
เลขท่ีใบสมคัร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ปีการศึกษา ………………… 

กรุณาทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความที่ท่านต้องการรับสมคัรทนุการศึกษา 

ประเภทขอรับทุนการศึกษา 
 

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนคณุทรพัย ์

1. ประวัติสว่นตัวและรายละเอียดเก่ียวกับครอบครวั 
ชื่อ – นามสกุล ............................................................ รหัสประจำตัวนักศึกษา .......................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................... ......................................................................                 
วัน เดือน ปี เกิด ........................................................................................................................................................
ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ ................. ซอย/ตรอก...................................................................
ชื่อหมู่บ้าน ............................................... ถนน ........................................... ตำบล/แขวง ...................................... 
อำเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณยี์ .....................................
โทรศพัท์ ........................................................................ E-Mail..............................................................................  
 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................................... หมู่ที่ ...................... ซอย/ตรอก............................................................... 
ชื่อหมู่บ้าน ....................................... ถนน.......................................... ตำบล/ตรอก ................................................
อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณยี์ .................................... 
โทรศพัท์ .................................................................................................................................................................... 
       เป็นบ้านบิดา มารดาของนักศึกษาเอง 
     เป็นบ้านของญาติที่ได้รับการเอ้ือเฟื้อให้อาศัยอยู ่
     เป็นหอพักเอกชน ระบุชื่อหอพัก ................................................ห้องพัก ...................................  
     โทรศพัท์ ........................................ พักร่วม นาย/นางสาว ........................................................  
     ค่าเช่ารายเดือน .................................... บาท 

 
2. สุขภาพร่างกาย                 สมบรูณ์                  ไมส่มบรูณ์  ใหร้ะบเุป็นโรคประจำตัว 
    โรคประจำตัวท่ีเปน็อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................. ................. 
    มีลักษณะอาการ ........................................................................................................................................................ 
  
3. การศึกษา 
    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรยีน............................................................................................................... 
    ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ................... หลักสูตร ................................................................ .................................  
    สาขาวิชา ........................................................................................... เกรดเฉลี่ยสะสม.............................................. 
 
4. สถานภาพของบิดามารดา 
          อยู่ด้วยกัน                         หย่าร้าง 
          บิดาถึงแก่กรรม                  มารดาถึงแก่กรรม              แยกกันอยู่เพราะความจำเป็นเก่ียวกับอาชีพ 
    

 

รูปถ่าย 1 นิว้ 



   บิดาชื่อ .................................................................................. นามสกุล ......................... ............................................  
   ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่................... ถนน ....................................... ตำบล .................................  
   อำเภอ ............................................ จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ..............................................  
   ประกอบอาชีพ ............................................................ รายได้ .......................... ................................ บาท (ต่อเดือน) 
   ลักษณะงานที่ทำ ............................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ....................................................      

   มารดาชื่อ .............................................................................. นามสกุล ...................................................................... 
   ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ....................... หมูท่ี่ ............... ถนน ....................................... ตำบล................................... 
   อำเภอ .................................................... จังหวัด ................................................. โทรศัพท์  ......................................  
   ประกอบอาชีพ ............................................................. รายได้ ......................................................... บาท (ต่อเดือน) 
   ลักษณะงานที่ทำ ............................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ........... .........................................  
 
5. ท่ีอยู่อาศัยของครอบครัว 
   เป็นบ้านของ                       เช่า         บิดา          มารดา         ญาติ 
   บ้านปลูกอยู่ในที่ดินของ   ............................................................................................................................. .............        
   เนื้อที่บริเวณบ้านประมาณ .............................. ไร่ .................................. งาน .......................... ................. ตารางวา 
   ลักษณะตัวบ้านเปน็บ้าน ........................................................................... ...................................................................  
   บ้านเช่าราคาเดือนละ .................................................... บาท 
 
   ปัจจุบันครอบครัว           ไม่มหีนี้สนิ          มีหนี้สินนอกระบบ          ธนาคาร เป็นเงิน ......................................  
   ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว           ไม่แนน่อน ............................................ บาท/ครั้ง       
         เป็นประจำ, เดือนละ 3,000 – 5,000 บาท          เปน็ประจำ, เดือนละ มากกว่า 5,000 บาท 
   จำนวนพี่น้องในครอบครัวท้ังหมด .............................. คน ชาย ................................. หญิง................................. คน 
 
