
1 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา …………… 

 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบตามความเป็นจริง 
1. ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครขอรับทุน 

ชื่อ……………………………………………………...นามสกุล……………………………………...…………………………………อายุ………….....……ปี 
เกิดวันที่…………….. เดือน……………………..…………………..พ.ศ……………………...…….  เพศ          ชาย        หญิง 
ภูมิล าเนาเดิม  บ้านเลขท่ี  …………….…. หมู่ที่  ……….  ซอย ………………………..………………………. ถนน ……….……………………. 
แขวง/ต าบล ……………………………………  เขต/อ าเภอ ………………………………..  จังหวัด …………………………………………..……… 
รหัสไปรษณีย์…………………………………… โทรศัพท์ ………………………………… โทรศัพท์มือถือ……………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ระบุประเภทที่พักอาศัย) ………………………………………………… เลขที่ ……………………………….. 
หมู่ที่…………… ซอย………………………ถนน ………………………แขวง/ต าบล …………………...……เขต/อ าเภอ………………………..….. 
จังหวัด……………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………. 

 
2. ประวัติการศึกษา/การรับทุน 

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ …………  โปรแกรมวิชา ……………..……………….…………. คณะ ………………………………………………. 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ชื่อ…………………………………………………………………… โทรศัพท์……………………………………………..…………….. 
เข้าศึกษาเม่ือ พ.ศ. ……………… เกรดเฉลี่ยระดับมัธยม …………………  อนุปริญญา …………………. ปัจจุบัน ……………..…………. 
 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาถึงปีการศึกษาปัจจุบัน    ไม่เคยได้รับรางวัลที่เก่ียวกับการศึกษา 

                        เคยได้รับรางวัลที่เก่ียวกับการศึกษา  คือ 
1. ชื่อรางวัล…………………………………………………………………………………………..ในชั้น………………….ปีการศึกษา…………………. 
2. ชื่อรางวัล…………………………………………………………………………………………..ในชั้น………………….ปีการศึกษา…………………. 
3. ชื่อรางวัล…………………………………………………………………………………………..ในชั้น………………….ปีการศึกษา…………………. 
 

        ในปีการศึกษาที่ผ่านมาถึงปีการศึกษาปัจจุบัน   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
                        เคยได้รับทุนการศึกษา  ดังนี้ 

1. ทุน……………………………………….…………… ปีการศึกษา…………….ประเภทของทุน......................เป็นเงิน…………………บาท 
2. ทุน………………………………..........…………… ปีการศึกษา…………….ประเภทของทุน......................เป็นเงิน…………………บาท 
3. ทุน………………………………………..........…… ปีการศึกษา…………….ประเภทของทุน......................เป็นเงิน…………………บาท 

 
    กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./ กรอ. 

   เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./ กรอ. 
   ไม่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ./ กรอ. 
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3.    ครอบครัวผู้ขอทุน 
       บิดา ชื่อ……………………………………………….…………นามสกุล………………….…………………………..อายุ…………………..……….…..ป ี
       สุขภาพ…………………………….………………………………โรคประจ าตัว…………………………………………………………………………….…. 
       อาชีพ…………………………………………………..ต าแหน่ง / ลักษณะงาน……………………………………………………………………………… 
       รายได้เดือนละ………………………………….………….บาท       รายได้รวมปีละ………………………..……………………………………บาท 
       สถานที่ท างาน / ประกอบอาชีพ………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
       มารดา ชื่อ ………………………………………….…………….นามสกุล………………………..…………………….อายุ…………………..………..ป ี
       สุขภาพ…………………………………..………………………โรคประจ าตัว…………………………..………………………………………………….…. 
       อาชีพ…………………………………..……………..ต าแหน่ง / ลักษณะงาน…………………………………………………….………………………… 
       รายได้เดือนละ………………………………….………….บาท       รายได้รวมปีละ…………………………………..…………………………บาท 
       สถานที่ท างาน / ประกอบอาชีพ………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 บิดา-มารดามีท่ีดินเพ่ือท ากิน/ที่อยู่เป็นของตนเอง เนื้อที่ ..………..…  เช่าที่ดินผู้อื่น  อาศัยผู้อื่นอยู่  เช่าบ้านอยู่  
  
 บิดา-มารดา       อยู่ด้วยกัน        หย่าร้าง         บิดาถึงแก่กรรม      มารดาถึงแก่กรรม      แยกกันอยู่ 
 

     ผู้ขอทุนมีพ่ีน้องทั้งหมด  จ านวน …………..  คน           ผู้ขอทุนเป็นคนที่ ……………….. 
 
