
  

 

ใบสมคัรขอทุนการศึกษา "ทุนภูมพิล" 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมอืบรรจง) 
 
ประวตัิผู้ขอทุน 

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

รหสัประจ าตวันกัศึกษา  /   ชั้นปี………… คะแนนเฉล่ีย (ล่าสุด)……..… 

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

- ภูมิล าเนาเดิม (ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น)  บา้นเลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………. ถนน…..….………………..….…..……  
ต าบล/แขวง…………..……….... อ าเภอ/เขต……………….……. จงัหวดั………….…….....…. รหสัไปรษณีย…์.….…..  
หมายเลขโทรศพัท…์………………..……...…………….. โทรศพัทมื์อถือ………………..……..….…………………….  

- ท่ีอยูปั่จจุบนั (ติดต่อไดข้ณะก าลงัศึกษา)  
 หอพกันกัศึกษา………………………….. อาคาร……… หมายเลขหอ้งพกั.…….…... โทรศพัท…์….……. 
 บา้น / อพาตเมน้ท ์/ บา้นเช่า / หอพกัเอกชน / วดั…………..………….…………  หมายเลขหอ้งพกั.……....  
ท่ีอยู ่  เลขท่ี…………… หมู่ท่ี……. ถนน……………………………. ต าบล/แขวง……..…….…..………..  
อ าเภอ/เขต ……….…….....……. จงัหวดั…………….....………………….. รหสัไปรษณีย ์….……………  
หมายเลขโทรศพัท…์………………………………………………………………………….....…………… 

รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทุน 
รายได้ 

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

2. ไดรั้บเงินจากผูอ้ปุการะนอกเหนือจากบิดามารดา  รายวนั  รายสปัดาห์  รายเดือน   คิดเป็นวนัละ……… บาท 

3. ไดรั้บจากเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา  เดือนละ…………….… บาท 
4. มีรายไดพ้ิเศษ วนัละ…….....………. บาท โดย (ระบุลกัษณะงาน)………………...………….…………………………… 
รายจ่าย 
1. ค่าอาหาร ……….……..……บาทต่อวนั      
2. ค่าท่ีพกั…………………….. บาทต่อเดือน 
3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางระหวา่งท่ีพกัถึงมหาวทิยาลยัฯ……………….…...…บาทต่อวนั 
4. ค่าอุปกรณ์/ต าราเรียน………………………………………………...….……บาทต่อเดือน 
5. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (ระบุ……………………………………………..…) ………...……….…บาทต่อเดือน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย ท่ีนกัศึกษาคาดวา่จะเพียงพอส าหรับตนเอง……………………...……บาทต่อเดือน 

สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุน 

อยูก่บับิดามารดา    อยูก่บับิดา          อยูก่บัมารดา   อยูก่บัผูอุ้ปการะ  
อยูห่อพกั/ วดั ช่ือ……………………………………หอ้ง………… สถานท่ีติดต่อ………………………….…..……… 

…………………………..………………………………………………………หมายเลขโทรศพัท…์………………………
ค่าใช้จ่ายด้านทีพ่กั  ไม่เสียค่าท่ีพกั   ค่าหอพกั/ ค่าเช่าบา้น ……..……..................................………… บาทต่อเดือน    

 

ตดิรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 



  

 

ทุนการศึกษาทีเ่คยได้รับ   ไม่เคยไดรั้บมาก่อน   
 เคยไดรั้บทุน   เป็นทุนประเภท เฉพาะปี มูลค่าทุน……………. บาท 

 ต่อเน่ืองจนจบการศึกษา มูลค่าทุน………..…… บาท 

ทุนกู้ยมืรัฐบาล (ปีล่าสุด) ปีการศึกษา………..…………..         จ านวนเงินท่ีกู…้………......……….. บาท 
 

ประวตัิการรับทุนการศึกษา  

ระดบั ช่ือทุนการศึกษา 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ประเภททุนการศึกษา 

ต่อเนื่อง 
(จ านวนปี) 

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……………………………. 
    เกรดเฉล่ีย (ระดบัมธัยมปลาย)………..……… 

ข้อมูลของครอบครัวและผู้อุปการะ 
- ช่ือ-สกลุ บดิา ………………………………….…………………… อาย ุ………... ปี        มีชีวิต         ถึงแก่กรรม 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี……………ตรอก/ซอย………………………………….หมู่……….ถนน…………………..…...….     
ต าบล/แขวง………………………….…อ าเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั………………………………... 
รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัทบ์า้น………………………………. โทรศพัทมื์อถือ…………….…………………
อาชีพบิดา……………..……………….…. ลกัษณะงานของบิดา……………………………………………………..………  
ต าแหน่ง/ยศ……………..…………….  รายไดต้่อเดือน…….………..บาท สถานท่ีท างานของบิดา…………………………  
…………………………………………………………………… จงัหวดั………………….. โทรศพัท…์………………….. 

