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     ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
ประจ าปีการศึกษา...................... 

(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง) 
ผู้สมัครขอทุน 

- ชื่อ(ภาษาไทย) (นาย / นางสาว)...........................................................นามสกุล.............................................. 
- ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)Name (Mr./Mis./Miss.)..........................................Sumame…………………………………….. 
ก าลังศึกษาอยู่คณะ............................................สาขาวิชา..........................................ชั้นปีที่.................................. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา..................................................../ผลการศึกษาครั้งล่าสุด(GPA เฉลี่ย).............................. 
สถานที่เกิด..............................................วัน / เดือน / ปีเกิด..................................อาย.ุ..........ปี ศาสนา............... 
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

บ้านเลขที.่...............หมู่ที.่..............ถนน........................................ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ / เขต.................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์....................... 
โทรศัพท์(บ้าน).........................................................โทรศพัท(์มือถือ).............................................................. 

- ที่อยู่ปัจจุบัน(สามารถติดต่อได้ขณะก าลังศึกษา) 
หอพักนักศึกษา..............................................................โทรศัพท์................................................................... 
บ้าน /อาพาตเม้นท์ / บ้านเช่า /หอพักเอกชน /.............................................................................................. 
ที่อยู่เลขท่ี...........................หมู่ที.่.....................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์....................................... 

รายได้และรายจ่ายของผู้ขอรับทุน 
 รายได้ 

1. ได้รับเงินมาใช้จ่ายจากบิดา / มารดา เป็น  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน..................................บาท 
2. ได้รับเงินจากผู้อุปการะนอกเหนือจากบิดามารดาเป็น  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน.................บาท 
3. ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เดือนละ.........................................บาท 
4. มีรายได้พิเศษ วันละ.........................บาท  โดยได้รับจาก(ระบุงาน / แหล่งท่ีได้รับเงิน)...................................บาท. 

รายจ่าย 
1. ค่าอาหาร............................................บาทต่อวัน 
2. ค่าที่พัก...............................................บาทต่อเดือน 
3. การเดินทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัยฯ โดย............................................ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่พักถึง

สถานที่ศึกษา....................................................บาทต่อเดือน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน / ต าราเรียน................................................บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ได้แก่..................................................................).......................บาทต่อเดือน 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาคาดว่าจะเพียงพอส าหรับตนเอง.............................บาทต่อเดือน 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1  นิ้ว 
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สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุน 
 อยู่กับบิดา-มารดา   อยู่กับบิดา   อยู่กับมารดา   อยู่กับผู้อุปการะ(มีความเกี่ยวข้องเป็น...................) 

ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก  
 ไม่เสียที่พัก   ค่าหอพัก/ค่าเช่าบ้าน.....................บาทต่อเดือน  จ่ายคนเดียว   รวมกับผู้อ่ืน 
 ได้รับเงินกู้ยืมรัฐบาล(กยศ. กรอ.ปีล่าสุด) ปีการศึกษา..............จ านวนเงินที่กู้.................บาท/ปี   ไม่ได้กู้ยืม 

ประวัติการรับทุนการศึกษา   เคยได้รับทุนการศึกษา(กรอกรายละเอียดตามตาราง)   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา/หน่วยงาน/ผู้ให้ทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ประเภททุนการศึกษา 

ต่อเนื่อง เฉพาะปี ไม่ผูกพัน ผูกพัน 
       
       
       
       
       
       
       
       
ประวัติการศึกษาโดยต่อ 
 ประถมศึกษา  จากโรงเรียน..............................................................จังหวัด............................................ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน...............................................................จังหวัด.......................................... 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน...............................................................จังหวัด........................................... 
 ระดับปวช./ ปวส. จากโรงเรียน................................................................จังหวัด......................................... 
 ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัย........................................................จังหวัด......................................... 
ข้อมูลของครอบครัว/ผู้อุปการะ 
 ชื่อ-สกุล บิดา....................................................................อาย.ุ........................ปี   มีชีวิต    ถึงแก่กรรม 
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ ..............................ตรอก/ซอย..............หมู่ที.่......................ถนน................................................. 
 ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................... 
 รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
 อาชีพบิดา..................................................................รายได้เดือนละ..............................................................บาท 
  สถานที่ท างานของบิดา........................................................................................โทรศพัท์...................................... 
 ชื่อ-สกุลมารดา....................................................................อาย.ุ.........................ปี   มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ ..............................ตรอก/ซอย..............หมู่ที.่......................ถนน................................................. 
 ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................... 
 รหัสไปรษณีย.์..................................โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
 อาชีพมารดา.................................................................รายได้เดือนละ..............................................................บาท 
  สถานที่ท างานของมารดา....................................................................................โทรศพัท์...................................... 
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สถานภาพครอบครัว    
 บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม 
 บิดา-มารดาหย่าร้างกัน (ผู้อุปการะนักศึกษา  บิดา   มารดา   ผู้อุปการะอื่นคือ................................) 
 บิดา-มารดาแยกกันอยู่ (นักศึกษาอาศัยอยู่กับ...................................................................................................) 
 อ่ืนๆ.................................................................................................................................................................. 

