
รหสันกัศกึษา…………………………/หน้า1 

ใบสมัครขอทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จํากัด 

ประจําปีการศึกษา 2562

(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมอืบรรจง) 

ประวตัิผู้ขอทุน 

- ช่ือ (ภาษาไทย) นาย / นางสาว ………………………...….…….…..….. นามสกลุ………………...…….……………..….....… 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ ตวัพิมพใ์หญ่) …………………………….…………. นามสกลุ ……......………………………………...…. 

กาํลงัศึกษาอยูค่ณะ………………….……………………...… สาขาวชิา……………….................………..……ชั้นปีท่ี..…...… 

รหสัประจาํตวันกัศึกษา   /   ผลการเรียนคร้ังล่าสุด (GPA เฉล่ีย)................ 

สถานท่ีเกิด……………………………… อาย ุ…….. ปี  วนั / เดือน / ปี เกิด ………………………. ศาสนา…….........………. 

- 
บา้นเลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………. ถนน…..….……….....….…..…… ตาํบล/แขวง…………...........………... 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 

อาํเภอ/เขต……………...................................….……. จงัหวดั………..............….…….........…. รหสัไปรษณีย…์..........….….. 

โทรศพัท ์(บา้น) …………………..……...…………….. โทรศพัท ์(มือถือ) ......………………..……..….……………………. 

- 
 หอพกันกัศึกษา………………………….. อาคาร…..…… หมายเลขหอ้งพกั.…….…... โทรศพัท…์…......……. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ติดต่อไดข้ณะกาํลงัศึกษา) 

 บา้น / อพาตเมน้ท ์/ บา้นเช่า / หอพกัเอกชน / วดั…………..………….…………  หมายเลขหอ้งพกั.….......….... 

ท่ีอยู ่  เลขท่ี……...……… หมู่ท่ี…….... ถนน.……………………………. ตาํบล/แขวง……..…….…..……….. 

อาํเภอ/เขต ……….……............……. จงัหวดั…………….....………………….. รหสัไปรษณีย ์….…………… 

หมายเลขโทรศพัท…์……………………......…………………………………………………….....…………… 

รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทุน 

1. ไดรั้บเงินมาใชจ่้ายจากบิดา/มารดา    รายวนั   รายสปัดาห์   รายเดือน    คิดเป็นวนัละ................................บาท 

รายได้ 

2. ไดรั้บเงินจากผูอุ้ปการะนอกเหนือจากบิดามารดา  รายวนั  รายสปัดาห์  รายเดือน   คิดเป็นวนัละ................ บาท 

3. ไดรั้บจากเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา  เดือนละ........................................... บาท 

4. มีรายไดพิ้เศษ วนัละ...............................บาท โดย (ระบุลกัษณะงาน)........................................................................................ 

1. ค่าอาหาร ……….……..……บาทต่อวนั

รายจ่าย 

2. ค่าท่ีพกั…………………….. บาทต่อเดือน 

3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางระหวา่งท่ีพกัถึงสถานท่ีเรียน……………….…...…บาทต่อวนั

4. ค่าอุปกรณ์/ตาํราเรียน/ตาํราเรียน…………………………........…….……บาทต่อเดือน 

5. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (ระบุ……………………………………………..…) ………...……….…บาทต่อเดือน 

ประมาณการค่าใช้จ่าย

สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุน 

 ท่ีนกัศึกษาคาดวา่จะเพียงพอสาํหรับตนเอง……………………...……บาทตอ่เดือน 

อยูก่บับิดามารดา   อยูก่บับิดา    อยูก่บัมารดา  อยูก่บัผูอุ้ปการะ 

อยูห่อพกั/ วดั ช่ือ……………………………………หอ้ง………… สถานท่ีติดต่อ……………......…………….…..……… 

…………………………..………………………………………………………หมายเลขโทรศพัท…์………………………

ค่าใช้จ่ายด้านทีพ่กั ไม่เสียค่าท่ีพกั  ค่าหอพกั/ ค่าเช่าบา้น ……..... บาทต่อเดือน   จ่ายคนเดียว รวมกบัผูอ่ื้น 

ตดิรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 
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ทุนกู้ยมืรัฐบาล (ปีล่าสุด) ปีการศึกษา……….. จาํนวนเงินท่ีกู…้………......……….. บาท/ปี  ไม่ไดกู้ย้มืฯ 

ประวตัิการรับทุนการศึกษา    ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

ระดบั ช่ือทุนการศึกษา 
จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

ประเภททุนการศึกษา 

ต่อเนื่อง เฉพาะปี ไม่ผูกพนั ผูกพนั 

มธัยมปลาย       

อุดมศึกษา ชั้นปีท่ี 1       

อุดมศึกษา ชั้นปีท่ี 2       

อุดมศึกษา ชั้นปีท่ี 3       

อุดมศึกษา ชั้นปีท่ี 4       

อุดมศึกษา ชั้นปีท่ี 5       

อุดมศึกษา ชั้นปีท่ี 6       

ประวตัิการศึกษาโดยย่อ 

 ประถมศึกษา   จากโรงเรียน……..............……………….....…………… จงัหวดั……………….....……………. 