- ช่ือ-สกลุ มารดา ……………………………….…………………… อาย ุ………... ปี        มีชีวิต         ถึงแก่กรรม 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี……………ตรอก/ซอย………………………………….หมู่……….ถนน…………………..…...….     
ต าบล/แขวง………………………….…อ าเภอ/เขต………………………………….จงัหวดั………………………………... 
รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัทบ์า้น………………………………. โทรศพัทมื์อถือ…………….…………………
อาชีพมารดา…..……..……………….…. ลกัษณะงานของมารดา………………………………………...…………..………  
ต าแหน่ง/ยศ……………..…………….  รายไดต้่อเดือน……………..บาท สถานท่ีท างานของมารดา…….…………………  
…………………………………………………………………… จงัหวดั………………….. โทรศพัท…์………………….. 
 

 -2- รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

- บิดา/มารดาของผู้ขอทุน  มีท่ีดินส าหรับประกอบอาชีพเป็นของตนเอง   จ านวน……..……….ไร่ 

 เช่าท่ีดินผูอ่ื้น  จ านวน……….ไร่   ค่าเช่าเดือนละ…………….……บาท 

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

 เช่าบา้นอยู ่  ค่าเช่าเดือนละ……………………. บาท 

- สถานภาพสมรสของบิดามารดา    อยูด่ว้ยกนั      แยกกนัอยู ่(นกัศึกษาอาศยัอยูก่บั…….………………)   
 หยา่ขาดจากกนั (นกัศึกษาอาศยัอยูก่บั………………....…....……) 

 

- ผู้อุปการะ นอกเหนือจากบิดา/มารดา            มี      ไม่มี     
ช่ือ-สกลุของผูอุ้ปการะ ……………………………………………  อาย…ุ…… ปี  เก่ียวขอ้งเป็น……….…..….กบันกัศึกษา 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………..……………….หมู่….……. ถนน……………………….…………….. 
ต าบล/แขวง……………………………… อ าเภอ/เขต………..…………………. จงัหวดั…………….…………………….. 
รหสัไปรษณีย…์……………โทรศพัทบ์า้น……………………………….….. มือถือ……………...….….…………………. 
สถานภาพ      โสด       สมรส และมีบุตร…….………คน  ก าลงัศึกษา………..…คน  ประกอบอาชีพ…………..คน 
อาชีพของผูอุ้ปการะ……..………………….…. ลกัษณะงานของผูอุ้ปการะ………………….…………………………...…. 
ต าแหน่ง/ยศ……………..…………….  รายไดต้่อเดือน……………..บาท สถานท่ีท างาน………………...………………...  
…………………………………………………………………… จงัหวดั………………….. โทรศพัท…์………………….. 
 

การศึกษาและอาชีพของพีน้่อง     
ผูข้อทุน มีพี่-นอ้ง (รวมตนเอง) จ านวน………….คน โดยผูข้อทุนเป็นบุตรคนท่ี…………ของครอบครัว 

คนที่ ช่ือ - สกลุ อายุ 
ก าลงัศึกษา ประกอบอาชีพ 

 
รายได้ 
ต่อเดอืน 

สถานภาพ
โสด/สมรส 

จ านวน 
บุตร สถานศึกษา ระดบัช้ัน 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร …………………………………………………………………………………... 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
และแก้ไขปัญหาโดยวธีิการใดเมือ่ขาดเงนิ………………………….…………………………………………………………..…... 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ความจ าเป็นทีต้่องขอรับทุนการศึกษา………….…………….………………………….………………………………………..... 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 -3- รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

ประสบปัญหาอืน่ๆ  
ปัญหาด้านสุขภาพ - โรคประจ าตวั  ไม่มี    มี ระบุ……………………..…....……………….…..………………… 
ปัญหาด้านอืน่ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียน…………………….……………………………………………………………. 
ปัญหาครอบครัว……………………………………………………………..……………………….………………………. 