บิดา-มารดาของผู้ขอทุน 
  มีที่ดินส าหรับประกอบอาชีพเป็นของตอนเอง จ านวน..............................ไร ่
  เช่าที่ดินผู้อื่นจ านวน...............................ไร่ ค่าเช่าเดอืนละ........................บาท หรือ ปีละ..........................บาท 
  อาศัยผู้อ่ืน (ระบุ)............................................................................................................................................... 
  เช่าบ้านอยู่ ค่าเช่าเดือนละ......................................บาท หรือ ปีละ.............................................................บาท 
ผู้อุปการะอ่ืนนอกจากบิดา-มารดา  มี    ไม่มี 
 ชื่อ-สกุล ผู้อุปการะ....................................................อาย.ุ..................ปี มีความเกี่ยวข้องเป็น.................................. 
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ ........................ตรอก / ซอย....................หมู่ที.่................................จงัหวัด.................................... 
 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์บ้าน.........................................โทรศัพทมื์อถือ.................................... 
 สถานภาพ   โสด   สมรส – มีบุตร....................คน  ก าลังศึกษา..................คน ประกอบอาชีพ................คน 
 อาชีพผู้อุปการะ....................................................................รายได้เดือนละ......................................................บาท 
 สถานะท่ีท างานของผู้อุปการะ...................................................................โทรศัพท์................................................ 
ผู้ขอรับทุนมีพ่ี – น้อง (รวมผู้ขอทุน) จ านวน..........................คน  และผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่..........................ของครอบครัว 
ผู้ขอรับทุนมีพ่ี – น้อง ท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียน / สถานศึกษาใด  ระดับช้ันปี............................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
ขณะนี้มีบุตรที่อยู่ในความอุปการะของบิดา- มารดา จ านวน............................................คน 
ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
และแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดเม่ือขาดเงิน............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ความจ าเป็นที่ต้องขอรับทุนการศึกษา................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ประสบปัญหาอื่นๆ 
ปัญหาด้านสุขภาพ – โรคประจ าตัว  ไม่มี   มีระบ.ุ.............................................................. 
ปัญหาด้านอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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ปัญหาครอบครัว.................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
งานพิเศษท่ีท าอยู่......................................................................................รายได้...........................บาท/............................... 
มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างระบุ....................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่เคยท าในสถานศึกษา 

1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 

รางวัลทางด้านการศึกษาที่เคยได้รับ 
1. .........................................................................................................................ปี พ.ศ. ..................................... 
2. ..........................................................................................................................ปี พ.ศ. ................................... 

จุดมุ่งหมายในอนาคตเม่ือจบการศึกษา................................................................................................................................ 
บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน 
 ชื่อ – สกุล....................................................................................มีความเกี่ยวข้องเป็น............................................. 
 ที่อยู่ บ้านเลขที.่.....................ตรอก / ซอย.........................หมู่ที.่........................ถนน.............................................. 
 ต าบล / แขวง............................................อ าเภอ / เขต..............................................จังหวัด................................. 
 รหัสไปรษณีย.์......................................โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ...................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เป้นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการศึกษา 
และจะพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษารวมทั้งยินยอมคืนเงินทุนการศึกษาในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วให้แก่มหาวิทยาลัย
ทันท ี
 ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตาม
เงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
       ลงช่ือผู้สมัครขอรับทุน................................................................
              (...............................................................)
                 วันที.่......../........................./................. 
แนบหลักฐานต่อไปนี้พร้อมใบสมัคร 

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ใบแสดงผลการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีท่ี2-5,นักศึกษาชั้นปีที1่ให้ใช้ใบ รบ.จากสถานศึกษาเดิม) 
6. ส าเนาบัญชีธนาคารเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย หากไม่มีให้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยแต่ไม่มีทั้ง2ธนาคาร 

จึงอนุโสมให้ใช้ธนาคารอ่ืน 
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ค ารับรองและความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหน่ง................................................................................. 
คณะ...........................................................ขอรับรองว่า นาย / นาง /นางสาว........................................................ 
สาขาวิชา........................................................เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีผลการเรียนที่ผ่านมา
โดยได้คะแนน(GPA) เฉลี่ย............................ 

ความคิดเห็นอื่นๆ ต่อนักศึกษา (ด้านความพฤติ ความสนใจเรียน และอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        
                         (ลงช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา)....................................................... 
        (.......................................................) 
          วันที.่......./...................../............... 
 

หมายเหตุ 

1. ข้อความใดที่นักศึกษาให้ไว้ ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา
ตลอดไป 

2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยวิธีอื่นก็ได้ เพื่อผลประโยชน์
ในการประกอบการพิจารณาเรื่องจัดสรรทุนเท่านั้น 

3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมการฯจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

 ได้ตรวจสอบใบสมัครถูกต้องแล้ว 
 

 (นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
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บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจ าเป็นในการรับทุน (ระบุให้ละเอียดชัดเจน และเขียนให้อ่านออก) 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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วาดแผนผังแสดงท่ีอยู่ของผู้ปกครอง และแสดงสถานที่ / จุดที่ตั้งส าคัญๆ เพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวก 
(ในกระดาษเปล่า) และแนบภาพถ่ายสถานที่อยู่เพื่อประกอบการพิจารณาทุน 
 
 
 
 
 