พ่ีน้อง อายุ (ปี) สถานภาพ สถานที่ท างาน/การศึกษา การศึกษา รายได้ 

โสด สมรส หย่าร้าง 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
4.  ผู้อุปการะ 
     ผู้ขอทุนได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจาก  (ชื่อ) ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น………………ที่อยู่ของผู้อุปการะ บ้านเลขท่ี………..หมู่………….ซอย……………ถนน…………………………. 
     แขวง/ด าบล…………………………เขต/อ าเภอ…………………………….จังหวัด………………….……….รหัสไปรษณีย์…………………………. 
     โทรศัพท์…………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………… ผู้อุปการะมีอาชีพ………………….…................................. 
     ต าแหน่งหรือลักษณะงาน……………….…………สถานที่ท างาน……………………………………….รายได้ต่อปี……………………………บาท 
 
5.  รายได/้รายจ่าย 
      รายได้   ผู้ขอทุนได้รับการอุปการะการเงิน     วันละ       สัปดาห์ละ   เดือนละ (ระบุ) ……………………..…..  บาท 
                 ผู้ขอทุนหารายได้พิเศษ  คือ  ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
                 มีรายได้ประมาณ                        วันละ       สัปดาห์ละ   เดือนละ (ระบุ)…………………………..  บาท 
     รายจ่าย  ผู้ขอทุนเสียค่าใช้จ่ายประมาณ         วันละ       สัปดาห์ละ  เดือนละ (ระบุ) ………….………..……..  บาท 
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6.  กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกสถานศึกษา  (ถ้ามี) 
     ภายในมหาวิทยาลัย 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  ความจ าเป็นในการขอรับทุน (พร้อมทั้งให้เขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้ขอรับทุน ซึ่งแสดงถึงสภาวะความ
ยากล าบากของครอบครัว ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่มี) 
 ....................................................................................................................................... ...................................................... 
 ........................................................................... ..................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ................................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................................................ 
 ............................................................................................................................................ ................................................. 
 ................................................................................ .............................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................................................ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ……………………………………………………..              
(…………………………………………………………..)              

ผู้ขอรับทุน                                                            
วันที่   …………../………………./…………………….                    

 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 
ข้าพเจ้า…………………………………………………..………...………………  เป็นผู้ปกครองของ ……………………………………………………………. 
มีความประสงค์ให้นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา  และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นที่นักศึกษาแจ้งไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. …. ผู้ปกครอง 
(…………………………………………………….) 

วันที่   …………../………………./……………………. 
 
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

- ส าเนาหลักฐานรางวัลหรือผลงานที่เคยได้รับ  1 ชุด 
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แบบเสนอความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
        
       วันที่………… เดือน…………….. พ.ศ. ……………. 
 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………….เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ 
(นาย/นางสาว)……………………….…………….……………………………….ระดับ ………………………………………. ชั้นปีที่……………….…….…… 
สาขาวิชา……………………………………………………………….………………………….คณะ……………………….……………………….…………………. 
คะแนนเฉลี่ย…………………………………..…..  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.  ด้านความประพฤต…ิ…………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

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

 2.  ด้านครอบครัว............................................................ ................................................................................................ .... 

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

 3.  ด้านการเรียน ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

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

 4.  ด้านการร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ………………….……………………………….………………... 

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

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

 5.  ความจ าเป็นในการขอทุน (หรือ อ่ืน ๆ โปรดระบุ)………………………………………………..………………………………..………… 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ …………………………………….. 
 (………………………………………….) 

วันที่............เดือน..................พ.ศ........... 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 