6. จำนวนพ่ีน้องร่วมบดิามารดาเรียงตามลำดบั รวมท้ังผู้สมัครด้วยระบุให้ชัดเจน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สถานศึกษา/สถานทีท่ำงาน รายได้/ปี 
    

    

    

    
 

   ขณะนีม้ีบุตรที่อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา จำนวน .................................................................................. คน 
 

7. ค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับทุนการศึกษา  
     ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ…………………………...……..บาท จาก         บิดา          มารดา          ผู้อุปการะ 
     ในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะซึ่งไม่ใช่บิดามารดา ผู้อุปการะนัน้เก่ียวข้องเปน็ …………….……….……………… 
     ประกอบอาชีพ……………………………………………………สถานที่ประกอบอาชีพ…………………………………………………… 
     โทรศพัท์…………………………………………… ผู้อุปการะมีบุตรในความอุปการะอีก จำนวน………………………………. คน 
     ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…………………………………………………….. บาท 
     1. ค่าที่พัก………………………………………………………. บาท 
     2. ค่าอุปกรณ์การศึกษา……………………………………. บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว………………………………………….. บาท 



     4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ………………………………………………บาท โปรดระบุโดยละเอียด ……………………………………………     
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

8. ผู้สมัครเคยทำงานพิเศษระหว่างเรียนหรือไม่  
 เคย        ไม่เคย 
     ถ้าเคยได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสัปดาห์ละ………………………………………. บาทหรือเดือนละ ………….……………………..…บาท 
     ระบุประเภทของงานททำที่ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ 
     ปีการศึกษา…………………………ชื่อทนุ ……………………………………………………จำนวนเงิน…………………….……… บาท 
     ปีการศึกษา…………………………ชื่อทนุ ……………………………………………………จำนวนเงิน…………………….……… บาท 
     ปีการศึกษา…………………………ชื่อทนุ ……………………………………………………จำนวนเงิน………………….………… บาท 
     และทุนการศึกษาที่ได้รับในปัจจุบันชื่อทุน …………………………………………………………………………………………..….… 
     จำนวนเงิน ………………………………………………… บาท 

10. กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม ่
 1.         กู้.................................... 

       ต่อเนื่องมาจากมัธยมปีที่ ………………………… ถึง …………………………….. 
       เริ่มกู้ที่ มรภ.สวนสุนนัทา 
 ได้รับเงินกู้ต่อปี ……………………………………………….บาท 
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ……………………………..บาท 

 2.         ไม่กู้ 

11. โครงการหรือความตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพและอุทิศตนให้สังคมในอนาคต 

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

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

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

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

 



12. โปรดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และให้เหตุผลท่ีสมัครขอรบัทุน โดยละเอียดเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ประวตัิ และเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาบรรยายเหตุผลการขอรับโดยละเอียด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ถ้าท่านได้รับทุนการศึกษาแล้ว ท่านจะทำประโยชน์อะไร และอย่างไรให้กับวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมคัรและเอกสารประกอบการ ขอรับทนุนีเ้ป็นความ
จริงทุกประการและด้วยความสัตย์จริง หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จฯ ข้าพเจ้า จะไมร่ับทุนและยินดีจะคืนเงิน
ทุนการศึกษาที่ได้รับมาทั้งหมด โดยจะยนิยอมให้ มหาวิทยาลยัฯ ดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด และทางวินัย
นักศึกษาต่อไป 

 

             ลงชื่อ …..…………………………………………………… ผู้สมคัร 
               (…………………………………….…………………………………) 
                                                                                 วันที่……………………………………………………… 

        

                                                                          ลงชื่อ …..………………………………………………. ผู้ปกครอง 
                (…………………………………….…………………….………….) 
                                                                                  วันที่………………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ ชุดท่ี 1 
 แผนที่แสดงที่ต้ังตามภูมิลำเนาของนักศึกษาจากถนนถึงบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน   
*** (วาดรูปด้วยปากกาสีน้ำเงิน ระบุ ชื่อที่ต้ัง หมู่บ้าน ซอย อาคาร ถนน / จุดสังเกตที่สำคัญ เชน่ สถานทีร่าชการ วัด 
โรงเรียน ทางแยก ชื่อถนน ให้ชัดเจน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ 2 

 

