
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2562 

ประเภททุนท่ีสมัคร 
 ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ 
 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………………………………… วัน/เดือน/ปเกิด...……/…………………../………….. อาย…ุ…………ป 

สัญชาติ……………… เชื้อชาติ……………….. เลขท่ีประจําตัวประชาชน ---- 
เปนนักศึกษาสาขา………………………………………….……………………. คณะ………………………………………………………………… 

รหัสนักศึกษา/รหัสผูสมัคร  
 

2. ท่ีอยูภูมิลําเนาเดิม เลขท่ี…………. หมู……… ตรอก/ซอย…………………………… ถนน…………………………………………….... 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต………………………………… จังหวัด…………….………………………... 
รหัสไปรษณีย………………………………….. หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………………….. 
 

3. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี…………. หมู……… ตรอก/ซอย……………………………… ถนน…………………………………………….......... 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต………………………………… จังหวัด…………….………………………... 
รหัสไปรษณีย………………………………….. หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………………….. 
 

4. สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดระดับ………………………………………… โปรแกรมวิชา……………………………………………………. 
สถานศึกษา……………………………………………………….. ปการศึกษา…………………… ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม……..………….. 
 

5. ขณะนี้ขาพเจาไดขอรับทุนนอกเหนือจากทุนท่ีสมัครนี้ (ใหรวมถึงกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)) 
ดังนี้ 
 

ลําดับ ช่ือทุน สถานท่ีขอทุน 
   
   
   
   
   
   

 



6. บิดา ชื่อ – นามสกุล……………………………………………………………………… ยังมีชีวิตอยู อายุ………ป ถึงแกกรรม 

เลขท่ีประจําตัวประชาชน ---- สําเร็จการศึกษาระดับ………………………….. 

รายไดปละ(รายไดไมหักคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น)……………………..บาท  อาชีพ…………………………………………………………….. 
สถานท่ีทํางาน เลขท่ี…………. หมู……… ตรอก/ซอย……………………………… ถนน…………………………………………….......... 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต………………………………… จังหวัด…………….………………………... 
รหัสไปรษณีย………………………………….. หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………………….. 
 

7. มารดา ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………… ยังมีชีวิตอยู อายุ………ป ถึงแกกรรม 

เลขท่ีประจําตัวประชาชน ---- สําเร็จการศึกษาระดับ………………………….. 
รายไดปละ(รายไดไมหักคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น)……………………..บาท  อาชีพ…………………………………………………………….. 
สถานท่ีทํางาน เลขท่ี…………. หมู……… ตรอก/ซอย……………………………… ถนน…………………………………………….......... 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต………………………………… จังหวัด…………….………………………... 
รหัสไปรษณีย………………………………….. หมายเลขโทรศัพท………………………………………………………………………………….. 
 

8. ผูปกครอง (กรณีอยูในความอุปการะของผูอ่ืน) ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………… 

ยังมีชีวิตอยู อายุ………ป ถึงแกกรรม เลขท่ีประจําตัวประชาชน ---- 
สําเร็จการศึกษาระดับ…………………………….. รายไดปละ(รายไดไมหักคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น)……………………….……..บาท  
อาชีพ………………..………………………………….. สถานท่ีทํางาน เลขท่ี…………. หมู……… ตรอก/ซอย……………………………… 
ถนน……………………………….….......... ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต………………………………… 
จังหวัด…………….………………………... รหัสไปรษณีย………………………….. หมายเลขโทรศัพท……………………….…………….. 
 

9. สถานภาพครอบครัว 
 อยูดวยกัน โดยบิดามารดารวมกันสงเสียเลี้ยงดู 
 แยกกันอยูเพ่ือประกอบอาชีพ โดยบิดามารดารวมกันสงเสียเลี้ยงดู 
 หยาราง  โดย  บิดาสงเสียเพียงผูเดียว   มารดาสงเสียเพียงผูเดียว 
  บิดา-มารดารวมกันสงเสีย   ผูปกครองเปนผูสงเสียเพียงผูเดียว 
  สงเสียตนเองเรียน 
 อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. ขาพเจามีพ่ีนองท้ังหมด(รวมตัวทานเอง)…………..คน  เปนชาย……..…คน หญิง…….….คน ขาพเจาเปนคนท่ี…………. 
มีพ่ีนองท่ีกําลังศึกษาอยู(ไมรวมตัวทานเอง)……………………คน ดังนี้ 
 

