
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
ชื่อ ………………………………..…………สกุล …………………….……………………………………….. ชั้นปีที่ ………………….………… 
 
รหัสนักศึกษา …………………………สาขาวิชา …………………..…………………เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ………………………………… 
 
1. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภูมิล าเนาเดิม) บ้านเลขท่ี …………….….. ตรอก/ซอย ………..…………………. หมู่ที่ …………………….. 

 
ถนน ………………………..…………. ต าบล/แขวง ..…….…………..…………….อ าเภอ/เขต….………………….……………….. 
 
จังหวัด ………………………………………………………………………โทรศัพท์ ………………………………………………………….. 

 
2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
ก.  หอพักนักศึกษาอาคาร ……………………..…………. ห้องพัก หมายเลข ……………………………………….. 
 
ข.  บ้านเลขท่ี ………………………. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน ………………………………. 
 
    ต าบล/แขวง ..…….…………….. อ าเภอ/เขต….………………………...........จังหวัด ………………..………..… 
 
    โทรศัพท์ ………………………………… 

 
3. นับถือศาสนา     พุทธ        อิสลาม       คริสต์        อ่ืน ๆ (ระบุ).............................  
 
4. บิดา ชื่อ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 

 
อาชีพ ……………………………………ที่ท างาน ……………………………………………………………. 
 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

 
5. มารดา ชื่อ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 

 
อาชีพ ……………………………………..ที่ท างาน ………………………………………………….………. 
 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

 
6. บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ด้วยความจ าเปนนด้านอาชีพ 

  หย่าขาดจากกัน    แยกกันอยู่ด้วยสาเหตุอ่ืน ๆ …………………………. 
 
7. บิดามารดามีที่ดินส าหรับท ากสิกรรม    เปนนของตนเอง จ านวน …………………..........ไร่ 

   เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า…………………..บาท/เดือน 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา    เปนนของตนเอง 

   บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท 
   อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ……………………………….. 
 
 
 



 2 

8. ผู้อุปการะ (ถ้าเปนนบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
 
ชื่อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
 
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเปนน ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน      โสด 
 
อาชีพ ……………………………….. สถานที่ท างาน ………………………………………………………. 
 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

 
9. ผู้สมัครเปนนบุตรคนที่ …………….…. จ านวนพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คน 

 
ชาย …………. คน  หญิง ………… คน  จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………… คน 
 
โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามล าดับในตารางนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ
หรือก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับ 

อาชีพ/รายได้ สถานภาพ  
สมรส/โสด 

จ านวน
บุตร (คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 
10. รายรับ – รายจ่าย ของนักศึกษา 

รายรับ ก.  รายได้จากบิดา มารดา เดือนละ …………………. บาท/เดือน (ไม่รวมค่าหน่วยกิต) 
  ข.  รายได้จากผู้อุปการะ เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ค.  กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ง.  กู้ยืมเงินค่าครองชีพ เดือนละ …………………. บาท/เดือน 

(กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเปนนบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดือนละ …………………. บาท 
  ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ  เดือนละ …………………. บาท 
  ค.  ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-มหาวิทยาลัย เดือนละ …………………. บาท 
  ง.  อ่ืน ๆ    เดือนละ …………………. บาท 

11. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ ……………………. บาท        
(ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา) 

 
12. รายละเอียดประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ชื่อ-สกุล  อ.ที่ปรึกษา สาขาวิชา 
อุดมศึกษา ปี 1     
อุดมศึกษา ปี 2     
อุดมศึกษา ปี 3     
อุดมศึกษา ปี 4     
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13. เหตุผลความจ าเปนนที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 
 ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…...………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

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

                  วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. …………. 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
…...……………………………..……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...……………………………..……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...……………………………..……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...……………………………..……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
…...……………………………..……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 
                                 ลงชื่อ ………………………………….. 
                                   ( ……………………………………………….) 
                                ต าแหน่ง ………………………………………….. 
  
                                                     สาขาวิชา……………………………………เบอร์โทรศัพท์........................... 
                           วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 


