
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือแกนักศึกษา 

ผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564  

(นักศึกษาใหม รหัส 64) 

  
 

วันท่ี ....... เดือน ................. พ.ศ. ................ 
 

คําแนะนํา :  ใหผูสมัครขอรับทุนการศึกษา กรอกขอมูลตามความเปนจริงในใบสมัครใหครบถวน โดยการเขียน

ดวยลายมือบรรจง หรือ การพิมพดวยคอมพิวเตอร 
 

สวนท่ี 1 :  ขอมูลผูสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

1.1 ขาพเจา ................................................................ รหัสนักศึกษา ...................................ชั้นปท่ี ........... 

สาขาวิชา .................................................. คณะ ................................................................  

1.2 ท่ีอยูปจจุบัน (ระบุท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจงกองกิจการนักศึกษา) 

เลขท่ี ................. หมู ............ ตรอก/ซอย .............................. อาคาร/หมูบาน .....................................

ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวัด ......................... โทรศัพท ...................................................................................... 

สวนท่ี 2 :  ขอมูลบิดา/ มารดา/ ผูอุปการะ ของผูสมัครขอรับทุนการศึกษา  

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

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี .................หมู ............ ตรอก/ซอย .............................. อาคาร/หมูบาน ................................

ถนน ................................ ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวัด ............................. โทรศัพท ..................................................... อาชีพ .............................................. 

ลักษณะงานของบิดา ....................................................................ตําแหนง/ยศ ................................................... 

รายไดตอเดือน ............................. บาท  สถานท่ีทํางาน .................................................................................... 

จังหวัด ................................. โทรศัพท ........................................ 

2. ชื่อ - สกุล มารดา ....................................................อายุ ....................ป   มีชีวิต  ถึงแกกรรม     

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี .................หมู ............ ตรอก/ซอย .............................. อาคาร/หมูบาน ................................

ถนน ................................ ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวัด ............................. โทรศัพท ..................................................... อาชีพ .............................................. 

ลักษณะงานของมารดา ....................................................................ตําแหนง/ยศ ................................................... 

รายไดตอเดือน ............................. บาท  สถานท่ีทํางาน .................................................................................... 

จังหวัด ................................. โทรศัพท ........................................ 
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3. สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 

   บิดามารดาอยูดวยกัน   หยาราง  

 บิดาถึงแกกรรม   มารดาถึงแกกรรม 

 บิดามารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปนของอาชีพ 

 บิดามารดาแยกกันอยูเพราะเหตุอ่ืน 

4. ปจจุบันผูอุปการะขาพเจา (สามารถตอบไดหลายขอ) คือ  

          บิดา       

 มารดา 

           ผูอุปการะอ่ืน กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ 

    ชื่อ – สกุล ผูอุปการะ .......................................... อายุ............ป  เก่ียวของเปน......................... 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี .................หมู ............ ตรอก/ซอย .............................. อาคาร/หมูบาน ................................

ถนน ................................ ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ...............................................

จังหวัด ............................. โทรศัพท ..................................................... อาชีพ .............................................. 

ลักษณะงานของผูอุปการะ ...........................................................ตําแหนง/ยศ ................................................... 

รายไดตอเดือน ............................. บาท  สถานท่ีทํางาน .................................................................................... 

จังหวัด ................................. โทรศัพท ........................................ 

5. จํานวนพ่ีนอง รวมบิดามารดา  

ผูสมัครขอรับทุนการศึกษามีพ่ี - นอง (รวมตนเอง) จํานวน.....................คน  โดยผูสมัครขอรับทุนการศึกษาเปนบุตร

คนท่ี...........................ของครอบครัว 

 

สวนท่ี 3 :  ผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   ทานไดรับผลกระทบตอไปนี้อยางไรบาง (ตอบตามความเปนจริง และสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   เปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ไดรับการวินิฉัย เม่ือวันท่ี ...........................................................................................  

 สถานการณขณะนี้ ................................................................................................... 

 (อยูระหวางการรักษาตัวท่ี............................................../ รักษาหายแลว/ ผลการตรวจเปนลบ) 

   สมาชิกในครอบครัววาเปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ไดรับการวินิฉัย เม่ือวันท่ี ...........................................................................................  

 สถานการณขณะนี้ ................................................................................................... 

 (อยูระหวางการรักษาตัวท่ี............................................../ รักษาหายแลว/ ผลการตรวจเปนลบ) 
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   เปนผูท่ีมีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 เม่ือวันท่ี ............................ เนื่องจาก ............................................................................. 

 สิง่ท่ีไดดําเนินการ ............................................................................................................ 

 (กักตัว ตั้งแตวันท่ี ...... ถึงวันท่ี.......... / รับการตรวจท่ี................. / ผลการตรวจเปนลบ) 

   เปนผูไดรับผลกระทบดานรายไดโดยตรง เชน จากการถูกพักงานหรือเลิกจาง หรือจากการ   

       ทํางานพิเศษ เปนตน 

   เปนผูไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผูปกครองไดรับผลกระทบดานการทํางาน   

 เนื่องจากถูกไลออก หรือ ใหออกจากงาน หรือ ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการ 

 ถูกปด หรือ ไมสามารถประกอบกิจการได 

   เปนผูไดรับผลกระทบอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

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

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

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

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

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

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

 

  ผูสมัครขอรับทุนการศึกษาจะตองเขียนรายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม รหัส 64) 

พรอมแนบรายงานผลกระทบดังกลาว มากับใบสมัครนี้  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม รหัส 64)  และขอรบัรองวา

ขอมูลท่ีไดแจงรายละเอียดไวขางตนเปนจริงทุกประการ หากขาพเจาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือขอความ

ขางตนไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษานี้ 

 

 

 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผูสมัคร 

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

                                                                                     นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 


