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ขอรับทุน 

ขนาด 2 น้ิว 
 

 

 

          

             เลขประจ าตัวนิสิต 

 
ขา้พเจา้ช่ือ (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................     
(ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................................... 
 เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน         
 

 
                                                                       เฉพาะเจ้าหน้าที ่
  

        เลขท่ีใบสมคัรรับทุน.............................. 
      ผลการตรวจสอบใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารการสมคัร 
 ใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ีผา่นมา 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของนิสิตพร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาบตัรประชาชนของนิสิต พร้อมเซ็นช่ือรับรองฯ    
 ส าเนาบตัรนิสิต  พร้อมเซ็นช่ือรับรองฯ    
 

 

1. ประวตัิส่วนตัวผู้สมคัรขอรับทุน 

    1.1 วนั เดือน ปี ท่ีเกิด .......................................................................... นบัถือศาสนา ................................. 
          ภูมิล าเนาเดิม บา้นเลขท่ี .................. หมู่ท่ี .......... ซอย ............................ ถนน .................................... 
          แขวง/ต าบล ................................................................ เขต/อ าเภอ ......................................................... 
          จงัหวดั ..............................รหสัไปรษณีย ์.................โทรศพัท ์...................โทรศพัทมื์อถือ....................... 
    1.2 ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี .................. หมู่ท่ี .......... ซอย ............................ ถนน ........................................ 
          แขวง/ต าบล ................................................................ เขต/อ าเภอ ......................................................... 
          จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์..................... โทรศพัท ์.......................................... 

เอกสารประกอบ 3 



   

2. ประวตัิการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
    2.1 ขณะน้ีเป็นนิสิตคณะ .........................................ภาควชิา................................../สาขาวชิา....................... 
          เลขประจ าตวันิสิต ....................................................... อาจารยท่ี์ปรึกษา ............................................... 
          ผลการเรียนภาคการศึกษา ....................... ปีการศึกษา ............................ เกรดเฉล่ียสะสม .................... 
          หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนจนถึงขณะน้ี รวม ................ หน่วยกิต 

                           
3. ครอบครัว / ผู้อปุการะ 
   3.1 ช่ือ / สกุล บิดา .....................................................              มีชีวติอยู ่อาย ุ............. ปี             ถึงแก่กรรม 

          วฒิุการศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................................     
          อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลกัษณะอาชีพ)................................................................................ 
          สถานท่ีท างานของบิดา .............................................................................................................................. 
          โทรศพัท.์............................................................โทรศพัทมื์อถือ............................................................... 
          รายไดต่้อเดือน (ยงัไม่หกัค่าใชจ่้าย)...................................บาท  รวมรายไดป้ระมาณปีละ........................บาท 

          รายไดพ้ิเศษต่อเดือน (ถา้มี)..........................บาท รวมรายไดท้ั้งหมดประมาณปีละ...........................บาทต่อปี 
 

   3.2 ช่ือมารดา และสกุลเดิม........................................               มีชีวติอยู ่อาย ุ............. ปี             ถึงแก่กรรม 

          วฒิุการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................... 
          อาชีพของมารดา (โปรดระบุรายละเอียดลกัษณะอาชีพ)............................................................................... 
          สถานท่ีท างานของมารดา ........................................................................................................................... 
          รายไดต่้อเดือน (ยงัไม่หกัค่าใชจ่้าย)....................................บาท  รวมรายไดป้ระมาณปีละ.......................บาท 

         รายไดพ้ิเศษต่อเดือน (ถา้มี).................................บาท รวมรายไดท้ั้งหมดประมาณปีละ.............................บาท 
 

    3.3 ช่ือ / สกุล ผูอุ้ปการะ (กรณีไม่มีบิดา / มารดา).................................................................อาย.ุ................ปี 

          รายไดพ้ิเศษ (ถา้มีโปรดระบุ)..............................บาทต่อปี 

          อาชีพของผูอุ้ปการะ................................................................................................................................. 
          สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................................... 
          รายไดต่้อเดือน (ยงัไม่หกัค่าใชจ่้าย)....................................บาท  รวมรายไดป้ระมาณปีละ.......................บาท 

          รายไดพ้ิเศษต่อเดือน (ถา้มี).................................................บาท 

          รวมรายไดท้ั้งหมดประมาณปีละ........................................บาท 

    3.4 สถานภาพครอบครัว                   
                       บิดา-มารดา อยูร่่วมกนั  

                       แยกกนัอยูช่ัว่คราว    (      ) บิดาส่งเสีย       (    ) มารดาส่งเสีย   (    )  บิดา/มารดาไม่ไดส่้งเสีย 
          หยา่ร้าง                     (      ) บิดาส่งเสีย       (    ) มารดาส่งเสีย   (    )  บิดา/มารดาไม่ไดส่้งเสีย 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................                  
   



 3.5 กรณีบิดา มารดามีครอบครัวใหม่  สามีใหม่ / ภรรยาใหม่ ช่ือ / สกุล........................................................ 
           อาย.ุ.............ปี อาชีพ...................................................................รายไดป้ระมาณปีละ......................บาท 

           สถานท่ีติดต่อ................................................................................. โทรศพัท.์.................................... 
     3.6 ขา้พเจา้มีพี่นอ้ง .............. คน (รวมทั้งผูข้อทุน)    ผูข้อทุนเป็นบุตร-ธิดา คนท่ี............. 
           - พี่นอ้งร่วมบิดา มารดา ท่ีก าลงัศึกษา / ท่ีส าเร็จการศึกษา (มีงานท า / ไม่มีงานท า) 

ที่ เพศ ช่ือ - นามสกุล อายุ   
 

ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ           ท างาน / ศึกษาที่ 

 
รายได้ อยู่ทีจั่งหวดั 

1         

2         

3         

4         

5         

         

         

   3.7 บิดา-มารดา มีภาระตอ้งอุปการะเล้ียงดูผูอ่ื้น (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ................. คน 

         บุคคลอ่ืนท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดูคือ................................................................................................................ 
         มีภาระหน้ีสินในปัจจุบนัเป็นจ านวน...............................บาท  เน่ืองจาก..................................................... 
         ..................................................................................................................................................................... 
         การผอ่นช าระเดือนละ......................................บาท 

        ปัจจุบนันิสิตอาศยัอยูก่บั ............................................................................................................................. 
 

4. กจิกรรมนอกหลกัสูตรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
    - ภายในมหาวทิยาลยั 
        กิจกรรมของมหาวทิยาลยั.................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................... 
        กิจกรรมของคณะ............................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................  
    - ภายนอกมหาวทิยาลยั 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 

 

 



5. นิสิตหรืออาจารย์ผู้อ่ืนทีไ่ม่ใช่อาจารย์ทีป่รึกษาทีท่างคณะกรรมการฯ สามารถสอบถามได้  
    (อาจารย)์ ช่ือ .................................................ภาควชิา ................................... คณะ .................................. 
                    ท่ีอยู ่........................................................................................................................................... 
    (นิสิต)     ช่ือ .................................................ปีท่ี ....................... ภาควชิา ................................................ 
                    คณะ ..............................................ท่ีอยู ่.................................................................................... 

 

6. ความจ าเป็นในการขอรับทุน (พร้อมทั้งใหเ้ขียนสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินชีวติของผูข้อรับทุน ซ่ึง 
     แสดงถึงสภาวะความยากล าบากของครอบครัว ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีมี  พร้อมทั้งความคาดหวงัในการศึกษา 
     หรือ การประกอบอาชีพในอนาคต) 
    - เหตุผลท่ีตอ้งสมคัรขอรับทุน ................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 

 
     - ขณะน้ีผูส้มคัรก าลงัสมคัรขอรับทุนอ่ืนอยู ่
       ก. ช่ือทุน .............................................................................จ  านวนเงินทุน........................................บาท 

       ข. ช่ือทุน...............................................................................จ  านวนเงินทุน.......................................บาท 

       ค. ช่ือทุน...............................................................................จ  านวนเงินทุน.......................................บาท 

       ง. ช่ือทุน................................................................................จ  านวนเงินทุน.......................................บาท 

 

7. หากส าเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ามคีวามตั้งใจจะประกอบอาชีพ (เลือกค าตอบเดียว) 
                  รับราชการ               ท  างานอิสระกบัครอบครัว           ท  างานกบับริษทัเอกชน 

             ท  างานรัฐวสิาหกิจ         ท างานธนาคาร       ยงัไม่ไดคิ้ดล่วงหนา้ 
                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ............................................................ )        
 

          ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีกรอกไวใ้นใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัรน้ี เป็นความจริง
ทุกประการ  โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพของครอบครัวและตวัขา้พเจา้ หากตรวจพบวา่
ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเท็จ ข้าพเจา้ยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาท่ีได้รับคืนทั้ งหมดและยินยอมให้
พิจารณาลงโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยวนิยันิสิต 
 

    (ลงช่ือ) ........................................................ ผูส้มคัรขอรับทุน  

                                                             (.......................................................)  
                                                             วนัท่ี ............../............../................. 

 

 



       
        ค ารับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 

 

 โดย หน่วยงานต้นสังกัด สรรพากรเขต นายอ าเภอ / ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 / 
ผู้ใหญ่บ้าน / ก านัน / อบต.   (ตามแต่กรณี) 

 

(ถ้าไม่มีค ารับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา) 
 

         ผู้รับรอง ชื่อ-นามสกุล .......................................................... ต าแหน่ง ........................................................ 
    ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ .......... ชื่อหมู่บ้าน .............................. ซอย ........................................ 
    ถนน .........................................  ต าบล ..................................................... อ าเภอ ............................................ 
    จังหวัด ......................................  โทรศัพท์ ................................................  

 
         ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดใบสมัครแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวผู้สมัครว่า 

 

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

 
          โดยขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

  
                                     ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับรอง 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



ส ำหรับอำจำรย์ทีป่รึกษำกรอก 
 
   1. ช่ือและนามสกุลของผูรั้บทุน ........................................................................................... ชั้นปีท่ี .................. 
       คณะ ................................................................ เลขประจ าตวั ................................. 
   2. โปรดใหค้วามเห็นเก่ียวกบันิสิตในดา้นต่อไปน้ี 
       2.1 กิริยามารยาทในสังคม .............................................................................................................................. 
             ................................................................................................................................................................... 
       2.2 ความประพฤติโดยทัว่ไป ........................................................................................................................... 
             .................................................................................................................................................................... 
       2.3 การปฏิบติัตนต่อเพื่อน ............................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
       2.4 ลกัษณะการเป็นผูน้ า .................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
       2.5 ลกัษณะการมธัยสัถ ์..................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
   3. ความเห็นอ่ืน ๆ จากการสัมภาษณ์ ...................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................. 
    4. ท่านมีความเห็นวา่นิสิตผูน้ี้ควรจดัอยูใ่นประเภท 
        (   ) สมควรไดรั้บทุนอยา่งยิง่ หากไม่ไดรั้บทุนจะเรียนต่อไม่ได ้
        (   ) มีความจ าเป็นควรไดรั้บทุน 
        (   ) หากมีทุนเหลือควรให้ 
        (   ) ไม่ควรใหอ้ยา่งยิง่ 
 
      (ลงช่ือ) ....................................................... 
       (.....................................................) 
         อาจารยท่ี์ปรึกษา 
       วนัท่ี............/............../................ 
      

 

 


