
แบบใบสมคัรขอรับทนุการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 
ช่ือ …………………………….……………………สกุล ……………………………………….. ช้ันปท่ี ………………..……… 
รหัสนักศึกษา ………………………………สาขาวิชา ………………………………………เบอรโทรศัพทมือถือ……………………… 
 
1. ท่ีอยูปจจุบัน (ภูมิลําเนาเดิม) บานเลขท่ี …………….. ตรอก/ซอย ………………………. หมูท่ี ……………..ถนน ……………………………. 

ตําบล/แขวง ..…….……………………….อําเภอ/เขต….………….………………..จังหวัด ……………………………โทรศัพท ………………………. 
2. ท่ีอยูปจจุบันขณะศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

บานเลขท่ี ………………หมู……………. ถนน ……………………………….ตําบล/แขวง ..…….…………….. อําเภอ/เขต….……………........... 
จังหวัด ………………………….………..…โทรศัพท ………………………………… 

3. นับถือศาสนา     พุทธ        อิสลาม       คริสต        อื่น ๆ (ระบุ).............................  
4. บิดา ช่ือ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ป  อาชีพ ……………………………….…………

ท่ีทํางาน …………………………………………………………….โทรศัพท …………………………….  รายได………………………..บาท/เดือน 
5. มารดา ช่ือ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ป    อาชีพ ……………………………………..ที่

ทํางาน ………………………………………………….……….โทรศัพท …………………………….  รายได………………………..บาท/เดือน 
6. บิดา มารดา    อยูดวยกัน     แยกกนัอยูดวยความจําเปนดานอาชีพ 

  หยาขาดจากกัน    แยกกนัอยูดวยสาเหตุอื่น ๆ …………………………. 
7. บิดามารดามีท่ีดินสําหรับทํากสิกรรม   เปนของตนเอง จํานวน …………………..........ไร 

   เชาผูอื่นอัตราคาเชา…………………..บาท/เดือน 
ท่ีอยูอาศัยปจจุบันของบิดา มารดา    เปนของตนเอง 

   บานเชา อัตราคาเชาเดือนละ ………………… บาท 
   อาศัยผูอื่น (ระบุ) ……………………………….. 

8. ผูอุปการะ (ถาเปนบิดามารดาไมตองกรอกขอมูล) 
ช่ือ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ป 
เกี่ยวของกับผูสมัครเปน ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน      โสด 
อาชีพ ……………………………….. สถานที่ทํางาน ………………………………………………………. 
โทรศัพท …………………………….  รายได………………………..บาท/เดือน 

9. ผูสมัครเปนบุตรคนที่ …………….…. จํานวนพ่ีนองท่ียังมีชีวิตอยู (รวมตัวเองดวย) …………………. คน 
ชาย …………. คน  หญิง ………… คน  จํานวนพ่ีนองท่ีกําลังศึกษาอยู (รวมตัวเองดวย)…………… คน 
โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีนองของทาน รวมตัวทานเองตามลําดับในตารางนี ้

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับ 

อาชีพ/รายได สถานภาพ  
สมรส/โสด 

จํานวนบุตร 
(คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       

10. รายรับ – รายจาย ของนักศึกษา 
รายรับ ก.  รายไดจากบิดา มารดา เดือนละ …………………. บาท/เดือน (ไมรวมคาเลาเรียน) 
  ข.  รายไดจากผูอุปการะ เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ค.  กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  (กรณีบิดา มารดา หรือผูอุปการะเปนบุคคลเดียวกันใหตอบเพียงขอ ก. หรือ ข. เพียงขอเดียว) 
รายจาย ก.  คาอาหาร    เดือนละ …………………. บาท 
  ข.  คาอุปกรณการเรียนเดือนละ  เดือนละ …………………. บาท 
  ค.  คาพาหนะระหวางท่ีพัก-วิทยาลัย  เดือนละ …………………. บาท 
  ง.  อื่น ๆ     เดือนละ …………………. บาท 

11. รายละเอียดประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ปการศึกษา คะแนนเฉล่ีย ช่ือ-สกุล  อ.ท่ีปรึกษา สาขาวิชา 

ปวช. 1 เทรอม 1     
ปวช. 1 เทรอม 2     
ปวช. 2 เทรอม 1     
ปวช. 2 เทรอม 2     
ปวช. 3 เทรอม 1     
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13. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนใหเปลา      
ชื่อทุนท่ีไดรับ ปการศึกษา จํานวนเงินทุน บาท/ป หมายเหตุ 

    
    
    
    

14. ประวัติการทํางานเพ่ือหารายไดพิเศษ      
ชื่อบริษัท/หางราน/ที่วาจาง ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาการทํางาน จํานวนเงินที่ไดรับ 

    
    
    
    

15. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ปการศึกษา กิจกรรม ตําแหนง 

   
   
   

16. เหตุผลความจําเปนที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนใหละเอียดชัดเจน) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………………….…...……………………………………………………………

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………

………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

17. ขอใหนักศึกษาชี้แจงทรัพยสินที่มีอยูกอนสมัครทุนการศึกษา 
 -  รถยนต �  ไมมี �  มี ย่ีหอ ………………. รุน ………..…. อายุการใชงาน …….. ป 

 -  รถจักรยานยนต �  ไมมี �  มี  ย่ีหอ ………………. รุน ………..…. อายุการใชงาน …….. ป 

 -  รถจักรยาน �  ไมมี �  มี ย่ีหอ ………………. รุน ………..…. อายุการใชงาน …….. ป 

 -  โทรศัพทมือถือ �  ไมมี �  มี ย่ีหอ ………………. รุน ………..…. อายุการใชงาน …….. ป 

 -  อื่น ๆ (เคร่ืองประดับตาง ๆ) …………………………………………………………………… 

  
  ลงชื่อ ………………………………….. 
     (…………………………………………..) 
 วันท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
หมายเหตุ 

1. ขอความใดท่ีนักศึกษาใหไว ปรากฏวาคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาตลอดไป 

2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไวซึ่งสิทธิท่ีจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผูสมัคร โดยวิธีอื่นก็ได เพื่อผลประโยชนในการ

ประกอบการพิจารณาเร่ืองจัดสรรทุนเทานั้น 

3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมการฯจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ  
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ประเภททุนการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร 
 
 ทุนเรียนดี 
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………… 

 
ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 
…...……………………………………………………………….………………………………………………………………………...………………………………………… 

……………….………………………………………………………………………...…………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………...……………………………………………….…………….………………………………………………………………………...………… 

  

 

 ไดตรวจสอบใบสมัครถูกตองแลว / รับรองความประพฤติเรียบรอย 

                                                  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม....................... 

 

 

 (…………………………………………………) 

 อาจารยที่ปรึกษา 

 วันท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 

 
 
 
 


