
  

 

 

 

 
 
ประวัติผู้ขอทุน  

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

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

- ภูมิล าเนา (ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น)  บา้นเลขที่……....…......……… 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...........…........…………….….....……….…. 

รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทนุการศึกษา 
รายได้  ได้รับเงินมาใช้จา่ยจากบุคคลดังต่อไปนี ้
1. บิดา/มารดา  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน   คิดเป็นวนัละ……........…....……. บาท 
2. ผู้อุปการะนอกเหนือจากบิดามารดา  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน   คิดเป็นวันละ….................…… บาท 
3. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ/กรอ)  เดือนละ ……..............……….… บาท 
4. ท างานพิเศษ วันละ…….....….......บาท โดย (ระบลุักษณะงาน)………………............…..............……….……………………….. 
รายจ่าย 
1. ค่าอาหาร   จ านวน ……….................. บาทต่อวัน      
2. ค่าที่พัก     จ านวน …......................... บาทต่อเดือน  
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่พักถึงมหาวิทยาลยัฯ  จ านวน ………………......บาทต่อวัน 
4. ค่าอุปกรณ์/ต าราเรียน  จ านวน ............……………บาทต่อเดือน  
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ……………………...................................................…………..…) จ านวน ………...……….…บาท/เดือน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย ที่นักศึกษาคาดวา่จะเพียงพอส าหรับตนเอง……...……..............................………...……บาท/เดือน 

สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุนฯ 
 อยู่กับ บิดา-มารดา    อยู่กับบิดา          อยู่กับมารดา   อยู่กับผู้อุปการะ  

 อ่ืน ๆ ชื่อ………………………..........................…………............................สถานที่ติดต่อ……………………........…….…..……… 
…………………………..……………………………….....................………………………หมายเลขโทรศัพท์………….……........................
ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก  ไม่เสีย  ค่าหอพัก/ ค่าเช่าบ้าน   จ านวน .................................. บาท/เดือน  
                         จ่ายคนเดียว  จ่ายร่วมกับผู้อื่น  ระบุ....................................................................................... 

(โปรดกรอกข้อความให้ชดัเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง)

 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่อทุน  เพื่อช่วยเหลือแก่นักศกึษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้

โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกของ บริษัท หมิงต้ีเคมีคอล จ ากัด  
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



  

 

 
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…………………….......... 

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



  

 

 
- 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…….....................………… ถนน……………………….……........………..ต าบล/แขวง……………................………………… 

 อ าเภอ/เขต………..…......……..............…………. จังหวัด………….........….…………....…………..รหัสไปรษณีย์..…….......………… 
โทรศัพท์บา้น……………………........................………….….. มือถือ……………...….….……........….................................…………. 
สถานภาพ       โสด       สมรส  และมบีุตร…….………คน  ก าลังศึกษา………..…คน  ประกอบอาชีพ..…………..คน 
อาชีพของผู้อุปการะ……..……….................………….…. ลักษณะงานของผู้อุปการะ………………….…………………..………...…. 
ต าแหน่ง/ยศ…………….....................…………… รายได้ต่อเดือน……………..บาท สถานที่ท างาน………………...……..………….  
…………………………………………………………………… จังหวัด…………......................……….. โทรศัพท์….........…………..……….. 
 

การศึกษาและอาชีพของพี่น้อง     
ผู้ขอทุนมี พี่ - น้อง (รวมตนเอง) จ านวน…..……......….คน โดยผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่………...........…ของครอบครัว 

คนที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล อาย ุ
ก าลังศึกษา  

ประกอบอาชีพ 
 

รายได้ 
ต่อเดือน 

สถานภาพ
โสด/สมรส 

จ านวน 
บุตร สถานศึกษา ระดับชั้น 

         
         
         
         
         
         

ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร ……………................................…………………………………………………............. 
………….………………………………………………………………………............................................…………………………………………….…… 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
และแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดเมื่อขาดเงิน…………….......................…………….…………………………………………………………….... 
………….………………………………………………………............................................…………………………………………………………….…… 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
นักศึกษามีความจ าเป็นต้องขอรับทุนการศึกษา เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา  ได้แก่  
   ค่าหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน..........................................บาท 

             ค่าครองชีพ   จ านวน ......................................บาท        ค่าหอพัก   จ านวน …............……….…....... บาท            
   อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................................... 

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



  

 

 
ประวัติการท างานพิเศษ (ระหว่างปิดภาคเรียน/นอกเวลาเรียน)  (ในระดบัชั้น มัธยม/ปริญญาตรี) 
  เคยท างานพิเศษ (ระบุ)   ไม่เคยท างานพิเศษ                      อ่ืน ๆ ............................................. 

ระดับชั้น
การศึกษา 

ปี พ.ศ. 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน) 

ลักษณะงานทีท่ า 
รายได้ 

(รวม/บาท) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ประสบปัญหาอื่น ๆ  

ปัญหาด้านสุขภาพ - โรคประจ าตัว  ไม่มี    มี ระบุ………………….....................…..…......……….....……….…..………. 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน……………………..................…………………….…………………………..................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
........................................................................................................................................................................................... 
ปัญหาครอบครัว……………………………………………………………..……….……………….……..........................................…....…… 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 

ความสามารถพิเศษ เช่น พิมพด์ีดไทย/อังกฤษ ท าบัญชี คอมพิวเตอร์ งานศิลป์ ฯลฯ) ระบุ……………..…...........…..........…..………. 
……………….……………………………………………………………………………………............................................……………………............. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

โปรดระบุวันเวลาที่ว่าง  เพื่อมหาวิทยาลยัฯ จะได้จัดหางานพิเศษ (นอกเวลาเรียน) ให้แก่นักศึกษา 
วัน…….............…..… เวลา…........…น. ถึง เวลา…….........น.   อ่ืน ๆ ................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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



