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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ประจ าปีการศึกษา ....................... 

 

ส่วน ก. ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาผู้สมัครขอทุน (โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง) 

1. ข้อมูลผู้สมัครขอทุน 
1.1 ชื่อ (ภาษาไทย) (นาย / นางสาว).......................................................นามสกุล.......................................................................... 

ชื่อ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................นามสกุล................................................... ........................ 

ชื่อเล่น................................ เกิดวันที่............ เดือน...................................พ.ศ.................. .. ปัจจุบันอายุ...............................ปี 

โทรศัพท์ (บ้าน).....................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)...................................................... .................... 

1.2 ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่หลักสูตร.........................................................สาขาวิชา........................................ ............................ 

     ชั้นปีที่.....................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................................................... 

     ผลการศึกษาครั้งล่าสุด (GPA เฉลี่ย)...........................................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .............................................................. 

1.3 สภาพการอยู่อาศัยของผู้ขอทุน 

 □ อยู่กับบิดามารดา  □ อยู่กับบิดา  □ อยู่กับมารดา   □ อยูค่นเดียวโดยล าพัง 

     □ อยู่กับผู้อุปการะ (โดยมีความเกี่ยวข้องเป็น..................................................... .....................................................................) 

1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

บ้านเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน....................................................ต าบล / แขวง................................. .......................... 

อ าเภอ / เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.........................................  

โทรศัพท์ (บ้าน).....................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)...................................................... .................... 

1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)  

□ หอพักนักศึกษา..........................................อาคาร...................หมายเลขห้องพัก....................โทรศัพท์................................ 

□ บ้าน / อพาตเม้นท์ / บ้านเช่า / หอพักเอกชน / อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 

หมายเลขห้องพัก....................................ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่................ถนน...... ............................................

ต าบล / แขวง......................................... .อ าเภอ / เขต....................................................จังหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศพัท์............................................................. ................................................... ..... 

1.6 บคุคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ชื่อ – สกุล............................................มีความเกี่ยวข้องเป็น............................... 

บ้านเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน....................................................ต าบล / แขวง................................. .......................... 

อ าเภอ / เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

โทรศัพท์ (บ้าน).....................................................................โทรศัพท์ (มือถือ)........................ .................................................. 

ปิดรูปถ่าย 

หน้าตรง ขนาด 

1.5  น้ิว 
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2. ข้อมูลรายรับและรายจ่ายของผู้รับทุน 
2.1 รายรับ 

ล าดับ รายการรายรับ 
เป็นเงิน  

(บาท/เดือน) 
หมายเหตุ 

1. ได้รับเงินมาใช้จ่ายจากบิดา / มารดา   
2. ได้รับเงินจากผู้อุปการะนอกเหนือจากบิดามารดา   
3. ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  หรือทุนเงินกู้ยืมเพื่อ

การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
  

4. รายรับพิเศษอื่นๆ (โปรดระบุงาน / รายละเอียดแหล่งเงินที่ได้รับ) 
1) .............................................................................................. . .  
2) ............................. ................................................................. . . 
3) ........................................................................................................... ................ 

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

 

5. รายรับอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น   
 รวมรายรับทั้งส้ิน   

2.2 รายจ่าย 

ล าดับ 
รายการรายจ่าย  

(ที่นอกเหนือจากค่าบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
เป็นเงิน  

(บาท/เดือน) 
หมายเหตุ 

1. ค่าอาหาร   
2. ค่าที่พัก (กรณีเสียค่าที่พัก เช่น ค่าเช่าหอพักหรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น)  โดย  

□ จ่ายคนเดียว  

□ รวมกับผู้อื่น 
3. ค่าการเดินทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัยฯ โดย  

(ระบุวิธีการเดินทาง)............................................................................................ 
  

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน และต าราเรียน   
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) 

1) ................................................................................................  
2) ................................................................................................  
3) ............................................................... ......................................................... 
4) ........................................................................................................................ 

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

 

 รวมรายจ่ายทั้งส้ิน   

2.3 การประมาณการค่าใช้จ่ายโดยนักศึกษา 
จากรายรับและรายจ่ายข้างต้น นักศึกษาสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย ท่ีเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
ได้เป็นเงินอย่างน้อย ....................................................บาท/เดือน  
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3. ประวัติการศึกษาและการได้รับทุนการศึกษา  

3.1 ประวัติการส าเร็จการศึกษา (โดยย่อ)  

ล าดับท่ี ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา จังหวัด / ประเทศ 
1     
2     
3     
4     
5     

