
  

 

 

 

 

 

ประวัตผิูขอทุน  

- ชื่อ (ภาษาไทย) นาย / นางสาว ………………......……..…........….…….…….. นามสกุล……………….….......…..……………...…..… 

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ) …………………………...............……………. นามสกุล ……..…….......……………………..…..…… 

           รหัสประจําตัวนักศึกษา  /   ชั้นป…...........… คะแนนเฉลี่ย (ลาสุด)…….........……..…. 

คณะ………………….…..................…...………………………...… สาขาวิชา…………….............………………..……………………...….... 

สถานที่เกิด………………….................………… อายุ …..….. ป  วัน/เดือน/ป เกิด ………/………/………. ศาสนา…….....……….. 

- ภูมิลําเนาเดิม (ที่อยูตามทะเบียนบาน)  บานเลขที่……....………… หมูที่…….……. ถนน…..….…........………..……..….…..…….  

ตําบล/แขวง………….........……..….... อําเภอ/เขต………..….....…….……. จังหวัด……….….…….....…. รหัสไปรษณีย….…...…..  

หมายเลขโทรศัพท (บาน)………………....…...............……...……. โทรศัพท (มือถือ) …..……………..……................….……….…. 

- ที่อยูปจจุบนั (ติดตอไดขณะกําลงัศึกษา)  

 หอพักนักศึกษา………………………….. อาคาร….......…… หมายเลขหองพัก.…….…... โทรศัพท….....….....…..… 

 บาน / อพาตเมนท / บานเชา / หอพักเอกชน / วัด…………..………….......……  หมายเลขหองพัก.…....…..... 

ที่อยู   เลขที่…………… หมูที่……. ถนน……………....………………. ตําบล/แขวง……......……............…..………...  

อําเภอ/เขต ……….....…...........….....……. จังหวัด……………........………………….. รหัสไปรษณีย ….…………….  

หมายเลขโทรศัพท…………………………...........………..................……………………………………….….....……….…. 

รายไดและรายจายของผูขอทนุ 
รายได 

1. ไดรับเงินมาใชจายจาก บิดา/มารดา  รายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน   คิดเปนวันละ……........…....……. บาท 

2. ไดรับเงินจากผูอุปการะนอกเหนือจากบิดามารดา รายวนั รายสัปดาห รายเดือน คิดเปนวนัละ….....…… บาท 

3. ไดรับจากเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  เดือนละ……......……….… บาท 

4. มีรายไดพิเศษ วันละ…….....….......……. บาท โดย (ระบุลักษณะงาน)………………...…..............……….……………………….. 

รายจาย 

1. คาอาหาร ………...................……..…… บาทตอวนั      

2. คาที่พัก………....................…………….. บาทตอเดือน 

3. คาใชจายในการเดินทางระหวางที่พักถึงมหาวิทยาลยัฯ……………….....................…...…บาทตอวัน 

4. คาอุปกรณ/ตําราเรียน…………………………................................……………………...….……บาทตอเดือน 

5. คาใชจายอ่ืน ๆ (ระบุ…………………….................................................………………………..…) ………...……….…บาท/เดือน 

ประมาณการคาใชจาย ที่นักศึกษาคาดวาจะเพียงพอสาํหรับตนเอง……...……..............................………...……บาท/เดือน 

สภาพความเปนอยูของผูขอทุน 

 อยูกับบิดามารดา    อยูกับบิดา          อยูกับมารดา   อยูกับผูอุปการะ  

 อยูหอพัก/ วัด ชื่อ………………………..............……………หอง……..…… สถานที่ติดตอ……………………........…….…..……… 

…………………………..………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท………………..................................………..

คาใชจายดานที่พัก  ไมเสีย  คาหอพัก/ คาเชาบาน …................................................................…...… บาท/เดือน  

                         จายคนเดียว  จายรวมกับผูอ่ืน  ระบุ....................................................................................... 

(โปรดกรอกขอความใหชัดเจน ครบถวน ดวยลายมือบรรจง)

ใบสมัคร “ขอทุนการศึกษา” มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป�การศึกษา ............................. 

 

ช่ือทุน ..................มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ�..... ...........................