  

 

นักศึกษาต้องแนบเอกสารล าดับที่ 1 - 4 มาพร้อมกับใบสมัครฯ 

       1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  

       2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

       3.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา และบิดา/ มารดา หรือ  

           ผู้ปกครอง ซ่ึงตรงกับท่ีเกิดเหตุข้างต้น 

       4.  หนังสือรับรองความเสียหายจากหน่วยงานราชการในพื้นท่ี 

 ** เอกสารท่ีเป็นส าเนา ให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์/จิตอาสา/กิจกรรมของคณะ หรือมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และทักษะการเปน็พลเมืองที่ดี  (ระบุชื่อกิจกรรม/วัน เดือน ปี/ และมีหนา้ที่) ........................................................ 
     …….……………...........................……………………........................................................................................…………...................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................…………………….........................................................................…………..................................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................…………………….......................................................................................…………....................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     …….……………...........................……………………........................................................................................…………...................... 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................. 
นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร ........................................................................... 

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

จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อส าเร็จการศึกษา …………………..........................................……..……..…………………………………………..... 
      ................................................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................................. 
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น เพื่อนสนิท / อาจารย์ / ญาติ) 

ชื่อ……………………………….................………..………….. เกี่ยวข้องเป็น………......………….. ที่อยู่ปัจจบุัน เลขที่………….……… 
ต าบล/แขวง…………....................................อ าเภอ/เขต………..……......….........…...........จังหวัด……………......................... 
โทรศัพท์บา้น…………………..........................…………….….. โทรศัพท์มือถือ……………............................….….…………………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีข่้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง   ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยตดัสิทธิก์ารรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และจะพิจารณาโทษทางวนิัยนักศึกษา รวมทั้ง
ยินยอมคืนเงินทนุการศึกษาในสว่นที่ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วให้แก่มหาวิทยาลยัฯ ทันท ี
 

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

 
 
 
 

 
 

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

ส าเนาในกระดาษใบเดียวกนั 



  

 

 
บรรยายประวัติสภาพครอบครัวและเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับทุน (สรุปโดยละเอียดชัดเจน และได้ใจความ)  
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ประกอบไปด้วย 
  - แนะน าตัว  (ชื่อ-สกุล /ชื่อเล่น/ภูมิล าเนา) 
  - สถานภาพครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว /ประกอบอาชีพ /รายได้โดยรวม หรือรายได้หลัก)  
  - เหตุผลความจ าเปน็ที่ขอรับทนุการศึกษา 
                      - อ่ืน ๆ   

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

      ลงชื่อ  ............................................................................................ 
      วันที่  ............................................................................................. 

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



  

 

 
วาดแผนผังแสดงที่อยู่ของผู้ปกครอง (บ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่) และแสดงสถานที่/ จดุที่ตัง้ส าคัญๆ  

และแนบภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัย (เป็นรูปภาพทั้งภายนอก-ภายในบ้าน)/ พื้นที่ประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหาย  
จากเหตุระเบิดและเกดิเพลิงไหม้ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  

 

 
 

                      เขียนที่ ...................................................................... 
                                                                                        ...................................................................... 
             ...................................................................... 
 

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

เรียน   คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................  
เป็นผู้ปกครองของ ............................................ ................................................................................ซึ่งได้แสดงความจ านง 
สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล   เนื่องจากครอบครัวมีสถานะขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตรในปกครองที่ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล   จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีการศึกษา ..................... 
  ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครอง ขอแสดงเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้  (โปรดระบุ
เหตุผลความจ าเป็นและรายได้ของครอบครัว) ....................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
......................................................... ............................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
................................................................. ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอรับรองว่าข้อความท่ีนักศึกษาได้ให้ไว้ รวมถึงข้อความตามข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ 
 
             ลงชื่อ   
                         (..................................................................)  
                                                                                                 ผู้ปกครอง 
 
หมายเหตุ  :  ผู้ปกครองต้องลงชื่อรับรองข้อมูลด้วยลายมือ (จริง) เท่านั้น  พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 
ทีล่งชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว หากไม่ครบถ้วนจะไมพิ่จารณาใบสมัครขอรับทุนฯ 

ส่วนของผู้ปกครอง (จ าเป็นต้องมี) 



  

 

  ส่วนของอาจารย์ท่ีปรึกษา (จ าเป็นต้องมี) 
 

 
หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ข้าพเจ้า ........................................................................................... ต าแหน่ง.......................... ........................................ 
ภาควิชา................................................................................... ... สังกัดคณะ.................................................................... 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว ........................................................................................ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ...../............ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................... คณะ.............................................................................. .................. 
สาขาวิชา.................................................................................................. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด.............................. 
เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมและสมควรได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และขอรับรองว่าข้อมูลที่แสดงไว้ในใบสมัคร
เป็นจริงทุกประการ พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้  
    บิดา มารดา และครอบครัวมีความขาดแคลน และมีรายไดไ้ม่เกิน -100,000- บาทต่อปี 
    มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ ในการศึกษาเล่าเรียน 
    เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยกระท าผิดวินัย และระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 
    เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจาก 
                          สิ่งเสพติด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน 
    ปัจจุบันไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับทุนใด ๆ ทั้งประเภท ทุนรายปีหรือทุนต่อเนื่อง  
    เป็นผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรม/งานต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งเป็นผู้ที่มี 
                          จิตสาอาและจิตสาธารณะ 
 

ความคิดเห็นต่อนักศึกษา (เพ่ิมเติม) ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
......................................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
  ลงชื่อ   ........................................................... .................... 
             (.............................................................................) 
  ต าแหน่ง ............................................................................. 

      (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

หมายเหตุ :  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถรับรอง 
แบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้


