
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 คณะ วิทยาลยั  เสนอช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง  รับสมคัรนกัศึกษาเพ่ือรับทุน

ส่งเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํปีการศึกษา 2563  หน่วยงานละ 1 คน  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจาํปีการศึกษา 2563 ต่อไป  
 

วธีิการกรอกใบสมัครฯ ขอให้หน่วยงาน นักศึกษา ดําเนินการกรอกในแบบฟอร์ม ดังนี ้
 

1.   ใบสมคัรขอรับทุน   :  ใหน้กัศึกษาเป็นผูเ้ขียนดว้ยลายมือตนเองเท่านั้น  (ห้ามพมิพ์เดด็ขาด)   และสามารถเพ่ิมจาํนวนหนา้ 

กระดาษในหวัขอ้ “การบรรยายประวติัสภาพครอบครัวฯ” ได ้

2.  แบบบันทึกผลงานกจิกรรม/ผลงานดเีด่น    เป็นกิจกรรมส่วนรวมท่ีนกัศึกษาไดท้าํใหก้บั มหาวิทยาลยั /คณะ/วิทยาลยั หรือ

ร่วมบาํเพญ็ประโยชนต่์อส่วนรวม (โดยขอใหร้ะบุอยา่งชดัเจน  เช่น  เป็นผูริ้เร่ิม จดัทาํ หรือผูร่้วมงาน)            โดยเป็นผลงาน

ระหวา่งศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัมหิดล  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562   (สามารถพมิพ์ได้) 

3.  หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา      คณะ วิทยาลยั ผูเ้สนอช่ือเป็นผูบ้นัทึกขอ้คิดเห็น ว่าเหตุใดจึงเห็นวา่

นกัศึกษาท่ีเสนอมาน้ี สมควรไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษา  “ทุนภูมิพล”       ทั้งน้ีขอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดูแลดา้นทุนการศึกษา

คณะฯ  แสดงความคิดเห็นในการท่ีนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํกิจกรรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ใหม้ากท่ีสุด 

4.  ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดทาง E-mail :  apichya.pec@mahidol.edu    อีก 1 ชุดดว้ย 

 

 

 

เสนอช่ือนักศึกษาพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการพจิารณาทั้งหมดส่งไปที ่ 

 กองกจิการนักศึกษา ช้ัน 3  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

 

 
 

ส่วนงานหมดเขตเสนอช่ือนักศึกษา วันที่  7  สิงหาคม  2563 

(โดยจะถอืวันที่ประทับรับของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่าน้ัน) 

 

 

แนวปฏิบัตกิารกรอกใบสมัคร แบบบันทึกกจิกรรม/ผลงานดเีด่น 

 เพ่ือขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล”  

ประจาํปีการศึกษา 2563 

mailto:apichya.pec@mahidol.edu%20%20%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81


  

 

 

ใบสมคัรขอทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนภูมพิล" 

ประจําปีการศึกษา 2563 
 

(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง) 
 

ประวตัิผู้ขอทุน 

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

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

                รหสัประจาํตวันกัศึกษา     ชั้นปี…....……… คะแนนเฉล่ีย (ล่าสุด)…….....… 

คณะ………………….……………………………...… สาขาวชิา……………………………..……………………...…… 

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

- ภูมิลาํเนาเดิม (ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น)  บา้นเลขท่ี……………… หมู่ท่ี…………. ถนน…..….………………..….…..……  

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

หมายเลขโทรศพัท…์………………..……...…………….. โทรศพัทมื์อถือ………………..……..….…………………….  

- ท่ีอยูปั่จจุบนั (ติดต่อไดข้ณะกาํลงัศึกษา)  

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

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

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

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

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

รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทุน 
รายได้ 

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

2. ไดรั้บเงินจากผูอุ้ปการะนอกเหนือจากบิดามารดา   รายวนั   รายสปัดาห์   รายเดือน   คิดเป็นวนัละ……… บาท 

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

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

รายจ่าย 

1. ค่าอาหาร ………….……..……บาทต่อวนั      

2. ค่าท่ีพกั………………....…….. บาทต่อเดือน 

3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางระหวา่งท่ีพกัถึงมหาวทิยาลยัฯ…………................……….…...…บาทต่อวนั 

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

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

ประมาณการค่าใช้จ่าย ท่ีนกัศึกษาคาดวา่จะเพียงพอสาํหรับตนเอง……………………...……บาทต่อเดือน 

สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุน 

 อยูก่บับิดามารดา     อยูก่บับิดา           อยูก่บัมารดา    อยูก่บัผูอุ้ปการะ  

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

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

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

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 



  

 

 

ทุนการศึกษาทีเ่คยได้รับ   ไม่เคยไดรั้บมาก่อน   

 เคยไดรั้บทุน    เป็นทุนประเภท เฉพาะปี มูลค่าทุน….....…………. บาท 

  ต่อเน่ืองจนจบการศึกษา มูลค่าทุน……….......…… บาท 

ทุนกู้ยืมรัฐบาล (ปีล่าสุด) ปีการศึกษา………..…………..         จาํนวนเงินท่ีกู…้………......…….....….. บาท 

 

ประวตัิการรับทุนการศึกษา  

ระดบั ช่ือทุนการศึกษา 
จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

ประเภททุนการศึกษา 

ต่อเน่ือง 

(จาํนวนปี) 
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………………….....….     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



  

 

 

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

 เช่าท่ีดินผูอ่ื้น  จาํนวน……….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……………………….…………….. 

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…์………………….. 
 