 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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ทุนกูยืมรัฐบาล (ปลาสุด)    ปการศึกษา….….................…..…………..     จํานวนเงนิที่กู…………..................................……….. บาท 

ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ   ไมเคยไดรับมากอน   เคยไดรับทนุเฉพาะป มูลคาทุน……......................................………. บาท 

 ไดรับทุนตอเนื่องจนจบการศึกษา มูลคาทนุ………...........................................................…… บาท 

ประวัติการรับทุนการศึกษา  

ระดับ ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

ประเภททุนการศึกษา 

ตอเน่ือง 

(จํานวนป) 
เฉพาะป ไมผูกพัน ผูกพัน 

มัธยมปลาย       

อุดมศึกษา ชั้นปที่ 1       

อุดมศึกษา ชั้นปที่ 2       

อุดมศึกษา ชั้นปที่ 3       

อุดมศึกษา ชั้นปที่ 4       

อุดมศึกษา ชั้นปที่ 5       

อุดมศึกษา ชั้นปที่ 6       

 

ประวัติการศึกษาโดยยอ 

 ประถมศึกษา   จากโรงเรียน………………..............................………………… จังหวัด……….....……………………. 

 มัธยมศึกษาตอนตน  จากโรงเรียน…………………..............................……………… จังหวัด………….....…………………. 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน…………………..............................……………… จังหวัด…………………….....………. 

    เกรดเฉลี่ย (ระดับมัธยมปลาย)…….....................…..……… 

 

ขอมูลของครอบครัวและผูอุปการะ 

- ชื่อ-สกุล บิดา ……………………….............………….…………………… อายุ ………... ป        มีชีวิต         ถึงแกกรรม 

ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่…………...........…ตรอก/ซอย………………………………….หมู……….ถนน…………….......……..…...….     

ตําบล/แขวง…………………...........……….…อําเภอ/เขต………………………………….จังหวัด……………............…………………... 

รหัสไปรษณีย………......................…………โทรศัพทบาน………………………………. โทรศัพทมือถือ…………….…………………

อาชีพบิดา……………..….......................…………….…. ลักษณะงานของบิดา……………………………………………………..………  

ตําแหนง/ยศ……………..............…………….  รายไดตอเดือน…….………..บาท สถานทีท่ํางานของบิดา…………………………  

…………………………………………………………………… จังหวัด……….....................………….. โทรศัพท……….........…………….. 

- ชื่อ-สกุล มารดา …………………….............………….…………………… อายุ ………... ป        มีชีวติ         ถึงแกกรรม 

ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่………............……ตรอก/ซอย………………………………….หมู……….ถนน…………….......……..…...…     

ตําบล/แขวง………………........…....……….…อําเภอ/เขต……………………….......………….จังหวัด…………………….........………. 

รหัสไปรษณีย……….....................…………โทรศัพทบาน………………………………. โทรศัพทมือถือ……………...………………..

อาชีพมารดา…..……..…......................…………….…. ลักษณะงานของมารดา………………………………………...…………..…… 

ตําแหนง/ยศ……………..…...........………….  รายไดตอเดือน………...……..บาท สถานที่ทาํงานของมารดา…….……………... 

…………………………………………………....………………… จังหวัด………..................………….. โทรศัพท…………………….......... 
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- บิดา/มารดาของผูขอทุน  มีที่ดินสําหรับประกอบอาชพีเปนของตนเอง   จํานวน……............................……….ไร 
 เชาที่ดินผูอ่ืน  จํานวน……......….ไร   คาเชาเดือนละ…………......................….……บาท 

 อาศัยผูอ่ืน (ระบุ)…………………………………….........................................….……………….. 

 เชาบานอยู   คาเชาเดือนละ……….......................................................……………. บาท 

- สถานภาพสมรสของบิดามารดา    อยูดวยกัน      แยกกันอยู (นักศึกษาอาศัยอยูกับ…….…...........……………)   

 หยาขาดจากกัน (นักศึกษาอาศัยอยูกับ………………..........................…....……) 

- ผูอุปการะ นอกเหนือจากบิดา/มารดา           มี      ไมมี     

ชื่อ-สกุลของผูอุปการะ …………….............………………………………  อายุ……… ป  เก่ียวของเปน……….…..….กับนักศึกษา 

ที่อยูเลขที่…….....................………… ถนน……………………….……........………..ตําบล/แขวง…………….............………………… 

 อําเภอ/เขต………..…......……..............…………. จังหวัด………….........….…………....…………..รหัสไปรษณีย…….......………… 

โทรศัพทบาน……………………........................………….….. มือถือ……………...….….……........…...............................…………. 

