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             เลขประจาํตัวนิสิต 
 
ขาพเจาช่ือ (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................     
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................... 
 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน         
 

 
                                                                       เฉพาะเจาหนาท่ี 
  
        เลขท่ีใบสมัครรับทุน.............................. 
      ผลการตรวจสอบใบสมคัรและหลักฐานเอกสารการสมัคร 
 คํารับรองฐานะความเปนอยูของครอบครัว 
 ใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ีผานมา 
 หนังสือรับรองของอาจารยท่ีปรึกษา                
 รูปถายสภาพบานและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัครทุนฯ (ถามี) 
 สําเนาทะเบียนบานของนิสิตและผูปกครองพรอมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาบัตรประชาชนของนิสิต พรอมเซ็นช่ือรับรองฯ    
 สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมเซ็นช่ือรับรองฯ 
 หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา มารดา ฯ กรณีมีรายไดประจํา 
 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)               
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1. ประวัติสวนตัวผูสมัครขอรับทุน 
    1.1 วัน เดือน ป ท่ีเกิด .......................................................................... นับถือศาสนา ................................. 
          ภูมิลําเนาเดิม บานเลขที่ .................. หมูท่ี .......... ซอย ............................ ถนน .................................... 
          แขวง/ตําบล ................................................................ เขต/อําเภอ ......................................................... 
          จังหวดั ..............................รหัสไปรษณยี .................โทรศัพท ...................โทรศัพทมือถือ.................. 
    1.2 ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที่ .................. หมูท่ี .......... ซอย ............................ ถนน ..................................... 
          แขวง/ตําบล ................................................................ เขต/อําเภอ ......................................................... 
          จังหวดั ........................................... รหัสไปรษณยี ..................... โทรศัพท .......................................... 
2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
     2.1 ขณะน้ีเปนนิสิตคณะ .........................................ภาควิชา................................../สาขาวิชา....................... 
          เลขประจําตัวนิสิต ....................................................... อาจารยท่ีปรึกษา ............................................... 
          ผลการเรียนภาคการศึกษา ....................... ปการศึกษา ............................ เกรดเฉล่ียสะสม .................... 
          หนวยกติท่ีลงทะเบียนจนถึงขณะนี้ รวม ................ หนวยกิต 
     2.2           เคยไดรับทุนการศึกษา 

ปการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    
    
    
         เคยกูยืม กยศ.   
     ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

 3. ครอบครวั / ผูอุปการะ 
   3.1 ช่ือ / สกุล บิดา .....................................................        .   มีชีวิตอยู อายุ ............. ป             ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................................     
          อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)................................................................................ 
          สถานท่ีทํางานของบิดา .............................................................................................................................. 
          โทรศัพท.............................................................โทรศัพทมือถือ............................................................... 
          รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย)...................................บาท  รวมรายไดประมาณปละ........................บาท 
          รายไดพเิศษตอเดือน (ถามี)................................................บาท 
          รวมรายไดท้ังหมดประมาณปละ........................................บาทตอป 
   3.2 ช่ือมารดา และสกุลเดิม........................................             มีชีวิตอยู อายุ ............. ป             ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................................................................................................... 
          อาชีพของมารดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)............................................................................... 
          สถานท่ีทํางานของมารดา ............................................................................................................................. 
          โทรศัพท..................................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................. 



   
 -3- 

 
          รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย)....................................บาท  รวมรายไดประมาณปละ.......................บาท 
          รายไดพเิศษตอเดือน (ถามี)...............................................บาท 
          รวมรายไดท้ังหมดประมาณปละ.......................................บาท 
    3.3 ช่ือ / สกุล ผูอุปการะ (กรณีไมมีบิดา / มารดา).................................................................อายุ.................ป 
          รายไดพเิศษ (ถามีโปรดระบุ)..............................บาทตอป  อาชีพของอุปการะ.......................................... 
          สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................................. 
          โทรศัพท.............................................................................โทรศัพทมือถือ.................................................. 
          รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย)....................................บาท  รวมรายไดประมาณปละ.......................บาท 
          รวมรายไดท้ังหมดประมาณปละ........................................บาท 
          รายไดพเิศษตอเดือน (ถามี).................................................บาท 
    3.4 สถานภาพครอบครัว                   
                       บิดา-มารดา อยูรวมกนั  
                       แยกกันอยูช่ัวคราว    (      ) บิดาสงเสีย       (    ) มารดาสงเสีย   (    )  บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
          หยาราง                     (      ) บิดาสงเสีย       (    ) มารดาสงเสีย   (    )  บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................                  
   3.5 กรณีบิดา มารดามีครอบครัวใหม  สามีใหม / ภรรยาใหม ช่ือ / สกลุ........................................................ 
           อายุ..............ป อาชีพ...................................................................รายไดประมาณปละ......................บาท 
           สถานท่ีติดตอ............................................................................................................................................ 
          โทรศัพท................................. 
     3.6 ขาพเจามีพี่นอง .............. คน (รวมท้ังผูขอทุน)    ผูขอทุนเปนบุตร-ธิดา คนท่ี............. 
           - พี่นองรวมบิดา มารดา ท่ีกําลังศึกษา / ท่ีสําเร็จการศึกษา (มีงานทํา / ไมมีงานทํา) 

