
 

 

 

 

ใบสมัครขอรับทุน โครงการทุนการศึกษา “โลตัส นิวเจน นิวจาน”ประจำปีการศึกษา 2564 
 

(โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือบรรจง) 
 

วันที่ ………………. เดือน………………………… พ.ศ……………… 
 
ประวัติส่วนตัว 
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ……….………………………………………………………………………………………………………………… 

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน ……………………………………………………………………………………………………. 

คณะ…………………………………………………..สาขา…………………….……………………………….ชัน้ปีที่………………………. 
ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์มหาวิทยาลัย(ส่วนที่ดูแลเรื่องทุน) …………………………………………………………………………………………….. 

3. เกิดวันที่……………….เดือน…………………………………………..พ.ศ………………………… อายุ………………………………. ป ี
4. ที่อยู่ปัจจุบัน ……………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………..โทรศัพท์มือถือ…………………………………E-mail………………………………………………. 
5. ภูมิลำเนา…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. บิดาชื่อ…………………………..………………..นามสกุล……………………………………………….อายุ…………………………….ป ี

(     )  มีชีวิตอยู่    (     )   ถึงแก่กรรม 
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..……….โทรศัพทม์ือถือ…………………………………………………. 
อาชีพ…………………………………………………………………รายได้เดือนละ....………………………………………………..บาท 
ลักษณะงานที่ทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………….……………………………………………………………..โทร………………………………………………………. 

7. มารดาชื่อ………………………………………….นามสกุล…………………………..…………………..อายุ………………………….ป ี
(     )  มีชีวิตอยู่    (     )   ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….โทรศพัท์มือถือ..………………………………………………………. 
อาชีพ……………………………………………………………………รายได้เดือนละ………………………………………………..บาท 
ลักษณะงานที่ทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………....โทร………………………………………………………. 

 

 

รูปถ่าย 

1” 
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8. ฐานะการสมรสของบิดามารดา 
(     )   อยู่ด้วยกัน    (     )   หย่า 
(     )   บิดาถึงแก่กรรม    (     )   มารดาถึงแก่กรรม 
(     )   แยกกันอยู่เพราะความจำเป็น  (     )   แยกกันอยู่เพราะเหตุอ่ืน ๆ 
          เกี่ยวกับอาชีพ 

9. จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามลำดับ รวมทั้งผู้สมัครด้วย ระบุสถานที่ประกอบอาชีพ และสถานศึกษา 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน รายได้ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 ขณะนี้มีบุตรที่อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา   จำนวน……………………………….. คน 
 

10. นิสิต/นักศึกษา ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม่ 
(     )   กู้ยืม เป็นเงินจำนวน ……………………………………………………………… บาท/ป ี
(     )   ไม่ได้กู้ยืม เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
11. ผู้สมัครได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………………… บาท    จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      (   )  บิดา จำนวน..............................บาท         (   ) มารดา      จำนวน..............................บาท    
      (   ) ผู้อุปการะ จำนวน........................บาท        (   ) กองทุนฯ   จำนวน...............................บาท 
ในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะซึ่งมิใช่บิดามารดา  ผู้อุปการะนั้นเกี่ยวข้องเป็น …………………………..…… 
……………………….. มีอาชีพ…………………………………… .สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………..โทร…………………………………………………………. 
ผู้อุปการะมีบุตรในความอุปการะอีก  จำนวน……………….คน 
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12. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับแบ่งเป็น 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา…………………………………………………………………………………… บาท/เทอม 
2. ค่าอุปกรณ์การศึกษา……………………………………………………………………………………….. บาท/เดือน 
3. ค่าท่ีพักอาศัย……………………………………………………………………………………………………. บาท/เดือน 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว……………………………………………………………………………………………….. บาท/เดือน 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………… บาท/เดือน 

13. ผู้สมัครเคยทำงานพิเศษระหว่างหยุดภาคเรียนหรือไม่ 
(     )   เคย   (     )   ไม่เคย 

 ถ้าเคย   ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสัปดาห์ละ ………………………….บาท หรือเดือนละ …………………..….………….บาท 
 ระบุประเภทของงานที่ทำ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. ผู้สมัครคิดว่า ตนควรมีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไร จึงจะเหมาะสมกับรายจ่ายตามสถานภาพของตน  

ระบุจำนวนเงิน…………………………………………………………………………….บาท 
15. ครอบครัวของท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินบ่อยเพียงใด …………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
     และแก้ปัญหาโดยวิธีใดเมื่อขาดเงิน………………………………………………………………..……………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
16. หากท่านได้รับทุนการศึกษานี้แล้ว ท่านจะจัดสรรเงินทุนจำนวนนี้อย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
17. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับมาแล้วในระดับปริญญาตรี   เรียงลำดับโดยละเอียด 

ปีการศึกษา …………………………………. ได้รับทุน ………………………………… จำนวนเงิน…………………….………บาท 
ปีการศึกษา …………………………………. ได้รับทุน ……………………………….. จำนวนเงิน…………………………….บาท 
ปีการศึกษา………………………………….. ได้รับทุน ……………………………….. จำนวนเงิน ……………………………บาท 
และทุนการศึกษาท่ีได้รับในปัจจุบัน…………………………………………..………จำนวนเงิน……………………………..บาท 

18. กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม และอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือองค์การอื่น 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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19. โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
20. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และให้เหตุผลที่สมัครขอรับทุนโดยละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการคัดเลือกทุน (โปรดเขียนในกระดาษท่ีแนบมากับใบสมัคร) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์
ที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้ามีความรู้ และด้วยความสัตย์จริง หากตรวจสอบพบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ให้ทุนเพิกถอนทุนได้ 
 
 
 
 
      ลงชื่อผู้สมัคร……………………………………………………………….. 
      วันที่………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บรรยายเหตุผลการขอรับทุนโดยละเอียด ( โปรดเขียนบรรยายด้วยลายมือที่บรรจงและอ่านง่าย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
หนังสือรับรองของสถานศึกษา 

 
 

ขอรับรองว่า  นาย/นางสาว......................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลัย / สถาบัน......................................................................................... ....................................................... 

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

ชั้นปีที่..............................ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม............................ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการ  และเป็นบุคคลที่สมควรได้รับทุนการศึกษานี้ 

 

 

 

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

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

      ตำแหน่ง.......................................................................  

                                                                               (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

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

 

 

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

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

      ตำแหน่ง....................................................................... 

                                                                             (หัวหน้าภาค/คณบดี) 

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

 

 

 

 


