
                                 แบบใบสมคัรขอรบัทุนการศึกษา                                     
                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
                              ภาคเรียนที>....... ปีการศึกษา................. 

 
ชื#อ ………………………………………สกุล ……………………………………….. ชั -นปีที# ……………… 
รหสันสิติ …………………………สาขาวชิา ……………………………...........คณะ/วทิยาลยั...............................................
เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื……………………….…… Facebook……………………………………………………………………… 
 

1. ภูมลิําเนาเดมิ จงัหวดั ……………………………………… 
2. ที#อยู่ปัจจุบนัขณะศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทวิโรฒ (เลอืกข้อใดขอ้หนึ#ง) 

ก.  ¨ หอพกันิสติในมหาวทิยาลยั   o หอพกัเอกชน เขต................................... ค่าเช่า...........................บาท/เดอืน 
ข.  ¨ บ้านพกัส่วนตวั เลขที# ……………… ตรอก/ซอย ………………………ถนน ……………………………………. 
      ตําบล/แขวง ..…….…………….….. อําเภอ/เขต….………………………...........จงัหวดั …………..………………

รหสัไปรษณีย ์………………..… 
3. นับถอืศาสนา   £  พุทธ      £  อสิลาม     £  ครสิต์      £  อื#น ๆ (ระบุ).............................  
4. บดิา ชื#อ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 

อาชพี ……………………………………ที#ทํางาน ……………………………………………………………. 
โทรศพัท์ …………………………….  รายได…้……………………..บาท/ปี 

5. มารดา ชื#อ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
อาชพี ……………………………………..ที#ทํางาน ………………………………………………….………. 
โทรศพัท์ ………………………………รายได…้……………………..บาท/ปี 

6. บดิา มารดา  £  อยู่ดว้ยกนั  £   แยกกนัอยู่ดว้ยความจําเป็นดา้นอาชพี 
£  หย่าขาดจากกนั £   บดิาหรอืมารดาถงึแก่กรรม(ระบุ) ……………… 

7. ที#อยู่อาศยัปัจจุบนัของบดิา มารดา £   เป็นของตนเอง 
£  บ้านเช่า อตัราค่าเช่าเดอืนละ ………………… บาท 
£   อาศยัผูอ้ื#น (ระบุ) ……………………………….. 

8. ผูอุ้ปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกขอ้มูล) 
ชื#อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
เกี#ยวขอ้งกบัผูส้มคัรเป็น …………………. £  มคีรอบครวั มีบุตร………คน    £  โสด 
อาชพี ………………………………….. สถานที#ทํางาน ………………………………………………………. 
โทรศพัท์ ………………………………….. รายได…้……………………..บาท/ปี 

9. ผูส้มคัรเป็นบุตรคนที# …………….…. จํานวนพี#น้องที#ยงัมชีวีติอยู่ (รวมตวัเองดว้ย) …………………. คน 
ชาย …………. คน  หญงิ ………… คน  จํานวนพี#น้องที#กําลงัศึกษาอยู่ (รวมตวัเองดว้ย)…………… คน 
โปรดระบุเกี#ยวกบัพี#น้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามลําดบัในตารางนี- 

ลําดบั ชื#อ-สกุล กําลงัศกึษาอยู่ในระดบั อาชพี รายได/้เดอืน  สถานภาพ     
สมรส/โสด 

จํานวน
บุตร  

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        

 

10. รายรบัของนสิติ 
      ก.  รายไดจ้ากบดิา มารดา เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน  
 ข.  รายไดจ้ากผูอุ้ปการะ เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน  
 ค.  กู้ยมืเงนิเพื#อการศกึษา(กยศ./ กรอ.) £ ค่าธรรมเนียมการศึกษา £ค่าครองชพี เดอืนละ …………บาท 
  

nn. รายละเอยีดประวตักิารศึกษา 
ระดบัการศึกษา ปีการศกึษา คะแนนเฉลี#ย ชื#อ-สกุล  อ.ที#ปรกึษา สาขาวชิา 

อุดมศึกษา ปี 1     
อุดมศึกษา ปี 2     
อุดมศึกษา ปี 3     
อุดมศึกษา ปี 4     

 

....../โปรดพลกิดา้นหลงั/..... 
 



-2- 
np.ประวตักิารรบัทุนการศึกษา ประเภททุนใหเ้ปล่า      

ชื#อทุนที#ไดร้บั ปีการศกึษา จํานวนเงนิทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
nq.การทํางานเพื#อหารายไดพ้เิศษ  (ปัจจุบนัยงัคงทําอยู่)    

ชื#อบรษิทั/หา้งรา้น/ที#ว่าจา้ง ลกัษณะงานที#ทํา ระยะเวลาการทํางาน จํานวนเงนิที#ไดร้บั 
    
    
    
    

 
nr.เหตุผลความจําเป็นที#ขอรบัทุนการศึกษา (เขยีนใหล้ะเอยีดชดัเจนเนื#องจากมผีลต่อการพจิารณาใหทุ้นการศึกษา) 
 

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

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

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

      ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความที#เขยีนใบสมคัรขอรบัทุนการศกึษานี- เป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

                 ลงชื#อ ………………………………….. 
                     (…………………………………………..) 
                   วนัที# ………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 

เอกสารแนบในการสมคัรขอรบัทุนการศึกษา           

 n. สําเนาบตัรนิสติ   จํานวน n ฉบบั         

 p. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน จํานวน n ฉบบั      

 q. สําเนาเลขที#บญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ที#บญัชยีงัมีความเคลื#อนไหว (เท่านั -น) จํานวน n ฉบบั 

 

 



 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยที์>ปรึกษา 

 
ขา้พเจา้(นาย,นาง,นางสาว).............................................................................................................................  
ตําแหน่ง………………………………………….สงักดัภาควชิา.........................................................................  
คณะ/วทิยาลยั.................................................................................. โทรศพัท์ที#ตดิต่อได.้................................ 
เป็นอาจารยท์ี#ปรกึษาของ (นาย,นางสาว)............................................................................... นิสติชั -นปีที#......... 
รหสัประจําตวันิสติ.................................. วชิาเอก/สาขาวชิา............................................................................. 
ความคดิเหน็ต่อนิสติในการขอรบัทุนการศกึษาดงันี- 

  ¨ ไม่ควรไดร้บัความช่วยเหลอืดา้นทุนการศกึษา 

 ¨ สมควรไดร้บัความช่วยเหลอืดา้นทุนการศกึษา เพราะ........................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                         ลงชื#อ......................................................... อาจารยท์ี#ปรกึษา 
                                                            (...............................................................) 
                 วนัที#........... เดอืน................................... พ.ศ. ............. 
 
 

 

 

 

 

 