ท่ี เพศ ชื่อ - นามสกุล อายุ  
 

ระดับ 
การศึกษา 

อาชีพ     ทํางาน / ศึกษาท่ี 
 

รายได อยูท่ีจังหวัด 

1         
2         
3         
4         
5         
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   3.7 บิดา-มารดา มีภาระตองอุปการะเล้ียงดูผูอ่ืน (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ................. คน 
         บุคคลอ่ืนท่ีตองอุปการะเล้ียงดูคือ................................................................................................................ 
         มีภาระหนี้สินในปจจุบันเปนจํานวน...............................บาท  เนื่องจาก..................................................... 
         ..................................................................................................................................................................... 
         การผอนชําระเดือนละ......................................บาท 
        ปจจุบันนิสิตอาศัยอยูกับ ............................................................................................................................. 
 
4. รายรบั / รายจายในภาคการศึกษาที่ผานมา 
     รายรับ 
     รับเงินคาอาหาร (    ) วันละ (    ) สัปดาหละ    (    ) เดือนละ .....................บาท  จาก............................. 
     รับทุนเดือนละ................................บาท 
     ทํางานหารายไดพเิศษคือ.........................................รายได   (    ) สัปดาหละ        (    ) เดือนละ....................บาท 
     รวมรายไดท้ังส้ินประมาณ    (    ) วนัละ    (    ) สัปดาหละ          (    ) เดือนละ....................บาท 
     รายจาย 
     รับประทานอาหารเชา  (    ) ท่ีบาน    (    ) ท่ีสถานศึกษา     (    ) ท่ีอ่ืน.........................บาท 
           อาหารกลางวัน (    ) ท่ีบาน    (    ) ท่ีสถานศึกษา     (    ) ท่ีอ่ืน.........................บาท 
           อาหารเย็น  (    ) ท่ีบาน    (    ) ท่ีสถานศึกษา     (    ) ท่ีอ่ืน.........................บาท 
    คาใชจายในการเดินทาง  วนัละ................................................บาท 
    คาใชจายในการศึกษา      วันละ...............................................บาท 
    รวมรายจายท้ังส้ินประมาณ   (   ) สัปดาหละ    (    ) เดือนละ ................................. บาท 
 
5. สขุภาพ 
    - ขาพเจาเคยเจ็บปวยครั้งสุดทายเม่ือป ....................... ดวยโรค .................................................................. 
      รวมระยะเวลาท่ีตองรักษา ........................... วัน 
    - ขาพเจาเคยรับการรักษาและตองอยูโรงพยาบาลเม่ือป .................. ดวยโรค ............................................ 
      รวมเวลาท่ีรับการรักษา ................................ วัน คาใชจายในการรักษา ......................................... บาท 
    - โรคท่ีขาพเจาเจ็บปวยบอยท่ีสุด คือ............................................................................................................ 
6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    - ภายในมหาวิทยาลัย 
        กิจกรรมของมหาวิทยาลัย.................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................... 
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        กิจกรรมของคณะ............................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................  
    - ภายนอกมหาวิทยาลัย 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 

 
7. นิสิตหรืออาจารยผูอื่นท่ีไมใชอาจารยท่ีปรึกษาที่ทางคณะกรรมการฯ สามารถสอบถามได  
    (อาจารย) ช่ือ .................................................ภาควิชา ................................... คณะ .................................. 
                    ท่ีอยู ........................................................................................................................................... 
    (อาจารย) ช่ือ .................................................ภาควิชา ................................... คณะ .................................. 
                    ท่ีอยู ........................................................................................................................................... 
    (นิสิต)     ช่ือ .................................................ปท่ี ....................... ภาควิชา ................................................ 
                    คณะ ..............................................ท่ีอยู .................................................................................... 
    (นิสิต)     ช่ือ .................................................ปท่ี ....................... ภาควิชา ................................................ 
                    คณะ .............................................ท่ีอยู ..................................................................................... 
 
