




               ใบสมคัรผู้ขอรับทุนการศึกษาของ 
สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ  เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา…………………….. 
 

ค าแนะน า   ผูส้มคัรขอรับทุนจะตอ้งเขียนใบสมคัรและเตรียมเอกสารใหค้รบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บ
การพิจารณา 
ช่ือ นาย/น.ส.……………………..………นามสกุล........……….…………คณะ………………………….

สาขาวชิา…………..……………………...….….รหสั…………………วนั/เดือน/ปี เกิด…………………. 
สถานท่ีเกิด………………………ศาสนา………..ภูมิล าเนาเดิม (ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น)เลขท่ี…………......
หมู่ท่ี……..……ถนน……………..……...ต าบล/แขวง………...…….อ าเภอ/เขต………………………….
จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………….โทรศพัท…์…………….………… 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อไดส้ะดวก) เลขท่ี……..………หมู่ท่ี……..……ถนน……………...…….…. 

ต าบล / แขวง………………….อ าเภอ / เขต………………………….จงัหวดั…………………………….. 
รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัทมื์อถือ..……………………………. / กรณีอยูห่อพกั ระบุช่ือ
หอพกั........................................................หอ้ง......................โทรศพัท.์............................................ 
ประวตัิการศึกษา (โดยย่อ) 
ประถมศึกษาจากโรงเรียน………………………..………………………จงัหวดั………………………….. 

มธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียน………………………………………..จงัหวดั………………………….. 

มธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน……………………………………..จงัหวดั………………………….. 

ครอบครัวของผู้ขอทุน 

ช่ือบิดา…………………………………………….อายุ………..ปี    ยงัมีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม 
อาชีพบิดา…………………………..ลกัษณะของงาน……………………………………………………… 

รายไดต่้อเดือน…………………..บาท  สถานท่ีท างานของบิดา…………………………………………… 
จงัหวดั…………………………….โทรศพัท…์………………………….. 

ช่ือมารดา……………………………………………อายุ………..ปี    ยงัมีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม 
อาชีพมารดา…………………………..ลกัษณะของงาน…………………………………………………… 

รายไดต่้อเดือน…………………..บาท  สถานท่ีท างานของมารดา………………………………………… 
จงัหวดั…………………………….โทรศพัท…์…………………………..         

บิดามารดา    อยูด่ว้ยกนั   แยกกนัอยู ่   หยา่ 
บิดามารดามีท่ีดินเพื่อท ากิน/อยูอ่าศยัของตนเอง อาศยัผูอ่ื้นอยู่ เช่าท่ีดินค่าเช่าระบุ………...บาท/เดือน
              เช่าบา้นอยู ่ค่าเช่าเดือนละ……………………..บาท 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 หรือ  

2 น้ิว 



-2- 

การศึกษาและอาชีพของพี่น้อง 
คนท่ี เพศ อาย ุ สถานท่ีท างาน / สถานท่ีศึกษา ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 

      
      
      
      
      
      
      
      

ผู้อุปการะ 
 ผูข้อทุนไดรั้บความอุปการะเล้ียงดูจาก (ระบุช่ือ)…………………………………………………… 

เก่ียวขอ้งเป็น………………………..ท่ีอยูข่องผูอุ้ปการะ เลขท่ี……..….……….…หมู่ท่ี………...……
ถนน……………...……….….ต าบล / แขวง…………………..….อ าเภอ / เขต…………..……………….

จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท.์.……………………… 
อาชีพของผูอุ้ปการะ………………………ต าแหน่งหรือลกัษณะงาน……………..……………………….. 

สถานท่ีท างาน………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

ผูอุ้ปการะมีภาระเล้ียงดูผูอ่ื้นจ านวน………………คน  ในจ านวนน้ีเป็นบุตรของผูอุ้ปการะ……..……..คน 

สถานภาพการอยู่อาศัยขอผู้ขอทุน  

ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บั   บิดา    มารดา    อยูก่บัผูอ่ื้น ๆ ระบุ………………………………. 
อยูห่อพกั     ของมหาวทิยาลยั(ระบุ)...………………………………หมายเลขหอ้ง……………….          

 เอกชน ระบุช่ือหอพกั……………………………ค่าเช่า …………………บาท/เดือน   
      มีเพื่อนร่วมหอ้งจ านวน………...คน 

    อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………….. 