การศึกษาและอาชีพของพีน้่อง     
ผูข้อทุน มีพ่ี-นอ้ง (รวมตนเอง) จาํนวน………….คน โดยผูข้อทุนเป็นบุตรคนท่ี…………ของครอบครัว 

คนที่ ช่ือ - สกลุ อายุ 
กาํลงัศึกษา ประกอบอาชีพ 

 
รายได้ 

ต่อเดือน 
สถานภาพ

โสด/สมรส 

จํานวน 

บุตร สถานศึกษา ระดบัช้ัน 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

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

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

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

และแก้ไขปัญหาโดยวธีิการใดเม่ือขาดเงนิ………………………….…………………………………………………………..…... 

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

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

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

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

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

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



  

 

ประสบปัญหาอ่ืน ๆ  

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

ปัญหาด้านอ่ืนๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียน…………………….…………………….………………………………………. 

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

ความสามารถพเิศษ เช่น มีทกัษะดา้นพิมพดี์ด การทาํบญัชี การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน งานศิลป์ ฯลฯ) ระบุ……….… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

จุดมุ่งหมายในอนาคตเม่ือสําเร็จการศึกษา ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

บุคคลทีส่ามารถให้ข้อมูลเพิม่เติม (เช่น เพ่ือนสนิท / อาจารย์ / ญาติ) 

ช่ือ………………………………………..………….. เก่ียวขอ้งเป็น………………….. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี………….……… 

ตรอก/ซอย………….……………….หมู่….……. ถนน…………….…..………….. ตาํบล/แขวง………….……..………… 

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ให้ไวเ้ป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าขอ้ความในขา้งตน้ไม่เป็นความจริง 

ขา้พเจา้ยินยอมให้มหาวิทยาลยั ตดัสิทธ์ิการรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา  และจะพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 

รวมทั้งยนิยอมคืนเงินทุนการศึกษาในส่วนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปแลว้ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัมหิดลทนัที 

 

 

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

(………………………………………………………………) 

วนัท่ี………เดือน………………..พ.ศ……….. 

.  ขอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดูแลดา้นทุนการศึกษาคณะฯ  แสดงความคิดเห็นในการท่ีนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัทาํ 

 

  

 

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



  

 

 

บรรยายประวตัิ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเป็นในการขอรับทุน (ระบุให้ละเอียดชัดเจน)  
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………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

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

………….……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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                                                        ลงช่ือ ............................................................................... (นกัศึกษา)  

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

                                                      วนัท่ี ..................... เดือน ............................ พ.ศ. ..................  

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



  

 

 

วาดแผนผงัแสดงทีอ่ยู่ของผู้ปกครอง และแสดงสถานที/่จุดทีต่ั้งสําคัญ ๆ เพ่ือให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวก 

และโปรดแนบภาพถ่ายสถานทีอ่ยู่ เพ่ือประกอบการพจิารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

แบบบันทกึผลงานกจิกรรม/ผลงานดีเด่น 

ของนักศึกษาเพ่ือรับ "ทุนภูมิพล" 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  - 2562 

 

ช่ือ –  นามสกุล  ........................................................................................................................................... 

คณะ/วทิยาลยั..........................................................................สาขา............................................................ 

ชั้นปี......................................... รหสันกัศึกษา ............................................................................................ 

กจิกรรม/ผลงานดีเด่น หลกัฐาน 

กจิกรรมด้านวชิาการ 

 

(ทุกหัวข้อให้เร่ิมผลงานจากปีการศึกษา 2562 - 2560) 

   - ปีการศึกษา 2562 

   - ปีการศึกษา 2561 

   - ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐาน  เช่น 

-  ใบแสดงผลการศึกษา 

-  สาํเนาหนงัสือเชิญ 

-  คาํสั่ง  

-  รูปภาพประกอบ  ใหร้ะบุรายละเอียด ดงัน้ี 

   ช่ือโครงการ 

   สถานะ : เช่น ประธาน/กรรมการ/เลขา/วทิยากร 

   /ผูเ้ขา้ร่วม/สถานท่ีจดั/วนัเวลา 

   รายละเอียดโครงการ /บ่งบอกคุณลกัษณะ เช่น 

   - ความมีคุณประโยชน์ 

   - ความมีคุณภาพ 

   - ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

   - อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 



  

 

 

กจิกรรม/ผลงานดีเด่น หลกัฐาน 

กจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

 

กจิกรรม/ผลงานดีเด่น หลกัฐาน 

กจิกรรมด้านกฬีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รหสันกัศึกษา........................... 



  

 

หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

 

 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................... ตาํแหน่ง................................................................ 

สังกดัคณะ ......................................................................................ภาควชิา ................................................................. 

ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว ..................................................................................................... ชั้นปีท่ี ......................... 

รหสัประจาํตวันกัศึกษา........................................... คณะ.............................................................................................. 

สาขาวชิา.................................................................................................. ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสม............................. 

เป็นผูมี้ความประพฤติดี  ขาดแคลนทุนทรัพย ์ ตามขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นใบสมคัรเป็นจริงทุกประการ   และเป็นบุคคล                

ท่ีสมควรไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษา  “ภูมิพล”  ประจาํปีการศึกษา  2563 

 

  ความคิดเห็นต่อนกัศึกษาเพิ่มเติม (ดา้นความประพฤติ  ความสนใจเรียน และผลงานดา้นกิจกรรม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ลงช่ือ....................................................................... 

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

  ตาํแหน่ง................................................................. 

  (อาจารยท่ี์ปรึกษา) 

  วนัท่ี .......................................................... 
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