
  

 

 

 

 
 
ประวัติผู้ขอทุน  

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

           รหัสประจ าตัวนักศึกษา  /   ชั้นปี…...........… คะแนนเฉลี่ย (ลา่สุด)…….........……..…. 
คณะ………………….…..................…...………………………...… สาขาวิชา…………….............………………..……………………...….... 
สถานที่เกิด………………….................………… อายุ …..….. ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด ………/………/………. ศาสนา…….....……….. 

- ภูมิล าเนาเดิม (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)  บ้านเลขที่……....………… หมู่ที่…….……. ถนน…..….…........………..……..….…..…….  
ต าบล/แขวง………….........……..….... อ าเภอ/เขต………..….....…….……. จังหวัด……….….…….....…. รหัสไปรษณีย์….…...…..  
หมายเลขโทรศัพท์ (บา้น)………………....…...............……...……. โทรศัพท์ (มือถือ) …..……………..……................….……….…. 

- ที่อยู่ปัจจุบนั (ติดต่อได้ขณะก าลงัศึกษา)  
 หอพักนักศึกษา………………………….. อาคาร….......…… หมายเลขห้องพัก.…….…... โทรศัพท์….....….....…..… 
 บ้าน / อพาตเม้นท์ / บ้านเช่า / หอพักเอกชน / วัด…………..………….......……  หมายเลขห้องพัก.…....…..... 

ที่อยู่   เลขที่…………… หมู่ที่……. ถนน……………....………………. ต าบล/แขวง……......……............…..………...  
อ าเภอ/เขต ……….....…...........….....……. จังหวัด……………........………………….. รหัสไปรษณีย์ ….…………….  
หมายเลขโทรศัพท์…………………………...........………..................……………………………………….….....……….…. 

รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทนุ 
รายได้ 
1. ได้รับเงินมาใชจ้่ายจาก บิดา/มารดา  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน   คิดเป็นวันละ……........…....……. บาท 
2. ได้รับเงินจากผู้อปุการะนอกเหนือจากบิดามารดา รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน คิดเป็นวนัละ….....…… บาท 
3. ได้รับจากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  เดือนละ……......……….… บาท 
4. มีรายได้พิเศษ วันละ…….....….......……. บาท โดย (ระบุลักษณะงาน)………………...…..............……….……………………….. 
รายจ่าย 
1. ค่าอาหาร ………...................……..…… บาทต่อวนั      
2. ค่าที่พัก………....................…………….. บาทต่อเดือน 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่พักถึงมหาวิทยาลยัฯ……………….....................…...…บาทตอ่วัน 
4. ค่าอุปกรณ์/ต าราเรียน…………………………................................……………………...….……บาทตอ่เดือน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ……………………..............................................………………………..…) ………...……….…บาทต่อเดือน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย ที่นักศึกษาคาดวา่จะเพียงพอส าหรับตนเอง…………..………...……บาทตอ่เดือน 

สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุน 
 อยู่กับบิดามารดา    อยู่กับบิดา          อยู่กับมารดา   อยู่กับผู้อุปการะ  

 อยู่หอพัก/ วัด ชื่อ………………………..............……………ห้อง……..…… สถานที่ติดต่อ……………………........…….…..……… 
…………………………..………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์………………..................................………..
ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก  ไม่เสีย  ค่าหอพัก/ ค่าเช่าบ้าน ….............................................................…...… บาทต่อเดือน  
                         จ่ายคนเดียว  จ่ายร่วมกับผู้อื่น  ระบุ....................................................................................... 

(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง) 

 
ใบสมคัร “ขอทุนการศกึษา” มหาวทิยาลยัมหดิล 

    ชือ่ทนุ   เพ่ือช่วยเหลอืแกน่ักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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ทุนกู้ยืมรัฐบาล (ปลี่าสุด)    ปีการศึกษา….….................…..…………..     จ านวนเงนิที่กู้…………..................................……….. บาท 
ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ   ไม่เคยได้รับมาก่อน   เคยได้รับทนุเฉพาะปี มูลค่าทุน……......................................………. บาท 

 ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา มูลค่าทนุ………...........................................................…… บาท 
ประวัติการรับทุนการศึกษา  

