
เลขที่ใบสมัคร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ปีการศึกษา ………………… 

กรุณาท าเครื่องหมาย  √  หน้าขอ้ความที่ท่านต้องการรับสมัครทุนการศึกษา 

ประเภทขอรับทุนการศึกษา 
 

  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ 

1. ประวัติส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว 
ชื่อ – นามสกลุ ............................................................ รหัสประจ าตัวนักศึกษา .......................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................................................                 
วัน เดือน ปี เกิด ........................................................................................................................................................
ภูมิล าเนาเดิมบ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ ................. ซอย/ตรอก...................................................................
ชื่อหมู่บ้าน ............................................... ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ...................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์ ........................................................................ E-Mail..............................................................................  
 

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่.................................... หมู่ที่ ...................... ซอย/ตรอก............................................................... 
ชื่อหมู่บ้าน ....................................... ถนน.......................................... ต าบล/ตรอก ................................................
อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................... 
โทรศัพท์ .................................................................................................................................................................... 
       เป็นบา้นบิดา มารดาของนักศึกษาเอง 
     เป็นบา้นของญาตทิี่ได้รบัการเอ้ือเฟื้อให้อาศัยอยู่ 
     เป็นหอพักเอกชน ระบุชื่อหอพัก ................................................ห้องพัก ...................................  
     โทรศัพท์ ........................................ พักร่วม นาย/นางสาว ........................................................  
     ค่าเช่ารายเดือน .................................... บาท 

 
2. สุขภาพร่างกาย                 สมบูรณ์                  ไมส่มบูรณ์  ให้ระบุเป็นโรคประจ าตัว 
    โรคประจ าตัวที่เป็นอยูป่ัจจุบนั................................................................................................................................... 
    มีลักษณะอาการ ........................................................................................................................................................ 
  
3. การศึกษา 
    จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาจากโรงเรียน............................................................................................................... 
    ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปทีี่ ................... หลักสูตร .................................................................................................  
    สาขาวชิา ........................................................................................... เกรดเฉลี่ยสะสม.............................................. 
 
4. สถานภาพของบิดามารดา 
          อยู่ด้วยกนั                         หย่าร้าง 
          บิดาถึงแก่กรรม                  มารดาถึงแก่กรรม              แยกกันอยู่เพราะความจ าเป็นเก่ียวกับอาชีพ 
    

 

รูปถ่าย 1 นิว้ 



   บิดาชื่อ .................................................................................. นามสกุล .....................................................................  
   ที่อยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที่ ..................... หมู่ที่................... ถนน ....................................... ต าบล .................................  
   อ าเภอ ............................................ จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ..............................................  
   ประกอบอาชีพ ............................................................ รายได้ .......................................................... บาท (ต่อเดือน) 
   ลักษณะงานทีท่ า ............................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ....................................................      

   มารดาชื่อ .............................................................................. นามสกุล ...................................................................... 
   ที่อยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที่ ....................... หมู่ที่ ............... ถนน ....................................... ต าบล................................... 
   อ าเภอ .................................................... จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ......................................  
   ประกอบอาชีพ ............................................................. รายได้ ......................................................... บาท (ต่อเดือน) 
   ลักษณะงานทีท่ า ............................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ....................................................  
 
5. ที่อยู่อาศัยของครอบครัว 
   เป็นบา้นของ                       เช่า         บิดา          มารดา         ญาต ิ
   บ้านปลูกอยู่ในที่ดนิของ   ..........................................................................................................................................        
   เนื้อที่บริเวณบ้านประมาณ .............................. ไร่ .................................. งาน ........................................... ตารางวา 
   ลักษณะตัวบ้านเป็นบ้าน ..............................................................................................................................................  
   บ้านเช่าราคาเดือนละ .................................................... บาท 
 
   ปัจจุบนัครอบครัว           ไม่มีหนี้สิน          มีหนี้สนินอกระบบ          ธนาคาร เป็นเงนิ ......................................  
   ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว           ไม่แน่นอน ............................................ บาท/คร้ัง       
         เป็นประจ า, เดือนละ 3,000 – 5,000 บาท          เปน็ประจ า, เดือนละ มากกว่า 5,000 บาท 
   จ านวนพี่น้องในครอบครัวทั้งหมด .............................. คน ชาย ................................. หญิง................................. คน 
 
6. จ านวนพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเรียงตามล าดับ รวมทั้งผู้สมัครด้วยระบุให้ชัดเจน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ สถานศึกษา/สถานที่ท างาน รายได้/ป ี
    

