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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
ข้าพเจ้า  ชื่อ...........................................................สกุล..................................................................... 

รหัสนักศึกษา - 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ---- 
ก าลังศึกษาอยู่คณะ...............................................................สาขาวิชา.............................................. 
ระดับ     ปวส.   ปริญญาตรี 4-5 ปี  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ชื่อ ........................................................................................................................  
 
1. ประวัติส่วนตัวผู้สมัครขอรับทุน 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด ....................................... นับถือศาสนา ........................ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขท่ี ...........    
      หมู่ที่ ......... ซอย ............................. ถนน ..........................................    แขวง/ต าบล0................................      
       เขต/อ าเภอ ................................................จังหวัด..................................รหสัไปรษณีย์........................... 
       โทรศัพท์มือถือ............................................................... 

    1.2 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ............หมู่ที่.................ซอย ...................................... ถนน ....................................... 
          แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ ........................... ....จังหวัด ...............................................  
          รหัสไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ ............................. E-mail address: ………………………….…...................... 
 
2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
    2.1 ขณะนี้เป็นนักศึกษาคณะ.......................................................สาขาวิชา........................................................... 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา...................................................อาจารย์ที่ปรึกษา...................... .............................. 
 ผลการเรียนภาคการศึกษา...............................ปีการศึกษา...........................เกรดเฉลี่ยสะสม...................... 
    2.2      เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    
     เคยกู้ยืม กยศ.  
     ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา         

3. ประวัติครอบครัว / ผู้อุปการะ 
   3.1 ชื่อ / สกุล บิดา ......................................................         มีชวีิตอยู่ อายุ ........ ปี          ถึงแก่กรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................................................................... ............ 
          อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)........................................................................................ 
          สถานที่ท างานของบิดา .......................................................................................................... ........................... 
          โทรศัพท์มือถือ............................................................... 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
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          รายได้ต่อเดือน..................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ...................................บาท           
   3.2 ชื่อ / สกุล มารดา.................................................             มีชีวิตอยู่ อายุ ........ ปี           ถึงแก่กรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................. ........................................................ 
          อาชีพของมารดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)......................................................... ....................... 
          สถานที่ท างานของมารดา ........................................................................................................ ....................... 
          โทรศัพท์มือถือ............................................................ ... 
          รายได้ต่อเดือน..................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ...................................บาท 
    3.3 สถานภาพครอบครัว                   
                บิดา-มารดา อยู่ร่วมกัน  
                แยกกันอยู่ชั่วคราว    (    ) บิดาส่งเสีย   (    ) มารดาส่งเสีย  (   ) บิดา/มารดาไม่ได้ส่งเสีย 
       หย่าร้าง                 (    ) บิดาส่งเสีย   (    ) มารดาส่งเสีย  (   )  บิดา/มารดาไม่ได้ส่งเสีย 
       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................. .........................................                 
     3.4 ข้าพเจ้ามีพ่ีน้อง .............. คน (รวมทั้งผู้ขอทุน)    ผู้ขอทุนเป็นบุตร-ธิดา คนที่............................... 
พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้ว 
คนที่ อาชีพ สถานที่ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ(สมรส/โสด) 

     
     
     

 
พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ 
คนที่ อายุ เพศ ก าลังศึกษาระดับ สถานศึกษา อยู่ในความ

อุปการะของ 
ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 

       
       
       

 
     
4. เหตุผลที่ต้องสมัครขอรับทุน 
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................................................  
                                                                 ลงชือ่                                              ผู้สมัครขอรับทุน 
       (                                                 )   
                           วันที่...............เดือน..............................พ.ศ.............................. 
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5. ค ารับรองฐานะครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..............ชื่อหมู่บ้าน....................................   ถนน........... ......................................
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต....................... .............จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์..........................................................  
  ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแล้ว  โดยขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตันเป็น
ความจริงทุกประการ      

                                      ลงชื่อ...............................................................ผู้ปกครอง 
                                                                (...............................................................) 
                                                       วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.............................. 

 
 

6. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
              ข้าพเจ้า …………………………………………………………………ต าแหน่ง............................................................  
ท าการสอนประจ าชั้น/สาขา................................................คณะ.................................................... ............................... 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ..........................................................................นักศึกษา ชั้นปีที่  ..................................... ... 
สาขา...................................................................คณะ................................................... .................................................                       
               ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................... ............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                              
  

    ลงชื่อ...............................................................  
                               (...............................................................) 

                                                                            อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                 วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.............................. 
 
หมายเหตุ  เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาทุน 
1. ใบรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครองพร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาใบหย่า ของบิดา – มารดา (กรณีบิดา – มารดา) หย่าร้าง 
5. ส าเนาใบมรณะบัตร ของบิดา หรือมารดา (กรณีบิดา – มารดา) 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 



                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    - 4 -                                       แบบฟอร์มขอรับทุน ปีการศึกษา 2564 
.doc         
                    

 

7. เอกสาร หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)..................................................... 
ภาพถ่ายบ้านพักอาศัยของนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา 

ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................รหสันักศึกษา.... ...................................... 
ภาพถ่ายของบ้านเลขท่ี..............หมู่ที่................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.............................. ..... 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์....................... ................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาพถ่ายนี้  เป็นภาพถ่ายบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้า ผู้ขอทุนการศึกษาจริง 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอทุนการศึกษา 
                                                           วันที่..............เดือน......................พ.ศ................. 

 
 

 
ค ารับรองของผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ต าแหน่ง........................ ................. 
บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ถนน.................................................ต าบล/แขวง................ .................................... 
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์ .....................โทรศัพท์............................. 
  ขอรับรองว่าภาพถ่ายบ้านที่ปรากฏอยู่ข้างบน เป็นภาพถ่ายของบ้านเลขท่ี...........หมู่ที่.........ถนน..................
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.......................... ...............จังหวัด..................................................... 
ซึ่ง  นาย/นาง/นางสาว/..........................................................................................ผู้ขอทุนการศึกษา ได้พักอาศัยจริง 
 

                       ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง 
                                                      (...............................................................) 
                                                 ต าแหน่ง........................................................... 
                                                 วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.............................. 


