
  

 

 
 

 

 

 

 

 

  สวนงาน คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผูมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสงเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํป

การศึกษา 2564 หนวยงานละ 1 คน โดยเสนอชื่อนักศึกษาพรอมใบสมัครและแบบบันทึกผลงานดีเดน (ตามทายนี้)  ไปที ่

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3  อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา  ภายในวันที่  4  สิงหาคม  2564   

(โดยจะถือวันที่ประทบัรับของมหาวิทยาลยัมหิดลเทานั้น) 

 
 

วิธีการกรอกใบสมัครฯ ขอใหหนวยงาน นักศึกษา ดําเนินการดังนี ้
 

1.   ใบสมัครขอรับทุน    ใหนักศึกษาเปนผูเขียนดวยลายมือตนเองเทานั้น  (หามพิมพเด็ดขาด)  และสามารถเพิ่มจํานวน 
     หนากระดาษในหัวขอ “การบรรยายประวัตสิภาพครอบครัวฯ” ได 

2.  แบบบันทึกผลงานกจิกรรม/ผลงานดีเดน  (สามารถพิมพดวย Word ได)   เปนผลงาน/กิจกรรม ที่ระบุอยางชัดเจน 

     วาเปนผูริเร่ิม ผูดําเนินการ หรือผูรวมงาน พรอมอธิบายประโยชนทีไ่ดรับจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  โดยเปน   

     ผลงานตั้งแตปการศึกษา 2561 - 2563   

3.  หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา    คณะ  วิทยาลัย  วิทยาเขต  ผูเสนอชื่อเปนผูบันทึกขอคิดเห็นวา 

     เหตุใดนักศึกษาที่เสนอชื่อมานี้สมควรไดรับ ทนุสงเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล   

4.  ใหสงขอมูลเปน File PDF ทั้งหมดทาง E-mail :  apichya.pec@mahidol.edu   อีก  1  ชุดดวย 

 

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการกรอกใบสมัคร แบบบันทึกกิจกรรม/ผลงานดเีดน 

 เพ่ือขอรับทุนสงเสรมิการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศึกษา 2564 



  

 

 

 

 

 

ประวัตผิูขอทุน  

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

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

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

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

วัน/เดือน/ป (เกิด) ………/………/……….  อาย ุ…..….. ป      ศาสนา…….....………..    สัญชาติ ........................................ 

- ภูมิลําเนา (ที่อยูตามทะเบียนบาน)  บานเลขที…่…....…......……… 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...........…........…………….….....……….…. 

รายไดและรายจายของผูขอทนุการศึกษา 
รายได  ไดรับเงินมาใชจายจากบุคคลดังตอไปนี ้

1. บิดา/มารดา  รายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน   คิดเปนวนัละ……........…....……. บาท 

2. ผูอุปการะนอกเหนือจากบิดามารดา  รายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน   คิดเปนวันละ….................…… บาท 

3. เงินกูยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ/กรอ)  เดือนละ ……..............……….… บาท 

4. ทํางานพิเศษ วันละ…….....….......บาท โดย (ระบลุักษณะงาน)………………............…..............……….……………………….. 

รายจาย 

1. คาอาหาร   จํานวน ……….................. บาทตอวัน      

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

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

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

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

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

สภาพความเปนอยูของผูขอทุนฯ 

 อยูกับ บิดา-มารดา    อยูกับบิดา          อยูกับมารดา   อยูกับผูอุปการะ  

 อ่ืน ๆ ชื่อ………………………..........................…………............................สถานที่ติดตอ……………………........…….…..……… 

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

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

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

(โปรดกรอกขอความใหชัดเจน ครบถวน ดวยลายมือบรรจง)

 ใบสมัครและแบบบันทึกผลงานดีเดน 
เพ่ือรับทุนสงเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศึกษา 2564 

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 



  

 

 
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 ……………………….............………….…………………… อาย ุ………... ป        มีชีวิต         ถึงแกกรรม 

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

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

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

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

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

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

 

- ชื่อ-สกุล มารดา …………………….............………….…………………… อาย ุ………... 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…………………….......... 