    

    

    
 

   ขณะนี้มีบุตรที่อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา จ านวน .................................................................................. คน 
 

7. ค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับทุนการศึกษา  
     ได้รับเงินคา่ใช้จ่ายเดือนละ…………………………...……..บาท จาก         บิดา          มารดา          ผู้อุปการะ 
     ในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะซึ่งไม่ใช่บิดามารดา ผู้อุปการะนัน้เก่ียวข้องเป็น …………….……….……………… 
     ประกอบอาชีพ……………………………………………………สถานที่ประกอบอาชีพ…………………………………………………… 
     โทรศัพท…์………………………………………… ผู้อุปการะมีบุตรในความอุปการะอีก จ านวน………………………………. คน 
     ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ รวมเปน็เงนิทั้งสิน้…………………………………………………….. บาท 
     1. ค่าที่พัก………………………………………………………. บาท 
     2. ค่าอุปกรณ์การศึกษา……………………………………. บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั………………………………………….. บาท 



     4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ………………………………………………บาท โปรดระบโุดยละเอียด ……………………………………………     
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

8. ผู้สมัครเคยท างานพิเศษระหว่างเรียนหรือไม่  
 เคย        ไม่เคย 
     ถ้าเคยได้รับค่าจา้งเฉลี่ยสปัดาห์ละ………………………………………. บาทหรือเดือนละ ………….……………………..…บาท 
     ระบุประเภทของงานทท าที ่………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ 
     ปีการศึกษา…………………………ชื่อทุน ……………………………………………………จ านวนเงิน…………………….……… บาท 
     ปีการศึกษา…………………………ชื่อทุน ……………………………………………………จ านวนเงิน…………………….……… บาท 
     ปีการศึกษา…………………………ชื่อทุน ……………………………………………………จ านวนเงิน………………….………… บาท 
     และทุนการศึกษาที่ได้รับในปัจจุบนัชื่อทนุ …………………………………………………………………………………………..….… 
     จ านวนเงิน ………………………………………………… บาท 

10. กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม่ 
 1.         กู.้................................... 

       ต่อเนื่องมาจากมัธยมปทีี่ ………………………… ถึง …………………………….. 
       เร่ิมกู้ที่ มรภ.สวนสนุันทา 
 ได้รับเงินกู้ต่อปี ……………………………………………….บาท 
 ได้รับเงินคา่ใช้จ่ายรายเดือน ……………………………..บาท 

 2.         ไม่กู ้

11. โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพและอุทิศตนให้สังคมในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. โปรดใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และให้เหตุผลทีส่มัครขอรับทุน โดยละเอียดเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ประวัติ และเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาบรรยายเหตุผลการขอรับโดยละเอียด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ถ้าท่านได้รับทุนการศึกษาแล้ว ท่านจะท าประโยชน์อะไร และอย่างไรให้กบัวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีไ่ด้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครและเอกสารประกอบการ ขอรับทุนนี้เป็นความ
จริงทุกประการและดว้ยความสตัย์จริง หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จฯ ขา้พเจ้า จะไม่รับทนุและยนิดีจะคนืเงิน
ทุนการศึกษาทีไ่ด้รับมาทั้งหมด โดยจะยนิยอมให้ มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการทางกฎหมายจนถงึที่สุด และทางวินัย
นักศึกษาต่อไป 

 

             ลงชื่อ …..…………………………………………………… ผู้สมัคร 
               (…………………………………….…………………………………) 
                                                                                 วันที…่…………………………………………………… 

        

                                                                          ลงชื่อ …..………………………………………………. ผู้ปกครอง 
                (…………………………………….…………………….………….) 
                                                                                  วันที…่……………………………………………..…… 



เอกสารประกอบ ชุดที่ 1 
 แผนที่แสดงที่ตั้งตามภูมิล าเนาของนักศึกษาจากถนนถึงบา้นที่อาศัยอยู่ปัจจุบนั   
*** (วาดรูปดว้ยปากกาสนี้ าเงิน ระบุ ชื่อที่ตั้ง หมู่บา้น ซอย อาคาร ถนน / จุดสังเกตที่ส าคัญ เช่น สถานที่ราชการ วัด 
โรงเรียน ทางแยก ชื่อถนน ให้ชดัเจน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ 2 

 

