
แบบใบสมคัรขอรบัทนุการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
ชื่อ ………………………………………สกุล ……………………………………….. ชัน้ปีที ่……………… 
รหสันกัศกึษา …………………………สาขาวชิา ………………………………เบอรโทรศพัทม์อืถอื……………………… 
 
1. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ภมูลิ าเนาเดมิ) บา้นเลขที ่…………….. ตรอก/ซอย ………………………. หมู่ที ่…………………….. 

ถนน ……………………………. ต าบล/แขวง ..…….……………………….อ าเภอ/เขต….………….……………….. 
จงัหวดั ………………………………………โทรศพัท ์………………………………………………………….. 

2. ทีอ่ยู่ปัจจุบนัขณะศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
ก.  หอพกันกัศกึษาอาคาร ……………………..…………. หอ้งพกั หมายเลข ……………………………………….. 
ข.  บา้นเลขที ่………………………. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน ………………………………. 
    ต าบล/แขวง ..…….…………….. อ าเภอ/เขต….………………………...........จงัหวดั ………………..………..…

โทรศพัท ์………………………………… 
3. นบัถอืศาสนา     พุทธ        อสิลาม       ครสิต ์       อื่น ๆ (ระบ)ุ.............................  
4. บดิา ชื่อ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อาย…ุ…………ปี 

อาชพี ……………………………………ทีท่ างาน ……………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดอืน 

5. มารดา ชื่อ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
อาชพี ……………………………………..ทีท่ างาน ………………………………………………….………. 
โทรศพัท ์…………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดอืน 

6. บดิา มารดา    อยู่ดว้ยกนั     แยกกนัอยู่ดว้ยความจ าเป็นดา้นอาชพี 
  หย่าขาดจากกนั    แยกกนัอยู่ดว้ยสาเหตุอื่น ๆ …………………………. 

7. บดิามารดามทีีด่นิส าหรบัท ากสกิรรม   เป็นของตนเอง จ านวน …………………..........ไร่ 
   เช่าผูอ้ื่นอตัราค่าเช่า…………………..บาท/เดอืน 

ทีอ่ยู่อาศยัปัจจุบนัของบดิา มารดา    เป็นของตนเอง 
   บา้นเช่า อตัราค่าเช่าเดอืนละ ………………… บาท 
    อาศยัผูอ้ื่น (ระบ)ุ ……………………………….. 

8. ผูอุ้ปการะ/ผูป้กครอง (ถา้เป็นบดิามารดาไมต่อ้งกรอกขอ้มลู) 
ชื่อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อาย…ุ…………ปี 
เกีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรเป็น ………………….   มคีรอบครวั มบีตุร………คน      โสด 
อาชพี ……………………………….. สถานทีท่ างาน ………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดอืน 

9. ผูส้มคัรเป็นบุตรคนที ่…………….…. จ านวนพีน้่องทีย่งัมชีวีติอยู่ (รวมตวัเองดว้ย) …………………. คน 
ชาย …………. คน  หญงิ ………… คน  จ านวนพีน้่องทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (รวมตวัเองดว้ย)…………… คน 
โปรดระบุเกีย่วกบัพีน้่องของท่าน รวมตวัท่านเองตามล าดบัในตารางนี้ 
ล าดบัที ่ ชื่อ-สกุล ระดบัการศกึษาทีส่ าเรจ็หรอื

ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั 
อาชพี/รายได ้ สถานภาพ  

สมรส/โสด 
จ านวน
บุตร (คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

รูปถ่ายชดุ
นกัศกึษา 

ขนาด 1 นิว้ 
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10. รายรบั – รายจ่าย ของนกัศกึษา 

รายรบั ก.  รายไดจ้ากบดิา มารดา เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน (ไม่รวมค่าหน่วยกติ) 
  ข.  รายไดจ้ากผูอุ้ปการะ เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 
  ค.  กูย้มืเงนิเพื่อการศกึษา เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 
  ง.  กูย้มืเงนิค่าครองชพี เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 

