
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
********* 

 
1.  ช่ือ …………………………………………………………สกุล …………………………………………….. ช่ือเล่น.................................   
     ช้ันปีท่ี ………รหัสนักศึกษา ……………………………คณะ..............................................สาขาวิชา………………………....   
     เบอร์โทรศัพท์มือถือ…….…………….……… E-Mail …………………………………….....…………………………………………….. 
     ID Line……………………………………… Facebook …………………………………………………………………………………….... 
     ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................. 
2. ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ภูมิล าเนาเดิม) บ้านเลขท่ี …………………. ตรอก/ซอย ………………...…………. หมู่ท่ี ……….…………….. 

ถนน…………………………….…………. ต าบล/แขวง ..…….…………..……………….อ าเภอ/เขต………………...……………….. 
จังหวัด……………………………………………..………………… โทรศัพท์…………………….………………………………….…………. 

3. ท่ีอยู่ปัจจุบันขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ช่ือหอพัก (ถ้ามี) ..............................บ้านเลขท่ี ……..…………. ตรอก/ซอย ……………...........………….………………….   

 ถนน …………….……….....…………….ต าบล/แขวง ..…….……………………….. อ าเภอ/เขต….……………………….............  
 จังหวัด ………………...............................…..…....……..…  โทรศัพท์ …………………………………..…......................……… 

4. นับถือศาสนา     พุทธ        อิสลาม       คริสต์        อื่น ๆ (ระบ)ุ.............................  
5. บิดา ช่ือ …………………………………………..………… สกุล …………………………..………………………… อายุ………….……ปี 

อาชีพ ……………………………………….………………ท่ีท างาน …………………………………………..………………………………. 
โทรศัพท์ ………………………………………..……………….  รายได้……………………………….………บาท/เดือน (ประมาณ) 

6. มารดา ช่ือ ………………………………………….………… สกุล …………………………..………………………อายุ…………………ปี 
อาชีพ …………………………………..…………………..ท่ีท างาน ……………………………….………………………………….………. 
โทรศัพท์ ………………………………………………..……….  รายได้…………………………….........บาท/เดือน (ประมาณ) 

7. บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ 
  หย่าขาดจากกัน    บิดาเสียชีวิต 
  มารดาเสียชีวิต    แยกกันอยู่ด้วยสาเหตุอื่น ๆ ………………………………………. 

8. ท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา    เป็นของตนเอง 
   บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท 

          อาศัยผู้อื่น (ระบ)ุ ………………………..………………………….. 
9. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 

ช่ือ ………………………………………..……..………… สกุล ……………………………………..………………… อายุ………..………ปี 
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น ……………………………………….   มีครอบครัว มีบุตร………………..…คน      โสด 

 
 

รูปถ่ายนกัศกึษา 
ขนาด 1-2 นิว้ 
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อาชีพ ……………………………………………………….. สถานท่ีท างาน …………………….…………………………………………. 

     โทรศัพท์ …………………………………………………………….  รายได้……………………………………………………..บาท/เดือน 
 
10. ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ ……………….….…. จ านวนพี่น้องท่ียังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………….…………. คน 

ชาย ………………. คน  หญิง ………………..… คน  จ านวนพี่น้องท่ีก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………..… คน 
โปรดระบุเกี่ยวกับพี่น้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามล าดับในตารางนี้ 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จหรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 

อาชีพ/รายได้ สถานภาพ  
สมรส/โสด 

จ านวน
บุตร (คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
11. รายรับ – รายจ่าย ของนักศึกษา 

รายรับ ก.  รายได้จากบิดา มารดา   เดือนละ …………………………….……. บาท/เดือน (ไม่รวมค่าหน่วยกิต) 
  ข.  รายได้จากผู้อุปการะ     เดือนละ …………………..………………. บาท/เดือน 
  ค.  กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา   เดือนละ ……………………………………. บาท/เดือน 
  ง.  กู้ยืมเงินค่าครองชีพ      เดือนละ ……………………………………. บาท/เดือน 

(กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดือนละ ………………….…………. บาท 
  ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ  เดือนละ ………………………….…. บาท 
  ค.  ค่าพาหนะระหว่างท่ีพัก-มหาวิทยาลัย เดือนละ ……………………….……. บาท 
  ง.  อื่น ๆ    เดือนละ ………………….…………. บาท 

12. ประมาณการค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีนักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉล่ียเดือนละ …..………………... บาท
(ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา) 

13. รายละเอียดประวัติการศึกษา (ให้กรอกเกรดเฉล่ียของปีท่ีผ่านมา  ช้ันปีท่ี 1 ให้ใช้คะแนนเฉล่ียของมัธยม ) 
ระดับการศึกษา คะแนนเฉล่ีย ช่ือ-สกุล  อ.ท่ีปรึกษา สาขาวิชา 

ช้ันปีท่ี 1    
ช้ันปีท่ี 2    
ช้ันปีท่ี 3    
ช้ันปีท่ี 4    
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14. ประวัติการรับทุนการศึกษา  (ไม่รวมถึงทุนจากการกู้ยืมเงิน กยศ.) 

ช่ือทุนท่ีได้รับ ปีการศึกษา จ านวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
    
    
    

 

15. เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 
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16. หน้าท่ีความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา  
  ก. หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแสดงถึงความเป็นผู้น า/การเป็นตัวแทนห้อง ตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการร่วมท า
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา (ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีโดดเด่น/ภาคภูมิใจ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ 
1. ข้อความใดท่ีนักศึกษาให้ไว้ ปรากฏว่าคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การขอรับ

ทุนการศึกษาตลอดไป 
2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไว้ซึ่งสิทธิ ท่ีจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยวิธีอื่นก็ได้  

เพื่อผลประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาเรื่องจัดสรรทุนเท่านั้น 
3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมการฯจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
  
                        ลงช่ือ …………………………………............................นักศึกษาผู้ขอรับทุน 
       (……..................……………………………………..) 
    วันท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………….………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………...…………………………………………………………….………..………… 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………….………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………...…………………………………………………………….………..………… 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………….………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………...…………………………………………………………….………..………… 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………….………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………...…………………………………………………………….………..………… 

 
ลงช่ือ ………………………..……………….. 

( ……………………………………..………………….) 
ต าแหน่ง ………………………………………………................………….. 

คณะ.............................................. สาขาวิชา………………………………………………… 
วันท่ี …………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………..…….. 

 
 
 

หมายเหตุ     ผู้ขอรับทุนการศึกษาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา    จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ  
3. ส านาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือรับรองความประพฤติ     จ านวน 1 ฉบับ 
5. ใบรายงานผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2562    จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563    จ านวน 1 ฉบับ 
7. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
8. รูปภาพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา และความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
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ผลการตรวจสอบเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ตรวจสอบและลงนามหลังจากนักศึกษา) 

  ตรวจสอบเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 

 ตรวจสอบเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน/เพิ่มเติมเอกสารดังนี้  
 …...…………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………
 …………………………………….………………………………………………………………………...……………………………………………………
 ……….………………………………………………………………………...…………………………………………………………….………..………… 
 
 
 

         
                                                ลงช่ือ ………………………………….........................เจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา 
       (……..................……………………………………..) 
    วันท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 

 


