
 

ติดรูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน 

 
 

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ในโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 

--------------------------------------- 
 
 ทุนการศึกษาในประเทศ  ระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

ทุนการศึกษา ณ ตา่งประเทศ ระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................... 
   (Mr./Mrs./Miss)......................................................................................................................... 
   เลขประจ าตัวประชาชน.............................................................................................................. 
 มีความประสงค์จะสมัครขอรับทนุอุดหนุนการศึกษา ในโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสรมิผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 ไปศึกษา  
สาขาวชิา.................................................................................................................................................................... 
ณ สถาบนั/มหาวิทยาลยั............................................................................................................................................ 
ประเทศ......................................................ระยะเวลา.................ปี 
 ขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้าเกิดวันที่...........เดือน........................................พ.ศ. .................. อายุ.........ปี...........เดือน..........วัน 
สัญชาติ......................เชื้อชาติ........................ศาสนา.............................. 

2. สถานภาพ  โสด  สมรส  อ่ืน ๆ................................................................ 
3. ชื่อ-นามสกลุ ของคู่สมรส............................................................................................................................. 

สัญชาติ......................เชื้อชาติ........................ศาสนา.............................. 
อาชีพ..............................................................ต าแหน่ง................................................................................. 
สถานทีท่ างานของคู่สมรส............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.............................................โทรสาร....................................e-mail: ............................................. 
มีบุตรจ านวน............คน 

4. ปัจจุบนัประกอบอาชีพ.................................................ต าแหน่ง...............................................ระดับ........... 
โดยเร่ิมปฏิบัติงานเมื่อวันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ............... 
มีอายุการปฏิบัติงาน............ปี.........................เดือน..............วัน (นับถึงวนัที่สมัคร) 



5. สถานทีท่ างานปัจจบุัน................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.............................................โทรสาร....................................e-mail: ............................................. 

6. ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อไดส้ะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน) 
บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................ถนน.................................................... 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์มือถือ.......................................e-mail: ……………………………………. 
ID LINE: ............................................ 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา - มารดา 
บิดา ชื่อ – นามสกุล.................................................เชื้อชาติ................สัญชาติ.................ศาสนา................ 
อาชีพ................................................................สถานที่ท างาน...................................................................... 
...........................................................โทรศัพท์....................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.............................................. 
มารดา ชื่อ – นามสกุล.............................................เชื้อชาติ................สัญชาติ.................ศาสนา................ 
อาชีพ................................................................สถานที่ท างาน...................................................................... 
...........................................................โทรศัพท์....................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.............................................. 
 

8. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถาบนั ระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. 
วุฒิที่ได้รบั แผนการเรียน/

สาขาวชิาเอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 



 
9. ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง/ ระดบั/ สงักัด หน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
10. ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 
ระดับความรู้ความสามารถ                         

(ให้ระบุว่าใชไ้ด้ในระดบัดีมาก ด ีพอใช้) 
ศึกษาโดยวิธ ี

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 



11. ข้าพเจ้า  ไม่เคย  เคย ได้รับทนุไปศึกษา/ ฝึกอบรม 
หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา* 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

ระยะเวลา* หมายถึง วันที่เริ่มต้นและสิน้สุดของระยะเวลาที่ไดร้ับทุนไปศึกษา/ ฝึกอบรม 
 

12. รายละเอียดการขอรับทุน 
หลักสูตร........................................................................................................................................................ 
สาขาวชิา....................................................................................................................................................... 
สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................................................... 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร.............................................................................................................. 
 

13. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

BUUGET   วันที่ทดสอบ...................................................... 
TOEFL (Paper Based)  วันที่ทดสอบ...................................................... 
TOEFL (Internet Based)  วันที่ทดสอบ...................................................... 

  IELTS (Academic Module) วันที่ทดสอบ...................................................... 
  ผลทดสอบอ่ืน ๆ............................ วันที่ทดสอบ...................................................... 
  ไม่มีผลการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 



14. เหตุผลที่ขอรับทุนศึกษาต่อ (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแ่จ้งไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครเปน็ความจริงทุกประการ และขา้พเจ้าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตไิม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทนัที 
 
 
   (ลงลายมือชื่อ).................................................................ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก 
         (..................................................................) 
    วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 ในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรบัรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสาร และหลักฐานแล้ว ถา้ปรากฏวา่
ผู้ใดมีคุณสมบัตไิม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผูน้ั้นเปน็ผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมคัรเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอันเป็นเท็จ หรือปกปิด 
หรือปิดบังข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาด าเนนิการทางกฎหมายตาม
ควรแก่กรณีต่อไป 



 
 

 
 
 

หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ในโครงการทุนอุดหนุนการศึกษา    
เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 

--------------------------------------- 
 
       เขียนที่............................................................................. 
      วันที่...........เดือน.................................................พ.ศ. ................... 
 
 ข้าพเจ้า (1)............................................................................ต าแหน่ง.....................................................................
ระดับ............................ปฏิบัติงานที่ สถานประกอบการชื่อ...................................................................................ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่.........................................................................................................................โทรศัพท์........................................ 
เก่ียวข้องเป็น......................................................................................ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ในโครงการทุนอุดหนนุ
การศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 
 ชื่อ (1)............................................................................ต าแหน่ง............................................................................
ระดับ............................ปฏิบัติงานที่ สถานประกอบการชื่อ...................................................................................ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่.........................................................................................................................โทรศัพท์........................................ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองบุคคลดังรายชื่อข้างต้น วา่เป็นผู้มีความเหมาะสมในการสมัครเพื่อรับทุนฯ ดงันี้ 

1. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
2. เป็นผู้ปฏบิัติงานในหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น 
4. ความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี)....................................................................................................................................... 

 
 

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

      ต าแหน่ง......................................................................................... 
 
หมายเหตุ:  (1) ชื่อผู้รับรองความเหมาะสมฯ จะต้องเปน็ผูบ้ังคบับัญชาโดยตรง หรือหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่รู้จักผู้สมัคร
เป็นอย่างดี แต่ทัง้นี้ต้องไม่ใช่บดิา มารดา ญาติพีน่้อง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้สมัคร 
     (2) ชื่อผู้สมัครที่รับรองความเหมาะสมในการสมัครขอรับทุนฯ 