3.2 ประวัติการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา  

□ เคยได้รับทุนการศึกษา (กรอกรายละเอียดตามตาราง) □ ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา/หน่วยงาน/ผู้ให้ทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประเภททุนการศึกษา 

ต่อเนื่อง เฉพาะปี ไม่ผูกพัน ผูกพัน 

       
       
       

หมายเหตุ ผู้สมัครขอทุนต้องแนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา และหลักฐานได้รับทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 และ 3.2 ด้วย 

3.3 ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ท่านได้รับในปัจจุบัน 

□ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  □ ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

□ ไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 

□ กองทุนกู้ยืมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ กยศ. และ กรอ. (โปรดระบุรายละเอียด และแหล่งเงินทุน) 
    ชื่อกองทุน ..................................................................................... จ านวนวงเงินกู้ที่ได้รับ .... .....................................บาท      

          หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................  

4. กิจกรรมและความสามารถพิเศษ 
4.1 ความสามารถพิเศษของนักศึกษา..................................................................................................... ................................................... 

กิจกรรมท่ีเคยท าในสถานศึกษา 

□ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ตัง้แตป่ีการศึกษา............................. ถึง ปีการศึกษา.............................  

□ คณะกรรมการบรหิารสภานกัศกึษา ตัง้แตป่ีการศึกษา............................. ถึง ปีการศึกษา............................. 

□ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตัง้แตป่ีการศึกษา............................. ถึง ปีการศึกษา............................. 

กิจกรรมด้านอื่นๆ ระบ ุ
1.........................................................................................................................................ปีการศึกษา .................................................. 
2.........................................................................................................................................ปีการศึกษา .................................................. 
3.........................................................................................................................................ปีการศึกษา .................................................. 
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4.2 รางวัลทางด้านการศึกษาท่ีเคยได้รับ 
1................................................................................................................................................ปี พ.ศ. .................................................. 
2................................................................................................................................................ปี พ.ศ. .................................................. 
3................................................................................................................................................ปี พ.ศ. .................................................. 

4.3 จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อส าเร็จการศึกษา............................................................................................................................................ 

5. เหตุผลและความจ าเป็นของผู้สมัครขอทุน  
....................................................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ ................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. ... 

หากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาให้ทุนการศึกษา นักศึกษามีความประสงค์

จะขอทุนตามที่เหมาะสม เป็นจ านวนเงิน  □ 2,000 บาท □ 3,000 บาท □ 4,000 บาท □ 5,000 บาท  

                □ มากกว่า 5,000 บาท โปรดระบุจ านวนเงิน .................................................บาท 

และนักศึกษาจะน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง (ระบุรายละเอียด)............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................................................. ................ 

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และหากปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าว 
รวมทั้งหลักฐานที่แนบมาน้ีไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ตัดสิทธิ์การรับ
ทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และยินยอมให้พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา รวมทั้งยินยอมคืนเงินทุนการศึกษา 
ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วให้คณะฯ ในทันที ทั้งน้ี หากข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษา ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุน
พร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตามเง่ือนไขที่คณะฯ ก าหนดทุกประการ” 

ลงชื่อรับรองโดยนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน............................................................................ 
(...........................................................................) 
วันที่................./............................../................... 

(ส่วนน้ีส าหรับอาจารย์) 
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ค ารับรองและความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้าพเจ้า...............................................................................................ต าแหนง่........ ................................................................ 
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว................................................... .............................สาขาวิชา....................................................................... 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาตามข้อก าหนดและเกณฑ์ของทุน ทั้งนี้ หากกรรมการทุนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องการสัมภาษณ์และยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษาผู้ขอรับทุนด้วยวาจา อันจะส่งผลสนับสนุน 
ต่อการพิจารณาให้ทุนข้าพเจ้ายินดตีามอันเหตุสมควร  
ความคิดเห็นอื่นๆ ต่อนักศึกษา (ด้านความประพฤติ ความสนใจเรียน และอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา) 
.............................................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. ..................... 

 
ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................ 

(...........................................................................) 
วันที่................./............................../.................. . 
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ส่วน ข. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพครอบครัวของนักศึกษาผู้สมัครขอทุน  

6. ขอ้มูลของผู้ปกครองและผู้อุปการะ 
6.1 ชื่อ – นามสกุล บิดา..........................................................................................อายุ............................ปี    □ มีชีวิต     □ ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ บ้านเลขที่....................ตรอก / ซอย........................................................หมู่ที่...................ถนน...................................................... 
ต าบล / แขวง......................................................อ าเภอ / เขต..................................................จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
อาชีพบิดา......................................................................................รายได้เดือนละ............................................................................บาท 
ต าแหน่ง / ยศ...........................................................................ลักษณะงาน............................................................................................ 
สถานที่ท างานของบิดา...............................................................................................โทรศัพท์............................................................... 