ความสามารถพเิศษ เช่น พิมพดี์ดไทย/องักฤษ ท าบญัชี คอมพิวเตอร์ งานศิลป์ ฯลฯ) ระบุ……………..………..…………………. 
……………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
* มีผลงานจัดกจิกรรมทีนั่กศึกษา   คณะหรือมหาวทิยาลยัจัดขึน้  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 -2559)  
ตามแบบรายงานท่ีแนบ  ไดแ้ก่   กิจกรรมดา้นวชิาการ/ กิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์./  กิจกรรมดา้นกีฬา 
 1.  กิจกรรมส่วนรวมท่ีนกัศึกษา ไดท้  าใหก้บัคณะ/วทิยาลยั (โดยขอใหร้ะบุชดัเจน  เช่น  เป็นผูจ้ดัท าหรือ
ผูร่้วมงานฯ) โดยไม่รวมระดบัมธัยม 
 2.  ขอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดูแลดา้นทุนการศึกษาคณะฯ  แสดงความคิดเห็นในการท่ีนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัท า
กิจกรรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ใหม้ากท่ีสุด 
                         (กรุณาส าเนาผลงาน  จ านวนอย่างละ 1 ชุดพร้อมลงนามส าเนาถูกต้องด้วย) 
จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อจบการศึกษา ........................................................................................................................... 
 
บุคคลทีส่ามารถให้ข้อมูลเพิม่เติม (เช่น เพือ่นสนิท / อาจารย์ / ญาติ) 

ช่ือ………………………………………..………….. เก่ียวขอ้งเป็น………………….. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี………….……… 
ตรอก/ซอย………….……………….หมู่….……. ถนน…………….…..………….. ต าบล/แขวง………….……..………… 
อ าเภอ/เขต………..…………..………. จงัหวดั…………….…………………….. รหสัไปรษณีย…์…………… 
โทรศพัทบ์า้น……………………………….….. โทรศพัทมื์อถือ……………...….….…………………. 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ใหไ้ว ้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏวา่ขอ้มูลไม่เป็นความจริง ขา้พเจา้ยนิยอม
ใหม้หาวทิยาลยั ตดัสิทธ์ิการรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนกัศึกษา และจะพิจารณาโทษทางวนิยันกัศึกษา รวมทั้งยนิยอม              
คืนเงินทุนการศึกษาในส่วนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปแลว้ใหแ้ก่คณะฯ ทนัที 
 
 

ลงช่ือผูส้มคัรขอทุน …………………………………………. 
(………………………………………………………………) 

วนัท่ี………เดือน………………..พ.ศ……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -4- รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

 
บรรยายประวตัิ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับทุน (ระบุให้ละเอียดชัดเจน)  

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

วาดแผนผงัแสดงทีอ่ยู่ของผู้ปกครอง และแสดงสถานที/่จุดทีต่ั้งส าคัญ ๆ เพือ่ให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวก 
(ในกระดาษเปล่าหนา้หลงั) และโปรดแนบภาพถ่ายสถานทีอ่ยู่ เพือ่ประกอบการพจิารณา 

 -5- รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

 
แบบบันทกึผลงานกจิกรรม/ผลงานดีเด่น 
ของนักศึกษา  เพือ่รับ "ทุนภูมิพล" 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 

 
ช่ือ –  นามสกุล  ...................................................................................................................................... 
คณะ/วทิยาลัย......................................................................สาขา............................................................ 
ช้ันปี.................... 

กจิกรรม/ผลงานดีเด่น หลกัฐาน 

กจิกรรมด้านวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -6- รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

 

กจิกรรม/ผลงานดีเด่น หลกัฐาน 

กจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 -7- รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

 

กจิกรรม/ผลงานดีเด่น หลกัฐาน 
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หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 
ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว ..................................................................................................... ชั้นปีท่ี .................... 
รหสัประจ าตวันกัศึกษา........................................... คณะ......................................................................................... 
สาขาวชิา.................................................................................................. ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสม........................ 
เป็นผูมี้ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย ์ตามขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นใบสมคัรเป็นจริงทุกประกาศ และเป็นบุคคล                
ท่ีสมควรไดรั้บทุนการศึกษาน้ี 
 
  ความคิดเห็นต่อนกัศึกษาเพิ่มเติม (ดา้นความประพฤติ ความประพฤติ  ความสนใจเรียน และผลงาน
ดา้นกิจกรรม) 
 ........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................................ 
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