 มธัยมศึกษาตอนตน้  จากโรงเรียน……………..............……….....…………… จงัหวดั……………….....……………. 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน……………...................…………………… จงัหวดั………………….....…………. 

ข้อมูลของครอบครัวและผู้อุปการะ 

- ช่ือ-สกลุ บดิา ………………………………….…………………… อาย ุ………... ปี        มีชีวติ         ถึงแก่กรรม 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี……………ตรอก/ซอย………………………………….หมู่……….ถนน…………………..…...….     

ตาํบล/แขวง………………………….…อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั………………….....……………... 

รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัทบ์า้น………………………………. โทรศพัทมื์อถือ…………….…………..……

อาชีพบิดา……………..……………….…. ลกัษณะงานของบิดา…………………………………………………….......………  

ตาํแหน่ง/ยศ……………..…………….  รายไดต้่อเดือน…….………..บาท สถานท่ีทาํงานของบิดา……………………......……  

…………………………………………………………………… จงัหวดั………………….. โทรศพัท…์…………………........ 

- ช่ือ-สกลุ มารดา ……………………………….…………………… อาย ุ………... ปี        มีชีวติ         ถึงแก่กรรม 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี……………ตรอก/ซอย………………………………….หมู่……….ถนน…………………..…...….     

ตาํบล/แขวง………………………….…อาํเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั…………………………….....…... 

รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัทบ์า้น………………………………. โทรศพัทมื์อถือ…………….…………………

อาชีพมารดา…..……..……………….…. ลกัษณะงานของมารดา………………………………………...………….......………  

ตาํแหน่ง/ยศ……………..…………….  รายไดต้่อเดือน……………..บาท สถานท่ีทาํงานของมารดา…….…………......………  

…………………………………………………………………… จงัหวดั………………….. โทรศพัท…์………......………….. 

- บดิา/มารดาของผู้ขอทุน  มีท่ีดินสาํหรับประกอบอาชีพเป็นของตนเอง   จาํนวน……..……….ไร่ 

 เช่าท่ีดินผูอ่ื้น  จาํนวน……….ไร่   ค่าเช่าเดือนละ………บาท หรือ ปีละ...............บาท 

 อาศยัผูอ่ื้น (ระบุ)…………………………………....................…….……………….. 

 เช่าบา้นอยู ่  ค่าเช่าเดือนละ……..………………. บาท หรือ ปีละ..........................บาท 

- สถานภาพครอบครัว  บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั  บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม  

 บิดามารดาหยา่ร้างกนั (ผูอุ้ปการะนกัศึกษา บิดา มารดา ผูอุ้ปการะอ่ืนคือ........................) 

 บิดามารดาแยกกนัอยู ่(นกัศึกษาอาศยัอยูก่บั...............................) 

 อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
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- ผู้อุปการะ นอกเหนือจากบิดา/มารดา            มี     ไม่มี     

ช่ือ-สกลุของผูอุ้ปการะ ……………….....……………………………  อาย…ุ…… ปี  เก่ียวขอ้งเป็น……….…..….กบันกัศึกษา 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………..……………….หมู่….……. ถนน………….....…………….…………….. 

ตาํบล/แขวง……………………………… อาํเภอ/เขต………..…………………. จงัหวดั……………......…………………….. 

รหสัไปรษณีย…์……………โทรศพัทบ์า้น……………………………….….. มือถือ……………........….….…………………. 

สถานภาพ      โสด       สมรส และมีบุตร…….………คน  กาํลงัศึกษา……..…..…คน  ประกอบอาชีพ……..……..คน 

อาชีพของผูอุ้ปการะ……..………………….…. ลกัษณะงานของผูอุ้ปการะ………………….………………....…………...…. 

ตาํแหน่ง/ยศ……………..…………….  รายไดต้่อเดือน……………..บาท สถานท่ีทาํงาน……………….......……….………...  

…………………………………………………………………… จงัหวดั………………….. โทรศพัท…์………....………….. 
 