 
วันที่………………………เดือน…………………………..……พ.ศ………….………… 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………… ตำแหน่ง ………………………………………………..…… 
สถานที่ทำงาน…………………………………………………..เลขที่……………………หมู่ที…่…………ตรอก/ซอย……….…………………. 
ถนน……………………………ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….. 
รหัสไปรษณีย์…………………………………………โทรศพัท์…………………………………………………… 
ขอรับรองว่า บิดาของ……………………………………………………………………………………      ถึงแก่กรรม         ยังมชีีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ……………………………………………………………… สถานที่ทำงาน…………………………………………………….…… 
 

เลขที่………………หมู่ที่…………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………ตำบล/แขวง……………………………….. 
อำเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์………………………….. 
มีรายได้ปีละ…………………………………………………บาท 
 

 มารดาของ…………………………………………………………………………………        ถึงแก่กรรม          ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ……………………………………………………………… สถานที่ทำงาน………………………………………………………… 
เลขที่………………หมู่ที่…………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………ตำบล/แขวง……………………………….. 
อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………………. 
มีรายได้ปีละ…………………………………………………บาท   

ผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของ………………………………………………………………………………………………………….. 
ประกอบอาชีพ………………………………………………………สถานที่ทำงาน………………………………………………………………….. 
เลขที่…………… หมู่ที่…………ตรอก/ซอย………………………ถนน…………………………ตำบล/แขวง………………………………... 
อำเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์……………………ฃโทรศัพท์…………………………… 
มีรายได้ปีละ………………………………………………บาท 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง หากปรากฎภายหลังว่าได้มีการรบัรอง
ข้อความอันเปน็เท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่งานทนุการศึกษา 

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

 
  
 
 
หมายเหตุเอกสารผู้ที่สามารถเซ็นรับรอง  : การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บคุคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง  
  (ผู้ใหญ่บ้าน , กำนัน , สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร , สมาชิกสภาเขต , สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล) 
      

 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุนการศึกษา 

 



เอกสารหมายเลข 4 
          หนังสือให้ความเหน็รับรองความประพฤติของนักศึกษาผู้ขอรับทนุการศึกษาจากวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  อาจารย์ที่ปรึกษาของ………………………………………………………………………………………………… 
นักศึกษาหลักสูตร……………………………………………………………..โปรแกรมวิชา………………………………………………………… 
ขอรับรองว่า……………………………………………………………………………………………….. เป็นผูส้ิทธ์ิสมคัรเข้ารบัทุนการศึกษา
ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนนัทา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา         
ตาม “ข้อ 5 ผู้มีสิทธ์ิรับทนุการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี”้ 
 5.1 เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ของวิทยาลยันานาชาติ ทุกชั้นป ี
 5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม และต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
 5.3 มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี เรยีบร้อย แต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย เป็นสุภาพชน ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและ 
เสพ ยาเสพติด ทุกประเภท มีทศันคติที่ดี ต่อวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ปฏบิัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ของ
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ไมเ่คยได้รับโทษทางความประพฤติ และโทษทางวินัยของนักศึกษา 
 5.4 มีผลการเรยีนในระดับ ดี 3.00 ขึน้ไป (GPA) ในทุกภาคการศึกษา 
 เมื่อข้าพเจ้าได้พบเหน็หรือทราบ ว่า…………………………………………………………………………………. (ผู้ขอรับทนุ) 
ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 5 หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะแจ้ง แก่คณะกรรมการฯ ทันท ีเพื่อยกเลิก การให้
ทุนการศึกษาทันท ี
 
 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา ของ………………………………………………………………………………………………… 
นักศึกษาหลักสูตร……………………………………………………………โปรแกรมวชิา………………………………………………………… 
ขอรับรองว่า………………………………………………………………………………………………เปน็ผู้มีสทิธ์ิสมคัรเข้ารับทนุการศึกษา
ตามข้อกำหนดเบื้องต้นและสมควรได้รับการพิจารณาได้รับทุนการศึกษา 
 
 

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

หัวหน้าสาขาวิชา 

 

 

 



เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
2. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัวนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายบ้าน 
3. ประวัติและความจำเปน็ในการขอรับทุนการศึกษาเขยีนด้วยลายมือตนเอง 
4. หลักฐานแสดงผลการเรียน 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบบั 
6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองความประพฤติ 1 ฉบับ 
9. หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง โดยรับรองจากผู้ปกครองระดับท้องถิน่ 
10. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรองรายได้และผู้รับรองที่อยู่อาศยั 
11. อ่ืน……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