สถานภาพ       โสด       สมรส  และมบีุตร…….………คน  กําลังศึกษา………..…คน  ประกอบอาชีพ…………..คน 

อาชีพของผูอุป30ก30าระ……..……….................………….…. ลักษณะงานของผูอุปการะ………………….…………………………...…. 

ตําแหนง/ยศ…………….....................…………… รายไดตอเดือน……………..บาท สถานที่ทํางาน………………...……………….  

…………………………………………………………………… จังหวัด…………......................……….. โทรศัพท….........………………….. 
 

การศึกษาและอาชีพของพ่ีนอง     
ผูขอทุน มีพี่-นอง (รวมตนเอง) จํานวน………......….คน โดยผูขอทุนเปนบุตรคนที่………......................…ของครอบครัว 

คนท่ี ชื่อ - สกุล อายุ 
กําลังศึกษา  

ประกอบอาชีพ 
 

รายได 
ตอเดือน 

สถานภาพ
โสด/สมรส 

จํานวน 
บุตร สถานศึกษา ระดับชั้น 

         

         

         

         

         

ครอบครัวประสบปญหาขาดแคลนเงินอยางไร ……………................................……………………………………………………………………. 

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

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

และแกไขปญหาโดยวิธีการใดเม่ือขาดเงิน…………….......................…………….…………………………………………………………….... 

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

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

ความจําเปนที่ตองขอรับทุนการศึกษา………….…........................………….………………………….……………………………………....... 

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

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

นักศึกษาทํางานพิเศษ เพื่อหารายไดมาเปนคาใชจายในการศึกษาหรือชวยเหลอืครอบครัว .................................................. 

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

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



  

 

นักศึกษาตองแนบเอกสารลําดับท่ี 1 - 5 พรอมใบสมัครฯ 
 1. รูปถายขนาด 1 น้ิว (ติดใบสมัคร) 

 2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 4. สําเนาทะเบียนบาน 

 5. ใบแสดงผลการเรียนเทอมลาสดุ 

  ** เอกสารสําเนาใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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ประสบปญหาอ่ืนๆ  

ปญหาดานสุขภาพ - โรคประจาํตัว  ไมมี    มี ระบุ……………………....................…....……………….…..……………….… 

ปญหาดานอ่ืนๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเรียน…………………….…………………………………......................…………………………. 

ปญหาครอบครัว……………………………………………………………..……………………….……………………….................................. 

ความสามารถพิเศษ เชน พิมพดีดไทย/อังกฤษ ทาํบัญชี คอมพิวเตอร งานศิลป ฯลฯ) ระบุ……………..….........……..…………………. 

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

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

กิจกรรมพิเศษที่เขารวม  

กิจกรรมดานวิชาการ…….……………...........................…………………….........................................................................……………  

มีหนาที่…………..…….…....……...........................................................................................................................……………….…… 

กิจกรรมดานสาธารณประโยชน (จิตอาสา)……..........................................................................…………….………...................… 

มีหนาที่…………………….…................................................................................................................................…………….…….… 

กิจกรรมดานกีฬา…..…….……..........................................................................…………………….......................……………….………  

มีหนาที่……………….……................................................................................................................................…………….…….…… 

จุดมุงหมายในอนาคตเม่ือจบการศึกษา ……………………….................................……..……..…………………………………………………….. 

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

คติพจนประจําใจ ........................................................................................................................................................................... 

บุคคลที่สามารถใหขอมูลเพ่ิมเติม (เชน เพ่ือนสนิท / อาจารย / ญาติ) 

ชื่อ……………………………….................………..………….. เก่ียวของเปน………......………….. ที่อยูปจจบุัน เลขที่………….……… 

ตรอก/ซอย………….……………….หมู….……. ถนน……………..........…..………….. ตําบล/แขวง…………...............……..………… 

อําเภอ/เขต………..…………................………. จังหวัด……………...................…………………….. รหัสไปรษณีย……......………… 

โทรศัพทบาน…………………..........................…………….….. โทรศัพทมือถือ……………............................….….…………………. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจาใหไว เปนความจริงทกุประการ หากปรากฏวาขอมูลไมเปนความจริง ขาพเจา

ยินยอมใหมหาวิทยาลัย ตดัสิทธิก์ารรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเปนนักศึกษา และจะพิจารณาโทษทางวนิัยนักศึกษา รวมทัง้

ยินยอมคืนเงินทนุการศึกษาในสวนที่ขาพเจาไดรับไปแลวใหแกมหาวิทยาลยัฯ ทันท ี
 

 

ลงชื่อผูสมัครขอทุน ……………………...............……………………. 