6.2 ชื่อ – นามสกุล มารดา......................................................................................อายุ............................ปี    □ มีชีวิต     □ ถึงแก่กรรม 
ที่อยู่ บ้านเลขที่....................ตรอก / ซอย........................................................หมู่ที่...................ถนน...................................................... 
ต าบล / แขวง......................................................อ าเภอ / เขต..................................................จังหวดั................................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
อาชีพมารดา..................................................................................รายได้เดือนละ............................................................................บาท 
ต าแหน่ง / ยศ...........................................................................ลักษณะงาน............................................................................................ 
สถานที่ท างานของมารดา..........................................................................................โทรศัพท์................................................................ 

6.3 ผู้อุปการะอื่นนอกจากบิดา / มารดา  □ มี   □ ไม่มี 

1) ชื่อ – นามสกุล ผู้อุปการะ ..............................................................................อายุ............................ปี □ มีชีวิต     □ ถึงแก่กรรม 
โดยมีความเกี่ยวข้องเป็น.......................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่....................ตรอก / ซอย........................................................หมู่ที่...................ถนน...................................................... 
ต าบล / แขวง......................................................อ าเภอ / เขต..................................................จังหวดั................................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
อาชีพมารดา..................................................................................รายได้เดือนละ............................................................................บาท 
ต าแหน่ง / ยศ...........................................................................ลักษณะงาน............................................................................................ 
สถานที่ท างานของมารดา..........................................................................................โทรศัพท์................................................................ 

2) ชื่อ – นามสกุล ผู้อุปการะ ..............................................................................อายุ............................ปี □ มีชีวิต     □ ถึงแก่กรรม 
โดยมีความเกี่ยวข้องเป็น.......................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่....................ตรอก / ซอย........................................................หมู่ที่...................ถนน...................................................... 
ต าบล / แขวง......................................................อ าเภอ / เขต..................................................จังหวดั................................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
อาชีพมารดา..................................................................................รายได้เดือนละ............................................................................บาท 
ต าแหน่ง / ยศ...........................................................................ลักษณะงาน............................................................................................ 
สถานที่ท างานของมารดา..........................................................................................โทรศัพท์................................................................ 

6.4 สถานภาพครอบครัวปัจจุบัน  □ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน โดย □ ทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่       □ บิดาถึงแก่กรรม □ มารดาถึงแก่กรรม 

□ บิดามารดาแยกกันอยู่ โดยนักศึกษาอาศัยอยู่กับ     □ บิดา     □ มารดา    □ ผู้อุปการะ  

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................ 
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7. ข้อมูลครอบครัว 

7.1 พ่ี-น้องของผู้ขอทุน  

นักศึกษาผู้ขอทุนมีพี่ – น้อง (รวมผู้ขอทุน) จ านวน.........................คน และผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่...................................ของครอบครัว  
โดยรายละเอียดพี่น้อง (เรียงตามล าดับตามอายุจากมากไปน้อย) รวมทั้งผู้ขอทุนมีดังน้ี 

คนท่ี ชื่อ – นามสกุล อาย ุ
การศึกษา รายได ้

ต่อเดอืน 
สถานภาพ 

สมรส 
จ านวน 
บุตร สถานศึกษา ระดับชั้น อาชีพ 

1         
2         
3         
4         
5         

7.2 บิดา มารดา หรือ ผู้อุปการะนักศึกษา มีบุตรท่ีอยู่ในความอุปการะร่วมกัน  (รวมทั้งตัวนักศึกษา) จ านวน.......................................คน 

8. ปัญหาการเงินของครอบครัว 

ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
และแก้ไขโดยวิธีการใดเมื่อขาดเงิน................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 

9. ปัญหาด้านอื่นๆ ของนักศึกษาผู้ขอทุน 

ปัญหาด้านสุขภาพ  โรคประจ าตัว  □ ไม่มี  □ มีระบุ.................................................................................... 
ปัญหาด้านอื่นๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
ปัญหาครอบครัว............................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อรับรองโดยนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน............................................................................ 

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

วันที่................./............................../................... 
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10. ภาพประกอบท่ีอยู่อาศัยของนกัศึกษาผู้ขอทุน (อย่างน้อย 2 ภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อรับรองโดยนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน     ......................................................................... 

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

วันที่................./............................../................... 
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11. แผนที่ตั้งท่ีอยู่อาศยัของนักศึกษาผู้ขอทุน (สามารถวาดด้วยปากกา หรือพิมพ์จาก Google Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อรับรองโดยนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน     ......................................................................... 

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

วันที่................./............................../................... 


