
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีการศึกษา ________ 

(โปรดกรอกกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง ด้วยลายมือบรรจง ข้อมูลเหลา่นี้จะถูกเก็บเป็นความลับ) 
 
ชือ่ นาย/นางสาว……………………………………..………………สกลุ ………………………………….. ชัน้ปีที ่……………….…… 
เลขทีบ่ตัรประชาชน  __-__ __ __ __- __ __ __  __ __ -  __ __ - __  เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื……………………..…..…………… 
ก าลงัศกึษาอยู่คณะ   ครศุาสตร ์ เทคโนโลยฯี    ศลิปศาสตรฯ์     บรหิารธุรกจิฯ    นิตริฐัศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
รหสัประจ าตวันกัศกึษา  สาขาวชิา………………............................………..……ชัน้ปีที.่.......… 
 ว/ด/ป ทีเ่กดิ -- (เชน่ 01/12/2530) 
 
1. ทีอ่ยู่ปัจจบุนั (ภมูลิ าเนาเดมิ) บา้นเลขที ่…………….. บา้น...............................ตรอก/ซอย ………………………. หมูท่ี ่……….. 

ถนน ……………………………. ต าบล/แขวง ..…….……………………….…………….อ าเภอ/เขต….………….……………….. 
จงัหวดั …………………………………………..…………โทรศพัทต์ดิต่อสะดวก…………….………………………………………….. 

2. ทีอ่ยู่ปัจจบุนัขณะศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 
ก.   หอพกัในมหาวทิยาลยั  ชือ่……………………..…………. หอ้งพกั หมายเลข ……………………………………….. 
      หอพกัเอกชน  ชือ่.............……………………..…………. หอ้งพกั หมายเลข ……………………………………….. 

              บ้านเชา่     อาพาตเมนท์   ช่ือ......................................   วดั.............................  อื่นๆ................................... 
ข.  บา้นเลขที ่………………………. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน ………………………………. 
    ต าบล/แขวง ..…….…………….. อ าเภอ/เขต….………………………...........จงัหวดั ………………..………..…

โทรศพัท ์………………………………… 
3. นบัถอืศาสนา     พทุธ   อสิลาม       ครสิต ์       อืน่ ๆ (ระบ)ุ.............................  
4. บดิา ชือ่ …………………………..………… สกลุ ……………………………………… อาย…ุ…………ปี    มชีวีติ  ถงึแก่กรรม 

อาชพี ……………………………………ทีท่ างาน ……………………………………………………………. 
โทรศพัท ์…………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดอืน 

5. มารดา ชือ่ ………………………..………… สกลุ ……………………………………… อาย…ุ…………ปี   มชีวีติ  ถงึแก่กรรม
อาชพี ……………………………………..ทีท่ างาน ………………………………………………….………. 
โทรศพัท ์…………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดอืน 

6. บดิา มารดา    อยูด่ว้ยกนั      แยกกนัอยู่ดว้ยความจ าเป็นดา้นอาชพี 
  หยา่ขาดจากกนั     แยกกนัอยู่ดว้ยสาเหตุอืน่ ๆ ………………………………. 
 
  บดิา มคีรอบครวัใหม ่      บดิาเสยีชวีติ  
  มารดา มคีรอบครวัใหม ่     มารดาเสยีชวีติ  
  มผีูอ้ืน่ใหก้ารอุปการะ(ตอบ ขอ้ 8)    บดิาและมารดาเสยีชวีติ  
 

7. บดิามารดามทีีด่นิส าหรบัท ากสกิรรม   เป็นของตนเอง จ านวน …………………..........ไร ่
   เชา่ผูอ้ ืน่อตัราค่าเชา่…………………..บาท/เดอืน 

ทีอ่ยู่อาศยัปัจจบุนัของบดิา มารดา    เป็นของตนเอง 
   บ้านเช่า อตัราคา่เชา่เดือนละ ………………… บาท 
    อาศยัผูอ้ืน่ (ระบ)ุ …………………………………………..………………….. 