ข้อมูลการศึกษาและอาชีพพีน้่องของผู้ขอทุน 
ผูข้อทุน มีพ่ี-นอ้ง (รวมนกัศึกษาผูข้อทุน) จาํนวน………….คน  โดยผูข้อทุนเป็นบุตรคนท่ี…………ของครอบครัว 

กรอกรายละเอียดพ่ีนอ้ง (เรียงตามลาํดบัมากไปนอ้ย) รวมทั้งผูข้อทุนดว้ย 

คนที่ ช่ือ - สกลุ อายุ 
กาํลงัศึกษา ประกอบอาชีพ 

 
รายได้ 

ต่อเดอืน 
สถานภาพ

โสด/สมรส 

จํานวน 

บุตร สถานศึกษา ระดบัช้ัน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

ขณะนีม้ีบุตรทีอ่ยู่ในความอุปการะของบิดา และ/หรือ มารดา จาํนวน.............................คน 

ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร ……………………………………………………………………….......…………. 

………….………………………………………………………………………………………………………………….....….…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………......…… 

และแก้ไขปัญหาโดยวธีิการใดเมือ่ขาดเงนิ………………………….…………………………………………………………..................…. 

......………….…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

ความจาํเป็นทีต้่องขอรับทุนการศึกษา………….…………….………………………….………………………………………................... 

ประสบปัญหาอืน่ๆ  

ปัญหาด้านสุขภาพ - โรคประจาํตวั  ไม่มี    มี ระบุ……………………..…....……………….…..…………….........……. 

ปัญหาด้านอืน่ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียน…………………….……………………………………………………………........ 

ปัญหาครอบครัว………………………………………………………..……………………….…………………….........…....... 

งานพเิศษทีท่าํอยู่.............................................................................................................................รายได.้........................บาท/................. 

ความสามารถพเิศษอะไรบ้าง ระบุ……………..………..…………………............................................................................................. 
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กจิกรรมทีเ่คยทาํในสถานศึกษา 

1. ..................................................................................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................................................................................... 

จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อจบการศึกษา ……………………………..……..….......….……………………………………………….. 

บุคคลทีส่ามารถให้ข้อมูลเพิม่เติม/ตดิต่อได้ในกรณเีร่งด่วน 

ช่ือ-นามสกลุ………………………………………..…..............................………............... เก่ียวขอ้งเป็น…………………........ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี………….………ตรอก/ซอย………….……………….หมู่….……. ถนน…………….…............…………..  

ตาํบล/แขวง………….……..…………อาํเภอ/เขต………..…………..………. จงัหวดั…………….……………………............ 

 รหสัไปรษณีย…์……………โทรศพัทบ์า้น………………………………ทรศพัทมื์อถือ……………...….….……………….… 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ใหไ้ว ้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏวา่ขอ้มูลไม่เป็นความจริง ขา้พเจา้ยนิยอม

ใหม้หาวทิยาลยัมหิดลตดัสิทธ์ิการรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนกัศึกษา และจะพิจารณาโทษทางวนิยันกัศึกษา รวมทั้งยนิยอม              

คืนเงินทุนการศึกษาในส่วนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปแลว้ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัทนัที 

 

ลงช่ือผูส้มคัรขอทุน …………………………………………. 

(………………………………………………………………) 

วนัท่ี………เดือน………………..พ.ศ……….. 

แนบหลกัฐานต่อไปนีพ้ร้อมใบสมัคร  1. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ติดใบสมคัร)  

      2. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา  

      3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

      4. สาํเนาทะเบียนบา้น  

      5. ใบแสดงผลการศึกษาเทอมล่าสุด 

 

(ส่วนนีสํ้าหรับอาจารย์) 

คาํรับรองและความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

  ขา้พเจา้ ……………………………………………………………… ตาํแหน่ง…………………...........……………… 

คณะ………………………………………….………. ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว …………………….…………...........……………….. 

ประเภทวชิา….......……………….………......................…………… เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ย

ทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนฉุกเฉินมหาวทิยาลยั พ.ศ.2540 และมีผลการเรียนในปีท่ีผา่นมาโดยไดค้ะแนน (GPA) เฉล่ีย..……...…........... 

  ความคิดเห็นอ่ืนๆ ต่อนกัศึกษา (ดา้นความประพฤติ ความสนใจเรียนและอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา)  

………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา …………………………………………. 

(……………………………….……………….………………) 

          วนัท่ี………เดือน………………..พ.ศ……….. 
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บรรยายประวตัิ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเป็นในการขอรับทุน (ระบุให้ละเอียดชัดเจน)  

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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