..........................................…
จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
- บิดาชื่อ…………………………………..อายุ…………ปี
อาชีพ (โปรดระบุให้ชดั เจน) ……………....………..……......….…... รายได้…………...….บาท/ เดือน
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่........................................ตรอก/ ซอย...........................................……….…......……..
ถนน.....................................ตาบล/ แขวง...................................อาเภอ/ เขต.............................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์………………………………
- มารดาชื่อ…………………………….…..อายุ…………ปี
อาชีพ (โปรดระบุให้ชดั เจน)…………………...........…...…….…...... รายได้………......…..บาท/ เดือน
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่........................................ตรอก/ ซอย............................................……………………
ถนน.....................................ตาบล/ แขวง...................................อาเภอ/ เขต.............................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์……………………………..
- สถานภาพทางครอบครัว ( ) อยูด่ ว้ ยกัน ( ) หย่าร้าง ( ) บิดาเสี ยชีวติ ( ) มารดาเสี ยชีวติ
อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................
- มีพี่หรื อน้อง ร่ วมบิดาและมารดา จานวน............คน (ไม่รวมผูส้ มัคร) ได้แก่
คนที่ 1 ชื่อ-สกุล.........................................................................อายุ....................ปี อาชีพ.......................
คนที่ 2 ชื่อ-สกุล.........................................................................อายุ....................ปี อาชีพ......................
คนที่ 3 ชื่อ-สกุล.........................................................................อายุ....................ปี อาชีพ......................
- กรณี เร่ งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ สามารถติดต่อผ่านทาง
ชื่อ-สกุล.............……………………………………………มีความเกี่ยวข้องเป็ น....................................
โทรศัพท์บา้ น……....………………....................โทรศัพท์มือถือ……......................………….….........
โทรศัพท์ที่ทางาน…………...................…........... โทรสาร…………...........................…………...........
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2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาเร็จการศึกษา

โปรดระบุชื่อวุฒิการศึกษา
และสาขาวิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา

ปี การศึกษา

คะแนนเฉลีย่ สะสม
(6 ภาคเรียน)

มัธยมศึกษาตอนต้ น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผลงานทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ฯ ที่เคยได้รับรางวัล (หากมีโปรด
ระบุชื่อผลงาน รางวัล และปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล)
……………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………
- กิจกรรมหรื อการมีส่วนร่ วมอื่นๆ เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร (หากมีโปรด
ระบุชื่อกิจกรรม หน่วยงาน และปี พ.ศ. ที่เข้าร่ วม)
……………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………
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- ข้าพเจ้า  กาลังศึกษา  ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ
ในระดับ…………………………………….……สาขาวิชา…………………………….…….………
คณะ……..…………………………………………………………….
มหาวิทยาลัย…………..…...............................……………………โดย  ได้ศึกษา  จะเข้าศึกษา
ตั้งแต่เดือน............................................................. พ.ศ. ……………….............................…..
ชื่อปริ ญญาที่จะได้รับหากสาเร็ จการศึกษา….……..……………………………………………………..
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา (หากสามารถระบุได้)……………………………...………………………....…….
3. ประวัติการรับทุน
- ข้าพเจ้า  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  เคยได้รับทุนการศึกษา (โปรดระบุ)
โครงการที่เคยได้รับทุนการศึกษา…………..…………………………………ปี พ.ศ. …….…………...
ระดับการศึกษา……………………...............จากหน่วยงาน/ เจ้าของทุน..................................................
- ข้าพเจ้า  ไม่มี
 มี ข้อผูกพันกับหน่วยงาน/ เจ้าของทุน (โปรดระบุ)
ข้อผูกพันกับหน่วยงาน/ เจ้าของทุน ในการชดใช้ทุนการศึกษา ตั้งแต่วนั ที่...............เดือน........................
พ.ศ...................... จนถึงวันที่………..…… เดือน…….…………...............พ.ศ.......................................
พร้ อมใบสมัครนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้
( ) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป (ติดในใบสมัคร)
( ) สาเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมวาดแผนที่การเดินทาง+รู ปถ่ายบ้านลงในใบสมัคร)
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรื อผูป้ กครอง จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต/ นักศึกษา จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
( ) เอกสารรับรองการเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ซึ่งออกโดยสถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ฉบับ
( ) ผลคะแนนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
* เอกสารประเภทบัตรประชาชนก่ อนส่ งให้ ขีดฆ่ าสีทบึ ปิ ดในส่ วนข้ อมูล ศาสนา และ กรุ๊ปเลือด ถ้ ามี
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ข้าพเจ้าขอรั บ รองว่าข้อความข้างต้นเป็ น ความ จริ งทุ ก ป ระการ แล ะได้ อ่ า น ป ระก าศ
ข้อกาหนดเงื่ อนไขการให้ทุน สนับสนุ นเพื่ อการศึกษาโครงการ “GPSC Scholarships ทุนการศึ กษา
ต่ อเนื่ องระดับปริญญาตรี ” และข้อผูกพันต่างๆ เป็ นที่เข้าใจแล้ว เมื่อได้รับการประกาศให้เป็ นผูไ้ ด้รับ
ทุ น สนั บ สนุ น เพื่ อ การศึ ก ษา ข้า พเจ้า ยิ น ดี รั บ ทุ น และปฏิ บ ั ติ ต ามข้อ ก าหนดและค าแนะน าจาก
คณะกรรมการทุนการศึกษาของกลุ่มบริ ษทั GPSC ทุกประการ
กรณี ที่ ข ้า พเจ้า ส่ ง เอกสารไม่ ค รบถ้วนหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดใดๆ หรื อ ไม่ ผ่า นการ
พิจารณาได้รับทุนการศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่เรี ยกร้ องประการใดหากถูกตัดสิ ทธิ์ จากโครงการ โดย
คาตัดสิ นของคณะกรรมการให้ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้ มัคร
(.......................................................)
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แผนที่บ้านโดยสังเขป

.

รูปถ่ายบ้าน (ตามทะเบียนบ้านที่นักศึกษาอยู่อาศัย)
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