8. ความจําเปนในการขอรับทุน (พรอมท้ังใหเขียนสรุปขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูขอรับทุน ซ่ึง 
     แสดงถึงสภาวะความยากลําบากของครอบครัว ตลอดจนปญหาตาง ๆ ท่ีมี  พรอมท้ังความคาดหวังในการศึกษา 
     หรือ การประกอบอาชีพในอนาคต) 
    - เหตุผลท่ีตองสมัครขอรับทุน ..................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 
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 - หากไมไดรับทุน ผูสมัครจะมีวิธีการแกปญหาคือ ........................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................................ 
      ......................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................... 
 
     - ขณะนี้ผูสมัครกําลังสมัครขอรับทุนอ่ืนอยู 
       ก. ช่ือทุน .............................................................................จํานวนเงินทุน........................................บาท 
       ข. ช่ือทุน...............................................................................จํานวนเงินทุน.......................................บาท 
 
9. หากสําเร็จการศึกษาแลว ขาพเจามีความต้ังใจจะประกอบอาชีพ (เลือกคําตอบเดียว) 
                  รับราชการ               ทํางานอิสระกับครอบครัว           ทํางานกับบริษัทเอกชน 
            ทํางานรัฐวสิาหกิจ          ทํางานธนาคาร 
                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ............................................................ )       ยังไมไดคิดลวงหนา 
 
10.  หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรบัทุนท่ีแนบมาพรอมแบบใบสมคัร                                         
    หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผูปกครอง 
      หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผูสมัครขอทุน โดบผูรับรองตองเปน 
                        - ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ข้ึนไป หรือ ตําแหนงเทียบเทา (ทหาร/ตํารวจตองมียศ 
                           ต้ังแตพันตรีข้ึนไป หรือ 
                         - ผูปกครองทองถ่ินระดับผูใหญบานข้ึนไป (ตามแบบฟอรมท่ีแนบ) 
         ใบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ผานมา (CR 60) 

    รูปถายสภาพบาน และทรัพยสินของครอบครัว 
    สําเนาทะเบียนบานของนสิิต / ผูปกครอง พรอมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
    สําเนาบัตรประชาชนของนิสิต พรอมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
    สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
    สําเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ ของผูรับรองรายไดของครอบครัว 
    เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
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          ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีกรอกไวในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้  
เปนความจริงทุกประการ  โดยยนิยอมใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกับสภาพของครอบครัวและ 
ตัวขาพเจา หากตรวจพบวาขอมูลบางสวนหรือท้ังหมดเปนเท็จ ขาพเจายินยอมชดใชเงินทุนการศึกษา 
ท่ีไดรับคืนท้ังหมดและยินยอมใหพิจารณาลงโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยวินยันิสิต 
 
    (ลงช่ือ) ........................................................ ผูสมัครขอรับทุน  
                                                             (.......................................................)  
                                                             วันท่ี ............../............../................. 

 
 
(ลงช่ือ) ........................................................ บิดา / มารดา หรือผูปกครองนิสิต 

                                                             (.......................................................)  
                                                             วันท่ี ............../............../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              เอกสารประกอบการพิจารณา 
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สําหรับอาจารยท่ีปรึกษากรอก 
 

   (อาจารยท่ีปรึกษากรุณาสัมภาษณแลวกรอกความเหน็และสงตรงมายัง  ฝายกจิการนิสิตคณะฯ  ท่ีนิสิต 
    ผูนั้นสังกัด กรุณาอยาฝากมากับนิสิต หรือใหนิสิตดูขอความท่ีกรอก) 
 
   1. ช่ือและนามสกุลของผูรับทุน ........................................................................................... ช้ันปท่ี .................. 
       คณะ ................................................................ เลขประจําตัว ................................. 
   2. โปรดใหความเหน็เกีย่วกับนิสิตในดานตอไปนี ้
       2.1 กิริยามารยาทในสังคม .............................................................................................................................. 
             ................................................................................................................................................................... 
       2.2 ความประพฤติโดยทั่วไป ........................................................................................................................... 
             .................................................................................................................................................................... 
       2.3 การปฏิบัติตนตอเพือ่น ............................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
       2.4 ลักษณะการเปนผูนํา .................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
       2.5 ลักษณะการมัธยัสถ ..................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
   3. ความเหน็อ่ืน ๆ จากการสัมภาษณ ...................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................. 
    4. ทานมีความเห็นวานิสิตผูนี้ควรจัดอยูในประเภท 
        (   ) สมควรไดรับทุนอยางยิ่ง หากไมไดรับทุนจะเรียนตอไมได 
        (   ) มีความจําเปนควรไดรับทุน 
        (   ) หากมีทุนเหลือควรให 
        (   ) ไมควรใหอยางยิ่ง 
 