8. ผูอ้ปุการะ (ถา้เป็นบดิามารดาไมต่อ้งกรอกขอ้มลู) 
ชือ่ ……………………………………...……..…….…… สกลุ ………………………………………………………… อาย…ุ…………ปี 
เกีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรเป็น ………………………..….……….    มคีรอบครวั มบีุตร……….……คน     

  โสด 
อาชพี ……………………………………………..….. สถานทีท่ างาน ……………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์………………………….…….  รายได…้……………………….…..บาท/เดอืน 
 
 
 

9. ผูส้มคัรเป็นบุตรคนที ่……………………………. จ านวนพีน้่องทีย่งัมชีวีติอยู ่(รวมตวัเองดว้ย) ………………………... คน 

ภาพถ่ายชดุ
นกัศกึษา 
ขนาด 1 นิว้ 
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ชาย ………..……. คน  หญงิ …………….…… คน  จ านวนพีน้่องทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (รวมตวัเองดว้ย)…………….…… คน 
โปรดระบเุกีย่วกบัพีน้่องของทา่น รวมตวัทา่นเองตามล าดบัในตารางนี้ 
ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ระดบัการศกึษาทีส่ าเรจ็หรอื

ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั 
อาชพี/รายได ้ สถานภาพ  

สมรส/โสด 
จ านวน
บุตร (คน) 

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

 
10. รายรบั – รายจา่ย ของนกัศกึษา 

รายรบั ก.  รายไดจ้ากบดิา มารดา เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน (ไมร่วมค่าเทอม) 
  ข.  รายไดจ้ากผูอ้ปุการะ เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 
  ค.  กูย้มืเงนิเพือ่การศกึษา เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 
  ง.  กูย้มืเงนิค่าครองชพี เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 

(กรณีบดิา มารดา หรอืผูอุ้ปการะเป็นบุคคลเดยีวกนัใหต้อบเพยีงขอ้ ก. หรอื ข. เพยีงขอ้เดยีว) 
รายจา่ย ก.  ค่าอาหาร     เดอืนละ …………………. บาท 
  ข.  ค่าอปุกรณ์การเรยีนเดอืนละ   เดอืนละ …………………. บาท 
  ค.  ค่าพาหนะระหว่างทีพ่กั-มหาวทิยาลยั  เดอืนละ …………………. บาท 
  ง.  ค่าหอพกั (หากช าระเป็นรายเทอม ใหเ้ฉลีย่)            เดอืนละ …………………. บาท 
  จ. อืน่ ๆ (ระบ.ุ.............................................................) เดอืนละ …………………. บาท 
 

11. ประมาณการค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีน่กัศกึษาคาดวา่จะพอเหมาะส าหรบัตนเอง เฉลีย่เดอืนละ …..………..…. บาท    (ไมร่วมค่าเทอม) 
 
12. รายละเอยีดประวตักิารศกึษา 

ระดบัการศกึษา ปีการศกึษา คะแนนเฉลีย่ ชือ่-สกลุ  อ.ทีป่รกึษา สาขาวชิา 
ม.6     
อุดมศกึษา ปี 1     
อุดมศกึษา ปี 2     
อุดมศกึษา ปี 3     
อุดมศกึษา ปี 4     
อุดมศกึษา ปี 5     

 
13. ประวตักิารรบัทนุการศกึษา ประเภททนุใหเ้ปล่า   (ไมร่วม กยศ. กรอ.)   

ชือ่ทนุทีไ่ดร้บั ปีการศกึษา จ านวนเงนิทนุ บาท/ปี หมายเหตุ 
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14. ประวตักิารรบัทนุชว่ยเหลอืโดยการท างานแลกเปลีย่นจากมหาวทิยาลยั    

ปีการศกึษา ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
15. ประวตักิารท างานเพือ่หารายไดพ้เิศษ      

ชือ่บรษิทั/หา้งรา้น/ทีว่า่จา้ง ลกัษณะงานทีท่ า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 
    
    
    
    
    
    
    

 
16. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรระหว่างก าลงัศกึษาอยู ่

ปีการศกึษา กจิกรรม ต าแหน่ง 
   
   
   
   
   