 
วันที…่……………………เดือน…………………………..……พ.ศ………….………… 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………… ต าแหน่ง ………………………………………………..…… 
สถานทีท่ างาน…………………………………………………..เลขที…่…………………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย……….…………………. 
ถนน……………………………ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….. 
รหัสไปรษณีย…์………………………………………โทรศัพท์…………………………………………………… 
ขอรับรองว่า บิดาของ……………………………………………………………………………………      ถึงแก่กรรม         ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ……………………………………………………………… สถานที่ท างาน…………………………………………………….…… 
 

เลขที่………………หมู่ที่…………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………ต าบล/แขวง……………………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณยี…์…………………โทรศัพท์………………………….. 
มีรายได้ปลีะ…………………………………………………บาท 
 

 มารดาของ…………………………………………………………………………………        ถึงแก่กรรม          ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ……………………………………………………………… สถานที่ท างาน………………………………………………………… 
เลขที่………………หมู่ที่…………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………ต าบล/แขวง……………………………….. 
อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์…………………โทรศัพท์…………………………. 
มีรายได้ปลีะ…………………………………………………บาท   

ผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของ………………………………………………………………………………………………………….. 
ประกอบอาชีพ………………………………………………………สถานที่ท างาน………………………………………………………………….. 
เลขที่…………… หมู่ที่…………ตรอก/ซอย………………………ถนน…………………………ต าบล/แขวง………………………………... 
อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์…………………ฃโทรศัพท์…………………………… 
มีรายได้ปลีะ………………………………………………บาท 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความดังกล่าวเปน็ความจริง หากปรากฎภายหลังวา่ได้มีการรับรอง
ข้อความอนัเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่งานทนุการศึกษา 

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

 
  
 
 
หมายเหตุเอกสารผู้ที่สามารถเซ็นรับรอง  : การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง  
  (ผู้ใหญบ่้าน , ก านนั , สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร , สมาชิกสภาเขต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
      

 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุนการศึกษา 

 



เอกสารหมายเลข 4 
          หนังสือให้ความเห็นรับรองความประพฤติของนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง  อาจารย์ที่ปรึกษาของ………………………………………………………………………………………………… 
นักศึกษาหลักสูตร……………………………………………………………..โปรแกรมวิชา………………………………………………………… 
ขอรับรองว่า……………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้สิทธิส์มัครเข้ารับทุนการศึกษา
ตามประกาศวทิยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุันทา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา         
ตาม “ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์รับทนุการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงันี้” 
 5.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ ทุกชัน้ปี 
 5.2 ขาดแคลนทนุทรัพย์ ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
 5.3 มีความประพฤติดี ปฏิบัตดิี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นสุภาพชน ไมฝ่ักใฝ่ในอบายมุขและ 
เสพ ยาเสพติด ทุกประเภท มีทศันคติที่ดี ต่อวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ของ
วิทยาลัยฯ และมหาวทิยาลัยฯ ไม่เคยได้รับโทษทางความประพฤติ และโทษทางวนิัยของนักศึกษา 
 5.4 มีผลการเรียนในระดบั ดี 3.00 ขึ้นไป (GPA) ในทุกภาคการศึกษา 
 เมื่อข้าพเจ้าได้พบเห็นหรือทราบ ว่า…………………………………………………………………………………. (ผู้ขอรับทุน) 
ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 5 หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจา้จะแจ้ง แก่คณะกรรมการฯ ทันที เพื่อยกเลิก การให้
ทุนการศึกษาทนัท ี
 
 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง หัวหนา้สาขาวิชา ของ………………………………………………………………………………………………… 
นักศึกษาหลักสูตร……………………………………………………………โปรแกรมวิชา………………………………………………………… 
ขอรับรองว่า………………………………………………………………………………………………เป็นผู้มีสทิธิ์สมคัรเข้ารับทุนการศึกษา
ตามข้อก าหนดเบื้องต้นและสมควรได้รับการพิจารณาได้รบัทุนการศึกษา 
 
 

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

หัวหน้าสาขาวิชา 

 

 

 



เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา  ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 
2. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัวนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายบ้าน 
3. ประวัติและความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเอง 
4. หลักฐานแสดงผลการเรียน 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบับ 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองความประพฤติ 1 ฉบับ 
9. หนังสือรับรองรายได้ของผูป้กครอง โดยรับรองจากผู้ปกครองระดับท้องถิ่น 
10. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รบัรองรายได้และผู้รับรองที่อยู่อาศยั 
11. อื่น……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