      (ลงช่ือ) ....................................................... 
       (.....................................................) 
         อาจารยท่ีปรึกษา 
       วันท่ี............/............../................ 
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        คํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร 

 
 โดย หนวยงานตนสังกัด สรรพากรเขต นายอําเภอ / ขาราชการตั้งแตระดับ 5 / 

ผูใหญบาน / กํานัน / อบต.   (ตามแตกรณี) 
 

(ถาไมมีคํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร จะไมไดรับการพิจารณา) 
 

         ผูรับรอง ช่ือ-นามสกุล .......................................................... ตําแหนง ........................................................ 
    ปจจุบันอยูบานเลขท่ี .................. หมูท่ี .......... ช่ือหมูบาน .............................. ซอย ........................................ 
    ถนน .........................................  ตําบล ..................................................... อําเภอ ............................................ 
    จังหวัด ......................................  โทรศัพท ................................................  

 
         ไดทราบขอมูลรายละเอียดใบสมัครแลวมีความเห็นเก่ียวกับสภาพฐานะความเปนอยูครอบครัวผูสมัครวา 

 

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

 
          โดยขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  

  
                                     ลงช่ือ .......................................................................... ผูรับรอง 
 

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

            ตําแหนง ............................................................................. 
         ( ................................................................................ ) 
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        แผนท่ีพักตามสําเนาทะเบียนบาน และแผนท่ีพักอาศัยปจจุบัน 
 
 

                แผนท่ีพักตามสําเนาทะเบียนบาน 
      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  

 
 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     แผนท่ีพักอาศัยปจจุบัน 
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รูปถายภาพบานท่ีอยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมคัร 
             ใหผูสมัครติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหสงมาพรอมใบสมัครได)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 1 สภาพดานหนาบานผูสมัคร คําบรรยาย................................................................... 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   รูปท่ี 2 สภาพดานขางบานผูสมัคร คําบรรยาย.................................................................... 
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รูปถายภาพบานท่ีอยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมคัร 

             ใหผูสมัครติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหสงมาพรอมใบสมัครได)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 3 สภาพภายในบานผูสมัคร คําบรรยาย....................................................................... 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   รูปท่ี 4 สภาพทรัพยสินตาง ๆ  คําบรรยาย........................................................................... 
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แบบสรุปของคณะกรรมการประเมินความนาเชื่อถือของรายไดและรายจายครอบครัว 
---------------- 

 
คําอธิบาย   1.  ในกรณีท่ีคณะไดมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินความนาเช่ือถือของรายไดและรายจายครอบครัว ขอให 
           คณะกรรมการพิจารณาบนพ้ืนฐานท่ีมีหลักฐานประกอบใหเหน็ความจําเปนของรายจาย และรายไดเพิ่มเติม 
           จากท่ีระบุในใบสมัคร 
      2.  เม่ือทําการประเมินแลว ขอใหคณะกรรมการลงนามรับรองผลการประเมิน และเก็บหลักฐานเอกสาร 
                       ประกอบไวกบัใบสมัครของนิสิต 
 
ตารางการประเมินรายไดครอบครัว 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน / ป เอกสารประกอบ 

1 รายไดประจํา (ลักษณะอาชีพ...............................................)   
2 รายไดพิเศษเสริม (ลักษณะงาน............................................)   
3 รายไดเสริมจากบุตร / ญาติ   
4 รายไดอ่ืน ๆ   
                                    รวมรายไดครอบครัว   

 
 
ตารางการประเมินรายจายครอบครัว 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน / ป เอกสารประกอบ 

1 บุพการี / ญาติ ท่ีตองอุปการะ...................คน   
2 คาใชจายเจ็บปวยเร้ือรังของบิดา/มารดา/บุตร/บุพการี(ถามี) 

 (ปวยเปนโรค)......................................................... 
  

3 อ่ืน ๆ..........................................................................   
                                    รวมรายจาย   

     
  สรุป   ประเมินรายไดครอบครัวสุทธิท่ีควรนําไปพิจารณาความขาดแคลนทุนทรัพย........................................บาท / ป 
 

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการ         
                                                                                     ลงช่ือ ..............................................กรรมการ 
                                                                                      ลงช่ือ ..............................................กรรมการ 

    ลงช่ือ ..............................................กรรมการ 
           ลงช่ือ ..............................................กรรมการ 