 
17. ครอบครวัของนกัศกึษาประสบปัญหาขาดแคลนเงนิอย่างไร (ระบุเป็นรายขอ้ โดยเรยีบเรยีงพอสงัเขป) 

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

18. มแีนวทางแกไ้ขปัญหาโดยวธิกีารใดเมือ่ขาดเงนิ (ระบเุป็นรายขอ้ โดยเรยีบเรยีงพอสงัเขป) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. เหตุผลความจ าเป็นทีข่อรบัทนุการศกึษา (เขยีนใหล้ะเอยีดชดัเจน) 

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

20. หากมหาวทิยาลยัพจิารณาใหท้นุการศกึษา  นกัศกึษาเหน็ควรพจิารณาว่าตนเองสมควรไดร้บัจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม คอื  
 1,000  บาท   1,500  บาท     2,000  บาท     2,500  บาท    3,000  บาท       4,000  บาท 
และนกัศกึษาจะน าเงนิทีไ่ดร้บัไปใชจ้า่ยเป็นอย่างไรบา้ง (ระบุรายละเอยีด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

21. ขอใหน้กัศกึษาชีแ้จงทรพัยส์นิทีม่อียู่กอ่นสมคัรทนุการศกึษา 
 -  รถยนต ์   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุน่ ……….…..…. อายกุารใชง้าน …………….. ปี 
 -  รถจกัรยานยนต ์   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุน่ ……….…..…. อายกุารใชง้าน …………….. ปี 
 -  รถจกัรยาน   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุน่ …………...…. อายกุารใชง้าน …………….. ปี 
 -  โทรศพัทม์อืถอื   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุน่ ……….…..…. อายกุารใชง้าน …………….. ปี 
 -  คอมพวิเตอร ์PC   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุน่ ……….…..…. อายกุารใชง้าน …………….. ปี 
 -  โน๊ตบุ๊ค   ไมม่ ี   ม ี ยีห่อ้ ………………. รุน่ ……….…..…. อายกุารใชง้าน …………….. ปี 
 -  อืน่ ๆ (เครือ่งประดบัตา่ง ๆ) ………………………………………………………..…………………………………………… 
  
ขา้พเจา้ยอมรบัว่าขอ้มลูทีใ่หไ้วข้า้งตน้  เป็นความจรงิทกุประการ  หากคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกทนุการศกึษาตรวจสอบ 
พบขอ้มลูอนัเป็นเทจ็  ขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการรบัทนุในครัง้น้ี  
  
 
  ลงชือ่ผูส้มคัรขอรบัทนุ ……………………………….……………….. 
     (…………………………………………….…………..…………………..) 
 วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 
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ประเภททุนการศึกษาท่ีนักศึกษาสมคัร 
 
 ทนุเรยีนด ี
 ทนุกจิกรรมด ี
 ทนุจติอาสา 
 อืน่ ๆ (ระบ)ุ ………………………………………………………… 

 
ความเหน็อาจารยท่ี์ปรกึษา 

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

 
 
                                 ลงชือ่ ………………………………….. 
                                   ( ……………………………………………….) 
                                ต าแหน่ง ………………………………………….. 
                              ประจ าคณะ……………………………………เบอรโ์ทรศพัท.์.......................... 
                           วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 
หมายเหต ุ
1. ขอ้ความใดทีน่กัศกึษาใหไ้ว ้ปรากฏว่าคลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ นกัศกึษาจะถูกตดัสทิธิก์ารขอรบัทนุการศกึษาตลอดไป 
2. คณะกรรมการพจิารณาทนุการศกึษาคงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้มคัร โดยวธิอีืน่กไ็ด ้เพือ่ผลประโยชน์                  

ในการประกอบการพจิารณาเรือ่งจดัสรรทนุเทา่นัน้ 
3. ใบสมคัรขอรบัทนุฯ คณะกรรมการฯ จะไมค่นืใหไ้มว่่ากรณใีด ๆ  
 
 
 ไดต้รวจสอบใบสมคัรถูกตอ้งแลว้ 
 
 
 (นางสาวชนดัดา  พมิพพ์รม) 
 เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป ส านกักจิการนกัศกึษา 
 วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 