 -2-                                          รหัสนักศึกษา........................... 



  

 

 

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

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

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

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

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

- ผูอุปการะ นอกเหนือจากบิดา/มารดา           มี      ไมมี     

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

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

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

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

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

อาชีพของผูอุปการะ……..……….................………….…. ลักษณะงานของผูอุปการะ………………….…………………..………...…. 

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

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

การศึกษาและอาชีพของพ่ีนอง     
ผูขอทุนมี พี่ - นอง (รวมตนเอง) จํานวน…..……......….คน โดยผูขอทุนเปนบุตรคนที่………...........…ของครอบครัว 

คนท่ี ชื่อตัว - ชื่อสกุล อายุ 
กําลังศึกษา  

ประกอบอาชีพ 
 

รายได 
ตอเดือน 

สถานภาพ
โสด/สมรส 

จํานวน 
บุตร สถานศึกษา ระดับชั้น 

         

         

         

         

         

         

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

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

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

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

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

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

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

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

นักศึกษามีความจําเปนตองขอรับทุนการศึกษา เพ่ือนําไปเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการศึกษา ไดแก  

   คาหนวยกิต/คาธรรมเนียมการศึกษา  จํานวน..........................................บาท 

             คาครองชีพ   จํานวน ......................................บาท        คาหอพัก   จํานวน …............……….…....... บาท            

   อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................................... 

 -3-                                          รหัสนักศึกษา........................... 



  

 

 

ประวัตกิารทํางานพิเศษ (ระหวางปดภาคเรียน/นอกเวลาเรียน)  (ในระดบัชั้น มัธยม/ปริญญาตรี) 
  เคยทํางานพิเศษ (ระบุ)   ไมเคยทํางานพิเศษ                      อ่ืน ๆ ............................................. 

ระดับชั้น

การศึกษา 
ป พ.ศ. 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน) 
ลักษณะงานทีท่ํา 

รายได 

(รวม/บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ประสบปญหาอ่ืน ๆ  

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

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

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

ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาเลาเรียน……………………..................…………………….…………………………..................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -4-                                          รหัสนักศึกษา........................... 



  

 

นักศึกษาตองแนบเอกสารลําดับท่ี 1 - 4 มาพรอมกับใบสมัครฯ 

       1.  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  

       2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

       3.  สําเนาทะเบียนบาน 

       4.  ใบแสดงผลการเรียนเทอมลาสุด 

 ** เอกสารท่ีเปนสําเนา ใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

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

การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน/จิตอาสา/กิจกรรมของคณะ หรือมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน และทักษะการเปนพลเมืองที่ดี  (ระบุชื่อกิจกรรม/วัน เดือน ป/ และมีหนาที่) ........................................................ 
     **ยกตัวอยาง กิจกรรมที่ประทับใจ โดดเดน และเปนประโยชน และไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบบฟอรมบนัทึกกิจกรรม** 
     …….……………...........................……………………........................................................................................…………...................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................…………………….........................................................................…………..................................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................…………………….......................................................................................…………....................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................……………………........................................................................................…………...................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................……………………........................................................................................…………...................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาเลาเรียน เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมายอยางไร ........................................................................... 

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

จุดมุงหมายในอนาคตเม่ือสําเร็จการศึกษา …………………..........................................……..……..…………………………………………..... 
      ................................................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................................. 

บุคคลที่สามารถใหขอมูลเพ่ิมเติม (เชน เพ่ือนสนิท / อาจารย / ญาติ) 

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทีข่าพเจาใหไวเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขอมูลไมเปนความจริง   ขาพเจา

ยินยอมใหมหาวิทยาลัยตดัสิทธิก์ารรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเปนนักศึกษา และจะพิจารณาโทษทางวนิัยนักศึกษา รวมทั้ง

ยินยอมคืนเงินทนุการศึกษาในสวนที่ขาพเจาไดรับไปแลวใหแกมหาวิทยาลยัฯ ทันท ี
 

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

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

               วันที่…..……เดือน………...........………..พ.ศ……….. 

 

 

 -5-                                          รหัสนักศึกษา........................... 

