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3. เกรดเฉลี่ยรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ……………………………..………………………………………… 
4. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ  

 บิดามารดา  ญาติ      
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ติดรูปถ่าย 
 

ขนาด 1 นิ้ว กรุณากรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจงให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
หากไม่ครบสมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณารับทุน 



 

 

9. สถานภาพของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง   บิดาถึงแก่กรรม 

 มารดาถึงแก่กรรม  แยกกันอยู่ 
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 สถานที่ก าลังศึกษา ขณะนี้บุตรอยู่ในความอุปการะของบิดามารดาจ านวน ..................คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ สถานที่ประกอบอาชีพ รายได้ต่อปี ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น 
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3.      
4.      
5.      
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ค่าท่ีพักอาศัย ...................................บาท   ค่าอุปกรณ์การศึกษา...............................................บาท 
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13. ผู้สมัครเคยท างานพิเศษหรือไม่   ไม่เคย     เคย  ............................................................................ 
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14. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับและได้รับอยู่ในระดับปริญญาตรี (ให้เรียงล าดับโดยละเอียด) 
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จ านวนเงิน.......................บาท  
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จ านวนเงิน.......... .............บาท 
ปีการศึกษา....................ได้รับทุน...................................................................จ านวนเงิน.................... ...บาท 

15.  ตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ 



 

 

       (ผูส้มัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และมีผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ ไม่ต่ ากว่า 3.00  โดยมีจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนและได้ผลการเรียนแล้วไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตร
ก าหนด) 

ระดับชั้นปีที่ 1    
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน 

      
      
      
      
      
      
      

ระดับชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน 

      
      
      
      
      
      
      

ระดับชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1  

รายวิชาเอกบังคับ หรือ   
รายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลการเรียน  

   
   
   
   
   
    
    
                                      ผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือ วิชาเฉพาะด้านบังคับเฉลี่ย เท่ากับ ___________  

 



 

 

16. กิจกรรมที่นิสิตท าท่ีมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
17. นิสิตมีความมุ่งหวังด้านการศึกษาในอนาคตอย่างไร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

  
                ลงชื่อ..........................................................ผู้สมคัร 

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

                                                               สาขาวิชา ................................................................. 

                                                                          วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ................ 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สังกัด ............................................................................... ................................................................................... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ดังนี้   (โปรดประเมินผู้สมัครในด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ 
ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ถ้าที่ว่างไม่พอขอให้เขียนในกระดาษเพ่ิมเติม) 
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............................................................................................................................................................... ............... 

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                         (.......................................................................) 

            อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                                 วันที ่.............เดือน.....................พ.ศ................ 
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