คนท่ี เพศ อายุ(ป) วุฒิการศึกษา ช่ือโรงเรียน 
     
     
     
     
     

 
 
 



มีพ่ีนองท่ีประกอบอาชีพแลวหรือไมไดกําลังศึกษา รวม…………………….คน ดังนี้ 
 

คนท่ี เพศ อายุ(ป) วุฒิการศึกษา สถานท่ีทํางาน เงินเดือน 
      
      
      
      
      

 

11. ภาระหนี้สินท่ีตองใชจายในการเลี้ยงดูบุตร ดังนี้ 
ลําดับ รายการภาระหนี้สิน เหตุท่ีตองเปนหนี้ จํานวน(บาท) 
    
    
    
    
    

 

12. ขาพเจาไดรับคาใชจายสวนตัวเดือนละ…………………………บาท (นอกเหนือจากคาเลาเรียน) 
โดยไดรับเงินคาใชจายสวนตัวจาก…………………………………………………….. มีความเก่ียวของกับขาพเจาเปน……………….. 
 

13. ประวัติการรวมกิจกรรมหรือการแขงขันทักษะทางวิชาการ(ตองมีหลักฐานแนบประกอบดวย) 

• กิจกรรม/ทักษะทางวิชาการในโรงเรียน 
ลําดับ ปการศึกษา รายการ 
   
   
   
   
   

 

• กิจกรรม/ทักษะทางวิชาการนอกหลักสูตร 
ลําดับ ปการศึกษา รายการ 
   
   
   
   
   

 

14. บุคคลอางอิงท่ีคณะกรรมการฯ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมของนักศึกษาได(ยกเวนอาจารยท่ีปรึกษา) 
บุคคลอางอิง ลําดับท่ี 1 นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………… อายุ…………..ป 
บานเลขท่ี…………………… หมู…………. ตรอก/ซอย…………………………………… ถนน………………………………………………… 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………….. จังหวัด……………………………….. 
รหัสไปรษณีย…………………………………… หมายเลขโทรศัพท………………………………………………… 



บุคคลอางอิง ลําดับท่ี 2 นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………… อายุ…………..ป 
บานเลขท่ี…………………… หมู…………. ตรอก/ซอย…………………………………… ถนน………………………………………………… 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………….. จังหวัด……………………………….. 
รหัสไปรษณีย…………………………………… หมายเลขโทรศัพท………………………………………………… 
 

บุคคลอางอิง ลําดับท่ี 3 นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………… อายุ…………..ป 
บานเลขท่ี…………………… หมู…………. ตรอก/ซอย…………………………………… ถนน………………………………………………… 
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต……………………………………….. จังหวัด……………………………….. 
รหัสไปรษณีย…………………………………… หมายเลขโทรศัพท………………………………………………… 
 

15. ความจําเปนในการขอรับทุน (ใหเหตุผลและสรุปขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผูขอรับทุน และความคาดหวัง 
ในการศึกษาเลาเรียน หรือการประกอบอาชีพในอนาคต) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความท้ังหมดนี้เปนความจริง  หากปรากฏภายหลังพบวามีขอความ 
อันเปนเท็จ  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พรอมนี้ขาพเจา
ไดแนบเอกสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา จํานวน…………………….รายการ 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผูสมัคร 
(…………………………………..…………) 

…………/………………./………….. 



 
 
 

                 ลงชื่อ………………………………………………ผูอํานวยการโรงเรียน 
(…………………………………..…………) 

(ประทับตราโรงเรียน) 
…………/………………./………….. 

 
 
 

    ลงชื่อ………………………………………………ผูรับสมัคร 
(…………………………………..…………) 

ฝายทุนอุดหนุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
…………/………………./………….. 

 
 
 

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

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
…………/………………./………….. 

 
 
 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. รูปถายชุดสุภาพ ไมสวมหมวก แวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
2. สําเนาใบระเบียนการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา – มารดาหรือผูอุปการะ จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร, บิดา – มารดาหรือผูอุปการะ จํานวน 1 ฉบับ 
5. ใบรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาใบเสร็จคารายงานตัวการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จํานวน 1 ฉบับ 

 
***การรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองโดยเจาของเอกสารเทานั้น*** 

 
 
 