สําเนาในกระดาษใบเดียวกนั 



  

 

 

บรรยายประวัติสภาพครอบครัวและเหตุผลความจําเปนในการขอรับทุน (สรุปโดยละเอียดชัดเจน และไดใจความ)  
ไมเกิน 1 หนากระดาษ ประกอบไปดวย 

  - แนะนําตัว  (ชื่อ-สกุล /ชื่อเลน/คณะ-สาขา/ภูมิลําเนา) 
  - สถานภาพครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว /ประกอบอาชีพ /รายไดโดยรวม หรือรายไดหลัก) 
  - เหตุผลความจําเปน/หรือมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับทุนสงเสริมการศึกษา “ภูมิพล” อยางไร  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -6-                                          รหัสนักศึกษา........................... 



  

 

 

วาดแผนผังแสดงที่อยูของผูปกครอง (บานที่นักศึกษาอาศัยอยู (เดิม)) และแสดงสถานที่/ 

จุดที่ตั้งสําคัญ ๆ และแนบภาพถายบาน (เปนรูปภาพทั้งภายนอก-ภายในบาน) เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

วาดแผนผังที่ตั้งของบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -7-                                          รหัสนักศึกษา........................... 



  

 

 

แสดงภาพถายบาน (เปนรูปภาพทั้งภายนอก-ภายในบาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -8-                                          รหัสนักศึกษา........................... 



  

 

แบบบันทึกผลงานกิจกรรม/ผลงานดีเดน 

ของนักศึกษาเพ่ือรับทุนสงเสริมการศึกษา "ภูมิพล" มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2564 
 

 

ชื่อ –  นามสกุล  ...........................................................................................................รหสันักศึกษา ...................................................กําลังศึกษาชัน้ป............/…………………….… 

คณะ/วิทยาลยั................................................................................................................สาขา................................................................................................................................... 

 

ปการศึกษา กิจกรรม/ผลงานดีเดน หลักฐาน ส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับจากกิจกรรม 

 

 

 

ทุกหัวขอใหเริ่ม 

ผลงานจาก 

ปการศึกษา 

2563 - 2561 

 

กิจกรรมดานวิชาการ 

 

 

    (ในแตละดานสามารถเพ่ิมหนากระดาษได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน  เชน 

      -  ใบแสดงผลการศึกษา 

      -  สําเนาหนังสือเชิญ 

      -  คําสั่ง  

      -  จัดทํารูปภาพประกอบ ใหระบุรายละเอียด 

ไดแก  ชื่อโครงการอะไร  มีสวนรวมอยางไร   เชน 

ประธาน/ กรรมการ/ เลขา/ วิทยากร/ ผูเขารวม/

สถานท่ีจัด/ วันเวลา 

      - อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

จงอธิบายประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ จากการมีสวน

รวมในกิจกรรมในแตละหัวขอ เชน 

          - ความมีคุณประโยชน 

          - ความมีคุณภาพ 

          - ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

          - หรือพัฒนาทักษะใหนักศึกษาในดาน

ใดบาง 

 



  

 

ปการศึกษา กิจกรรม/ผลงานดีเดน หลักฐาน ส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับจากกิจกรรม 

 

 

 

ทุกหัวขอใหเริ่ม 

ผลงานจาก 

ปการศึกษา 

2563 - 2561 

 

กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน 

 

 

(ในแตละดานสามารถเพ่ิมหนากระดาษได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน  เชน 

      -  ใบแสดงผลการศึกษา 

      -  สําเนาหนังสือเชิญ 

      -  คําสั่ง  

      -  จัดทํารูปภาพประกอบ ใหระบุรายละเอียด 

ไดแก  ชื่อโครงการอะไร  มีสวนรวมอยางไร   เชน 

ประธาน/ กรรมการ/ เลขา/ วิทยากร/ ผูเขารวม/

สถานท่ีจัด/ วันเวลา 

      - อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

จงอธิบายประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ จากการมีสวน

รวมในกิจกรรมในแตละหัวขอ เชน 

          - ความมีคุณประโยชน 

          - ความมีคุณภาพ 

          - ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

          - หรือพัฒนาทักษะใหนักศึกษาในดาน

ใดบาง 

 