ระดับ ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ประเภททุนการศึกษา 
ต่อเนื่อง 

(จ านวนปี) 
เฉพาะป ี ไม่ผูกพัน ผูกพัน 

มัธยมปลาย       
อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1       
อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2       
อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3       
อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4       
อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 5       
อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 6       
 
ประวัติการศึกษาโดยย่อ 
 ประถมศึกษา   จากโรงเรียน………………..............................………………… จังหวัด……….....……………………. 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียน…………………..............................……………… จังหวัด………….....…………………. 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน…………………..............................……………… จังหวัด…………………….....………. 
    เกรดเฉลี่ย (ระดับมัธยมปลาย)…….....................…..……… 
 

ข้อมูลของครอบครัวและผู้อุปการะ 
- ชื่อ-สกุล บิดา ……………………….............………….…………………… อายุ ………... ปี        มีชีวิต         ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบนั  บา้นเลขที่…………...........…ตรอก/ซอย………………………………….หมู่……….ถนน…………….......……..…...….     
ต าบล/แขวง…………………...........……….…อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด……………............…………………... 
รหัสไปรษณีย์………......................…………โทรศัพท์บา้น………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………….…………………
อาชีพบิดา……………..….......................…………….…. ลักษณะงานของบิดา……………………………………………………..………  
ต าแหน่ง/ยศ……………..............…………….  รายได้ต่อเดือน…….………..บาท สถานทีท่ างานของบิดา…………………………  
…………………………………………………………………… จังหวัด……….....................………….. โทรศัพท์……….........…………….. 

- ชื่อ-สกุล มารดา …………………….............………….…………………… อายุ ………... ปี        มีชีวติ         ถึงแก่กรรม 
ที่อยู่ปัจจุบนั  บา้นเลขที่………............……ตรอก/ซอย………………………………….หมู่……….ถนน…………….......……..…...…     
ต าบล/แขวง………………........…....……….…อ าเภอ/เขต……………………….......………….จังหวัด…………………….........………. 
รหัสไปรษณีย์……….....................…………โทรศัพท์บา้น………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………...………………..
อาชีพมารดา…..……..…......................…………….…. ลักษณะงานของมารดา………………………………………...…………..…… 
ต าแหน่ง/ยศ……………..…...........………….  รายได้ต่อเดือน………...……..บาท สถานที่ท างานของมารดา…….……………... 
…………………………………………………....………………… จังหวัด………..................………….. โทรศัพท์…………………….......... 
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- บิดา/มารดาของผู้ขอทุน  มีที่ดินส าหรับประกอบอาชพีเป็นของตนเอง   จ านวน……............................……….ไร ่
 เช่าที่ดินผู้อื่น  จ านวน……......….ไร่   ค่าเช่าเดือนละ…………......................….……บาท 
 อาศัยผู้อื่น (ระบุ)…………………………………….........................................….……………….. 
 เช่าบ้านอยู่   ค่าเช่าเดือนละ……….......................................................……………. บาท 

- สถานภาพสมรสของบิดามารดา    อยู่ด้วยกัน      แยกกันอยู่ (นักศึกษาอาศัยอยู่กับ…….…...........……………)   
 หย่าขาดจากกัน (นักศึกษาอาศัยอยู่กับ………………..........................…....……) 

- ผู้อุปการะ นอกเหนือจากบิดา/มารดา           มี      ไม่มี     
ชื่อ-สกุลของผู้อุปการะ …………….............………………………………  อายุ……… ปี  เก่ียวข้องเป็น……….…..….กับนักศึกษา 
ที่อยู่เลขที่…….................…………ตรอก/ซอย………………..……………….หมู่….……. ถนน……………………….……........……….. 
ต าบล/แขวง…………….............………………… อ าเภอ/เขต………..…......………………. จังหวัด…………….…………....………….. 
รหัสไปรษณีย์…….......…………โทรศัพท์บ้าน…………………….........………….….. มือถือ……………...….….……........……………. 
สถานภาพ       โสด       สมรส  และมบีุตร…….………คน  ก าลังศึกษา………..…คน  ประกอบอาชีพ…………..คน 
อาชีพของผู้อุปการะ……..……….................………….…. ลักษณะงานของผู้อุปการะ………………….…………………………...…. 
ต าแหน่ง/ยศ…………….....................…………… รายได้ต่อเดือน……………..บาท สถานที่ท างาน………………...……………….  
…………………………………………………………………… จังหวัด…………......................……….. โทรศัพท์….........………………….. 
 