(กรณีบดิา มารดา หรอืผูอุ้ปการะเป็นบุคคลเดยีวกนัใหต้อบเพยีงขอ้ ก. หรอื ข. เพยีงขอ้เดยีว) 
รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดอืนละ …………………. บาท 
  ข.  ค่าอุปกรณ์การเรยีนเดอืนละ  เดอืนละ …………………. บาท 
  ค.  ค่าพาหนะระหว่างทีพ่กั-มหาวทิยาลยั เดอืนละ …………………. บาท 
  ง.  อื่น ๆ    เดอืนละ …………………. บาท 

11. ประมาณการค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีน่กัศกึษาคาดว่าจะพอเหมาะส าหรบัตนเอง เฉลีย่เดอืนละ …..……. บาท     
(ไม่รวมค่าหน่วยกติและค่าบ ารุงการศกึษา) 

 
12. รายละเอยีดประวตักิารศกึษา 

ระดบัการศกึษา ปีการศกึษา คะแนนเฉลีย่ ชื่อ-สกุล  อ.ทีป่รกึษา สาขาวชิา 
ม.6     
อุดมศกึษา ปี 1     
อุดมศกึษา ปี 2     
อุดมศกึษา ปี 3     
อุดมศกึษา ปี 4     

 
13. ประวตักิารรบัทุนการศกึษา ประเภททุนใหเ้ปล่า      

ชื่อทุนทีไ่ดร้บั ปีการศกึษา จ านวนเงนิทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
14. ประวตักิารรบัทุนชว่ยเหลอืโดยการท างานแลกเปลีย่นจากมหาวทิยาลยั    

ปีการศกึษา ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
15. ประวตักิารท างานเพื่อหารายไดพ้เิศษ      

ชื่อบรษิทั/หา้งรา้น/ทีว่่าจา้ง ลกัษณะงานทีท่ า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 
    
    
    
    

 
16. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

ปีการศกึษา กจิกรรม ต าแหน่ง 
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17. เหตุผลความจ าเป็นทีข่อรบัทุนการศกึษา (เขยีนใหล้ะเอยีดชดัเจน) 

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

18. ขอใหน้กัศกึษาชีแ้จงทรพัยส์นิทีม่อียู่ก่อนสมคัรทุนการศกึษา 
 -  รถยนต ์   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใชง้าน ….. ปี 
 -  รถจกัรยานยนต ์   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใชง้าน ….. ปี 
 -  รถจกัรยาน   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใชง้าน ….. ปี 
 -  โทรศพัทม์อืถอื   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใชง้าน ….. ปี 
 -  คอมพวิเตอรพ์กพา   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใชง้าน ….. ปี 
 -  อื่น ๆ (เครื่องประดบัต่าง ๆ) …………………………………………………………………… 
  
  ลงชื่อ ………………………………….. 
     (…………………………………………..) 
 วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 
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 แผนท่ีบ้านภูมิล าเนา 
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ประเภททุนการศึกษาท่ีนักศึกษาสมคัร 
 
 ทุนทัว่ไป 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ………………………………………………………… 

 
ความเหน็อาจารยท่ี์ปรกึษา 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 
 
                                 ลงชื่อ ………………………………….. 
                                   ( ……………………………………………….) 
                                ต าแหน่ง ………………………………………….. 
                              ภาควชิา……………………………………เบอรโ์ทรศพัท.์.......................... 
                           วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 
หมายเหต ุ
1. ขอ้ความใดทีน่กัศกึษาใหไ้ว ้ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ นกัศกึษาจะถูกตดัสทิธิก์ารขอรบัทุนการศกึษา

ตลอดไป 
2. คณะกรรมการพจิารณาทุนการศกึษาคงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้มคัร โดยวธิอีื่นกไ็ด ้เพื่อผลประโยชน์

ในการประกอบการพจิารณาเรื่องจดัสรรทุนเท่านัน้ 
3. ใบสมคัรขอรบัทุนฯ คณะกรรมการฯจะไม่คนืใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
 ไดต้รวจสอบใบสมคัรถูกตอ้งแลว้ 
 
 (                                ) 
 รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา คณะพยาบาลศาสตร ์
 
 วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 