  

 

ปการศึกษา กิจกรรม/ผลงานดีเดน หลักฐาน ส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับจากกิจกรรม 

 

 

 

ทุกหัวขอใหเริ่ม 

ผลงานจาก 

ปการศึกษา 

2563 - 2561 

 

กิจกรรมดานกีฬา 

 

 

(ในแตละดานสามารถเพ่ิมหนากระดาษได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน  เชน 

      -  ใบแสดงผลการศึกษา 

      -  สําเนาหนังสือเชิญ 

      -  คําสั่ง  

      -  จัดทํารูปภาพประกอบ ใหระบุรายละเอียด 

ไดแก  ชื่อโครงการอะไร  มีสวนรวมอยางไร   เชน 

ประธาน/ กรรมการ/ เลขา/ วิทยากร/ ผูเขารวม/

สถานท่ีจัด/ วันเวลา 

      - อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

จงอธิบายประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ จากการมีสวน

รวมในกิจกรรมในแตละหัวขอ เชน 

          - ความมีคุณประโยชน 

          - ความมีคุณภาพ 

          - ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

          - หรือพัฒนาทักษะใหนักศึกษาในดาน

ใดบาง 

 



  

 

 

 

                      เขียนท่ี ...................................................................... 

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

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

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

เรียน   คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................. 

เปนผูปกครองของ ............................................................................................................................ซ่ึงไดแสดงความจํานง 

สมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2564   เนื่องจากครอบครัวมีสถานะ

ขาดสภาพคลองทางการเงิน มีรายไดไมเพียงพอท่ีจะนํามาเปนคาใชจายในการศึกษาแกบุตรในปกครองท่ีกําลังศึกษาอยู

ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล   

  ขาพเจาในฐานะผูปกครอง ขอแสดงเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้  (โปรดระบุ

เหตุผลความจําเปนและรายไดของครอบครวั) .................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอรับรองวาขอความท่ีนักศึกษาไดใหไว รวมถึงขอความตามขางตน

เปนความจริงทุกประการ 

 

             ลงชื่อ   

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

                                                                                                 ผูปกครอง 

 

หมายเหตุ  :  ผูปกครองตองลงชื่อรับรองขอมูลดวยลายมือ (จริง) เทานั้น    พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 

ท่ีลงชือ่รับรองสําเนาถูกตองแลว หากไมครบถวนจะไมพิจารณาใบสมัครขอรับทุนฯ 

สวนของผูปกครอง (จําเปนตองมี) 



  

 

  สวนของอาจารยท่ีปรึกษา (จําเปนตองมี) 
 

 

หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

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

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

ขอรับรองวา นาย / นางสาว ........................................................................................เปนนักศึกษาชั้นปท่ี ...../............ 

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

สาขาวิชา.................................................................................................. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมลาสุด.............................. 

เปนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมและสมควรไดรับ ทุนสงเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล และขอรับรองวา

ขอมูลท่ีแสดงไวในใบสมัครเปนจริงทุกประการ พรอมเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้  

    บิดา มารดา และครอบครัวมีความขาดแคลน และมีรายไดนอย 

    มีความขยันหม่ันเพียร ใฝเรียนรู ในการศึกษาเลาเรียน 

    เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย ไมเคยกระทําผิดวินัย และระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 

    เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณตามวัย มีสุขนิสัยท่ีดี เปนผูท่ีหางไกลและปลอดจาก 

                          สิ่งเสพติด และไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาเลาเรียน 

    ปจจุบันไมเปนผูท่ีอยูระหวางไดรับทุนใด ๆ ท้ังประเภท ทุนรายปหรือทุนตอเนื่อง  

    เปนผูท่ีชวยเหลือกิจกรรม/งานตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังเปนผูท่ีมี 

                          จิตสาอาและจิตสาธารณะ 
 

ความคิดเห็นตอนักศึกษา  (ดานความประพฤติและผลงานดีเดน) ................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

      (อาจารยท่ีปรึกษา) 


	ใบสมัครและแบบบันทึกผลงานดีเด่น
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