การศึกษาและอาชีพของพี่น้อง     
ผู้ขอทุน มีพี่-น้อง (รวมตนเอง) จ านวน………......….คน โดยผู้ขอทุนเปน็บุตรคนที่………......................…ของครอบครัว 

คนที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ
ก าลังศึกษา  

ประกอบอาชีพ 
 

รายได้ 
ต่อเดือน 

สถานภาพ
โสด/สมรส 

จ านวน 
บุตร สถานศึกษา ระดับชั้น 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร ……………................................……………………………………………………………………. 
………….………………………………………………………………………............................................…………………………………………….……....... 
......................................................................................................................................................................................................... 
และแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดเมื่อขาดเงิน…………….......................…………….……………………………………………………………............ 
………….………………………………………………………............................................…………………………………………………………….……....... 
ความจ าเป็นที่ต้องขอรับทุนการศึกษา………….…........................………….………………………….……………………………………............... 
………….……………………………………………………............................................……………………………………………………………….……...... 

 



  

 

หมายเหตุ :  นักศึกษาต้องแนบหลักฐานประกอบการสมัครฯ 
และเอกสารอ้างอิง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน  
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ประสบปัญหาอื่นๆ  

ปัญหาด้านสุขภาพ - โรคประจ าตัว  ไม่มี    มี ระบุ……………………....................…....……………….…..……………….… 
ปัญหาด้านอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน…………………….…………………………………......................…………………………. 
ปัญหาครอบครัว……………………………………………………………..……………………….……………………….................................. 

ความสามารถพิเศษ เช่น พิมพด์ีดไทย/อังกฤษ ท าบัญชี คอมพิวเตอร์ งานศิลป์ ฯลฯ) ระบุ……………..….........……..…………………. 
……………….……………………………………………………………………………………............................................………………………………. 
โปรดระบุวันเวลาที่ว่าง  เพื่อมหาวิทยาลยัจะได้จัดสง่นักศึกษาไปปฏบิัติงาน วนั……..…..…….. เวลา…...……น. ถึง เวลา……...…น. 
กิจกรรมพิเศษที่เข้าร่วม  

กิจกรรมด้านวิชาการ…….……………...........................…………………….........................................................................……………  
มีหน้าที่…………..…….…....……...........................................................................................................................……………….…… 
กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์……..........................................................................…………….………...................………………… 
มีหน้าที่…………………….…................................................................................................................................…………….…….… 
กิจกรรมด้านกีฬา…..…….……..........................................................................…………………….......................……………….………  
มีหน้าที่……………….……................................................................................................................................…………….…….…… 

จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อจบการศึกษา ……………………….................................……..……..…………………………………………………….. 
.........................................................................................................................................................................................................
คติพจน์ประจ าใจ ........................................................................................................................................................................... 
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น เพื่อนสนิท / อาจารย์ / ญาติ) 

ชื่อ……………………………….................………..………….. เกี่ยวข้องเป็น………......………….. ที่อยู่ปัจจบุัน เลขที่………….……… 
ตรอก/ซอย………….……………….หมู่….……. ถนน……………..........…..………….. ต าบล/แขวง…………...............……..………… 
อ าเภอ/เขต………..…………................………. จังหวัด……………...................…………………….. รหัสไปรษณีย์……......………… 
โทรศัพท์บา้น…………………..........................…………….….. โทรศัพท์มือถือ……………............................….….…………………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เป็นความจริงทกุประการ หากปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัย ตดัสิทธิก์ารรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และจะพิจารณาโทษทางวนิัยนักศึกษา รวมทัง้
ยินยอมคืนเงินทนุการศึกษาในสว่นที่ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วให้แก่คณะฯ ทันที 
 
 

