
 
ใบสมัครทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ประจำปีการศึกษา 2564 

1. ชื่อ.....................................................สกุล.............................................ชั้นปีที่............... อายุ............ปี  
 รหัสนักศึกษา...................................... สาขาวิชา..................................................คณะ......................... ................ 
2. ความพิการทางร่างกาย  ไม่มี     มี  โปรดระบุ.......................................................................................  
3. ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขท่ี …………….. ตรอก/ซอย ………………………. หมู่ที่ …………………….. 

ถนน ……………………………. ตำบล/แขวง ..…….……………………….อำเภอ/เขต….………….……………….. 
จังหวัด ………………………………………โทรศัพท์ ………………………………………………………….. 

4. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ก. กรณีอยู่หอพัก ชื่อหอพัก.......................................................ราคาค่าเช่า/เดือน........ ..................บาท 

เลขที่............................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.................... ................. 
ตำบล.............................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................รหัส ไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์ ................................................... 

ข. บ้านเลขท่ี ………………………. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน ………………………………. 
        ตำบล/แขวง ..…….…………......….. อำเภอ/เขต….………………………..............จังหวัด ………………..………..                 
      โทรศัพทม์ือถือ ……………………………….. 
5. นับถือศาสนา  พุทธ  อิสลาม  คริสต์  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
6. บิดา ชื่อ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
     มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม 
 ที่อยู่ของบิดา............................................................................................................... ................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา..................................................................... ...................................................... 
 อาชีพ ……………………………………ที่ทำงาน ……………………………………………………………. 
 โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 
7. มารดา ชื่อ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
     มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม 
 ที่อยู่ของมารดา.............................................................................................................. ................................. 
 วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา......................................................... ........................................................... .... 
 อาชีพ ……………………………………..ที่ทำงาน ………………………………………………….………. 
 โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 
 

ชื่อทุน.............................................. 

(สำหรับเจ้าหนา้ที่) 



8. สถานภาพครอบครัว  บิดา มารดาอยู่ด้วยกัน    บิดามารดาแยกกันอยู่ด้วยความจำเป็นด้านอาชีพ 
 หย่าขาดจากกัน     แยกกันอยู่ด้วยสาเหตุอื่น ๆ …………………………. 
 บิดามคีรอบครัวใหม่      มารดามคีรอบครัวใหม่ 
 บิดาขาดการติดต่อ        มารดาขาดการติดต่อ 

9. บิดามารดามีที่ดินสำหรับทำกสิกรรม    เป็นของตนเอง จำนวน …………………..........ไร่ 
         เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า…………………..บาท/เดือน 
 ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา     เป็นของตนเอง 
         บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท 
         อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ……………………………….. 
10. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
 ชื่อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
 เกีย่วข้องกับผู้สมัครเป็น ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน  โสด 

 อาชีพ ……………………………….. สถานที่ทำงาน …………………………………………………...............……. 
 โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

11. ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จำนวนพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คน 

 ชาย …………. คน  หญิง ………… คน  จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………… คน 

 โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามลำดับในตารางนี้  

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ ทำงาน/ศึกษาที ่ รายได้ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

12. บิดา-มารดา มีภาระต้องเลี้ยงดูผู้อื่น (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา)...............คน 

 บุคคลอื่นที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู คือ..............................................................  
 มีภาระหนี้สินในปัจจุบันเป็นจำนวน..............................บาท เนื่องจาก............................................................... 
 ................................................................................................  การผ่อนชำระเดือนละ............................บาท 
13. รายรับ – รายจ่าย ของนักศึกษา 

 รายรับ ก.  รายได้จากบิดา มารดา  เดือนละ …………………. บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต) 
  ข.  รายได้จากผู้อุปการะ   เดือนละ …………………. บาท 

  ค.  กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา   เดือนละ …………………. บาท 

  ง.  กู้ยืมเงินค่าครองชีพ   เดือนละ …………………. บาท 

  จ.  ทำงานหารายได้พิเศษ   เดือนละ …………………. บาท 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้อ) 



 (กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
 รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดือนละ …………………. บาท 

  ข.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา   เดือนละ …………………. บาท 

  ค.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เดือนละ …………………. บาท 

  ง.  อื่น ๆ    เดือนละ …………………. บาท  

14. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะสำหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ …..……. บาท  
 (ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) 
15. รายละเอียดประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คะแนนเฉลีย่ ช่ือ-สกุล  อ.ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

ม.6     

ช้ันปีท่ี 1     

ช้ันปีท่ี 2     

ช้ันปีท่ี 3     

ช้ันปีท่ี 4     

16. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า 

ช่ือทุนท่ีได้รับ ปีการศึกษา จำนวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหต ุ

    

    

    

    

17. ประวัติการรับทุนช่วยเหลือโดยการทำงานแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย    
ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หมายเหต ุ

    

    

    

    

18. ประวัติการทำงานเพ่ือหารายได้พิเศษ      
ช่ือบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง ลักษณะงานท่ีทำ ระยะเวลาการทำงาน จำนวนเงินท่ีได้รับ 

    

    

    

    

19. ปัจจุบันท่านได้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม่ 
    กยศ.    ไม่ได้กู้ยืม 
 



20. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ปีการศึกษา กิจกรรม ตำแหน่ง 

   

   

   

   

 
  



21. ให้นักศึกษาบรรยายถึงประวัติส่วนตัว ความเป็นอยู่ของครอบครัว ความจำเป็นที่จะต้องขอรับทุนการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รูปถ่ายสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สมคัรขอรับทุน (ด้านหน้าบ้าน) 



 

22. ขอให้นักศึกษาชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมัครทุนการศึกษา 

  รถยนต์    ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ปี 

  รถจักรยานยนต์   ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ปี 

  รถจักรยาน   ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ปี 

  โทรศัพท์มือถือ   ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ปี 

  อ่ืนๆ ...................................................................... ...................................... 
  ลงชื่อ …………………………………………..………….. ผู้สมัครขอรับทุน 

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

รูปถ่ายสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สมคัรขอรับทุน (ด้านข้างบ้าน) 

รูปถ่ายสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สมคัรขอรับทุน (ภายในบ้าน) 



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

23. คำรับรองและความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

 

                                 ลงชื่อ ……………........................…………………….. 

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

วนัที ่………. เดอืน ………………………. พ.ศ. ………….. 
 

 