                 (………………………………………………………………) 

               วันที่…..……เดือน………...........………..พ.ศ……….. 
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บรรยายประวัติสภาพครอบครัวและเหตุผลความจําเปนในการขอรับทุน (ระบุใหละเอียดชัดเจน และไดใจความ)  

ไมเกิน 2 หนากระดาษ ประกอบไปดวย 
  - ขอมูลสวนตัว  (ชื่อ-สกุล /ชื่อเลน/คณะ-สาขา/ภูมิลําเนา) 
  - สถานภาพครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว /ประกอบอาชีพ /รายไดโดยรวม หรือรายไดหลัก) 

  - การมีสวนชวยเหลือภาระงานหรือหารายไดเพ่ือเปนทุนการศึกษาหรือชวยเหลือครอบครัว 
  - เหตุผลความจําเปนท่ีขอรับทุนการศึกษา 
  - เปาหมายในการเรียนใหสําเร็จตามหลักสูตร 

  - เปาหมายในอนาคต 
  - หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน/จิตอาสา/ เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองท่ีดี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

      ลงชื่อ  ............................................................................................ 

      วันท่ี  ............................................................................................. 
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วาดแผนผังแสดงท่ีอยูของผูปกครอง (บานท่ีนักศึกษาอาศัยอยู (เดิม)) และแสดงสถานท่ี/ 

จุดท่ีตั้งสําคัญ ๆ และแนบภาพถายบาน (เปนรูปภาพท้ังภายนอก-ภายในบาน) เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

 

ขาพเจา ........................................................................................... ตําแหนง.................................................................. 

สังกัดคณะ ......................................................................................ภาควิชา ................................................................... 

ขอรับรองวา นาย / นางสาว ..................................................................................................... ชั้นปท่ี ......................... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................... คณะ................................................................................................ 

สาขาวิชา.................................................................................................. ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม................................. 

เปนบุคคลท่ีมี คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข ท่ีกองทุนการศึกษากําหนด   มีความเหมาะสมและสมควรไดรับการสนับสนุน

ทุนการศึกษา ดวยเหตุผลประกอบดังนี้  

    บิดา มารดา และครอบครัวมีความขาดแคลนและมีรายไดรวมตอปนอย  

    มีผลการเรียนดี มีความขยันหม่ันเพียร ใฝเรียนรู ในการศึกษาเลาเรียน  

    เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย ไมเคยกระทําผิดวินัย และระเบียบของสถานศึกษา 

    เปนผูมีสุขภาพรางกาย แข็งแรง สมบูรณตามวัย มีสุขนิสัยท่ีดี เปนผูท่ีหางไกลและ 

                          ปลอดจากสิ่งเสพติด 

    เปนผูท่ีใชจายอยางประหยัด รูจักการออม และใชเงินอยางสมเหตุสมผล  

    ไมเปนผูท่ีอยูระหวางไดรับทุนใดๆ ท้ังประเภท ทุนรายป/ทุนตอเนื่อง  

                  ยกเวน กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ./กรอ. 

    เปนผูท่ีชวยเหลือกิจกรรม/งานตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังเปนผูท่ีมี 

                          จิตสาอาและจิตสาธารณะ 

จึงเห็นสมควรไดรับทุนการศึกษาจาก .....................มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ�................................................................... 

และขอรับรองวาขอมูลท่ีแสดงไวในใบสมัครเปนจรงิทุกประการ    
 

   ความคิดเห็นตอนักศึกษา (เพ่ิมเติม) ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

  ลงชื่อ   ............................................................................... 

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

  ตําแหนง ............................................................................. 

      (อาจารยท่ีปรึกษา) 

          วันท่ี .......................................................... 
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