ลงชื่อผู้สมัครขอทุน ……………………...............……………………. 
                 (………………………………………………………………) 
               วันที่…..……เดือน………...........………..พ.ศ……….. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

- 5 - 
 

บรรยายประวัติสภาพครอบครัวและเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับทุน (ระบุให้ละเอียดชัดเจน และได้ใจความ)  
ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ประกอบไปด้วย 
  - ข้อมูลส่วนตัว  (ชื่อ-สกุล /ชื่อเล่น/คณะ-สาขา/ภูมิล าเนา) 
  - สถานภาพครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว /ประกอบอาชีพ /รายได้โดยรวม หรือรายได้หลัก) 
  - เป้าหมายในการเรียนให้ส าเร็จตามหลักสูตร 
  - หรือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์/จิตอาสา/ เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่ดี 
  - เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา 
………….……………………………………….............................……………………………………………………………………………..…… 
………….………………………………………………………………….............................…………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………………………………………………….............................………………………..…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………...............................…… 
………….………………….............................…………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………….............................………………………………………………………………………..…… 
………….……………………………………………………………………….............................……………………………………………..…… 
………….………………………………………………………………………………………………….............................…………………..…… 
…………..............................……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….………………………….............................…………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………….............................………………………………………………………………..…… 
………….………………………………………………………………………………..............................…………………………………….…… 
…..............................……….…………………………………………………………………………………………………………………....…… 
………….…………………..............................………………………………………………………………………………………………....…… 
………….……………………………………………......................………………………………………….......……………………………..…… 
………….………………………………………………………………………………………………………………….............................…..…… 
…………..............................……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….………….............................…………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………….............................………………………………………………………………………………………………..…… 
………….………………………………………………….............................…………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………….............................………………………………………………………………..…… 
………….………………………………………………….............................……………………………………………………….………….…… 
………….……………………….............................……………………………………………………………………………………………..…… 
………….……………………….............................……………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………….............................………………………………………………………………………………………………..…… 
………….………………………….............................…………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………….............................………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………….............................………………………………………………………………………………………..…… 
………….……………………………….............................……………………………………………………………………………………..…… 
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      ลงชื่อ  ............................................................................................ 
      วันที่  ............................................................................................. 
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วาดแผนผังแสดงท่ีอยู่ของผู้ปกครอง (บ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่) และแสดงสถานที่/ 
จุดที่ตั้งส าคัญ ๆ และแนบภาพถ่ายบ้าน (เป็นรูปภาพทั้งภายนอก-ภายในบ้าน) เพื่อประกอบการพิจารณา 

และภาพถ่าย บ้าน-เรือน-ที่อยู่อาศัย/อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพ/หรือพื้นที่ประกอบอาชีพ ที่ได้รับความเสียหาย 
จากเหตุ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ข้าพเจ้า ........................................................................................... ต าแหน่ง................. ................................................. 
สังกัดคณะ ......................................................................................ภาควิชา ............... .................................................... 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว ..................................................................................................... ชั้นปีที่ ......................... 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................... คณะ.......................................................... ...................................... 
สาขาวิชา.................................................................................................. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม................................. 
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนการศึกษาก าหนด และมีความเหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาด้วย
เหตุผลประกอบ ดังนี้   เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะขาดแคลน มีรายได้น้อย  
     มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ ในการศึกษาเล่าเรียน  
     เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยกระท าผิดวินัย และระเบียบของสถานศึกษา 
     เป็นผู้มสีุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและ 
                                     ปลอดจากสิ่งเสพติด 
     เป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักการออม และใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล  
     เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ........................................... 
        ............................................................................................................................. ........... 
จึงเห็นสมควรได้รับทุนช่วยเหลือในเบื้องต้น .................ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล…………....................................... 
และขอรับรองข้อมูลที่แสดงไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการ    
 

   ความคิดเห็นต่อนักศึกษาเพ่ิมเติม (ด้านความประพฤติ  ความสนใจเรียน และผลงานด้านกิจกรรม) 
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
......................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

 

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

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

  ต าแหน่ง ............................................................................. 

      (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

          วันที่ .......................................................... 

หมายเหตุ :  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถรับรอง 
แบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้