รายรับ – รายจ่ายของผู้ขอทุน 

ไดรั้บอุปถมัภก์ารเงินวนัละ…………….บาท  สัปดาห์ละ………………..บาท เดือนละ………………บาท 

รับประทานอาหารเชา้ ท่ีบา้น  ท่ีมหาวทิยาลยั ท่ีอ่ืน ม้ือละ………………บาท 
รับประทานอาหารกลางวนัท่ีบา้น  ท่ีมหาวทิยาลยั ท่ีอ่ืน ม้ือละ………………บาท 

รับประทานอาหารเยน็ ท่ีบา้น  ท่ีมหาวทิยาลยั ท่ีอ่ืน ม้ือละ………………บาท 
ขา้พเจา้เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางประมาณวนัละ…………………….บาท 

ขา้พเจา้เสียค่าใชจ่้ายในการศึกษาประมาณเดือนละ…………………….บาท 
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ขา้พเจา้หารายไดพ้ิเศษโดย………………………………………………………..………มีรายไดป้ระมาณ
วนัละ………….…….บาท  สัปดาห์ละ………………….บาท เดือนละ……………………บาท 

เม่ือขา้พเจา้ขาดแคลนเงินค่าใชจ่้าย ขา้พเจา้จะแกปั้ญหาโดย……………………………………………… 

ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ      เคยไดรั้บ  ไม่เคยไดรั้บ 
ปีการศึกษา……………………ไดรั้บทุนช่ือ…….………………………..มูลค่าทุน…………………บาท 

ปีการศึกษา……………………ไดรั้บทุนช่ือ…….………………………..มูลค่าทุน…………………บาท 
ปีการศึกษา……………………ไดรั้บทุนช่ือ…….………………………..มูลค่าทุน…………………บาท 

 ขอทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา........................ 
วงเงินท่ีขอกูย้มืในปีการศึกษาน้ี.........................บาท  ค่าหน่วยกิต  ค่าใชจ่้ายรายเดือน   

 ไม่ไดข้อทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
กิจกรรมพิเศษท่ีเคยเขา้ร่วม……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารยท่ี์ปรึกษาช่ือ…………………………………………………………… 

หมายเหตุ   สถานท่ีสามารถเรียกตวัไดท้นัที ในมหาวทิยาลยั ท่ีชุมนุม / กลุ่ม……………………………. 
      เพื่อนสนิท ช่ือ…………………………………..คณะ…………………………….. 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี…………ซอย………………ถนน……………….แขวง/ต าบล………………เขต/อ าเภอ……. 
…………………จงัหวดั…………………..รหสัไปรษณีย…์……………….โทรศพัท…์…………………. 

ถา้อยูห่อพกั ระบุช่ือหอพกั………………………………หมายเลขหอ้ง………………………..หมายเลข
โทรศพัท…์………………………….    
แผนท่ีสังเขปท่ีอยูปั่จจุบนั 
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สภาพครอบครัว ความเป็นอยู ่และเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับทุน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

(กรอกรายช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการจะซ้ือในหนา้ 5 เพื่อขอความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ย) 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวท้ั้งหมดน้ีเป็นจริงทุกประการ  และขา้พเจา้จะปฏิบติั
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยทุนการศึกษาของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 
 

         (ลงช่ือ)………………………………..………. 
              (……………………………………….)  นกัศึกษาผูข้อรับทุน 

        วนัท่ี………เดือน………………….พ.ศ……………. 
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รายช่ือหนังสือที่นักศึกษาต้องการจะซ้ือ 

ตอ้งเป็นหนงัสือ  ต ารา หรือหนงัสืออา้งอิง  ซ่ึงใชป้ระกอบการศึกษา และประมาณราคาให้
ใกลเ้คียงกบัจ านวนเงินทุน 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ/ต ารา ราคาโดยประมาณ 
(บาท) 

ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา
เก่ียวกบัหนงัสือเล่มน้ีต่อ น.ศ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายช่ือหนงัสือตามรายการขา้งตน้แลว้ เห็นสมควรใหจ้ดัซ้ือได ้
 
 

     (ลงนาม).......................................................... 
      (.......................................................) 
       อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ทีป่รึกษา 
เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 เพื่อใหก้ารสั่งซ้ือหนงัสือของนกัศึกษาผูข้อรับทุนสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา ฯ 
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทุนซ้ือต ารา   งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา จึงใคร่ขอทราบขอ้มูล
เก่ียวกบันกัศึกษาผูข้อรับทุน  ทั้งน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลแก่คณะกรรมการในการพิจารณาจดัสรรทุนให้แก่
นกัศึกษา ต่อไป 
ช่ือผูข้อรับทุน   นาย / นางสาว………………………………………….รหสั…………………………. 
คณะ…………………………………...สาขาวชิา………………….………………ชั้นปีท่ี……………. 
1.  ฐานะทางเศรษฐกิจของนกัศึกษา 
 1.1 ลกัษณะอาชีพของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง……………………………………………….. 
 1.2 รายไดข้องบิดา มารดา หรือผูป้กครอง…………………………บาท / เดือน 
 1.3 ความขาดแคลนของนกัศึกษา………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
2. ความเป็นอยูก่ารใชชี้วติประจ าวนั 
 2.1 ท างานพิเศษหารายไดช่้วยเหลือตนเองหรือไม่………………………………………………. 
 ……………………………………………..ถา้ท ามีรายไดป้ระมาณ…………………บาท / เดือน 
 2.2 ท ากิจกรรมอะไรบา้ง ในขณะอยูม่หาวทิยาลยั……………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 2.3 สุขภาพ……………………………………………………………………………………... … 
 2.4 ความประพฤติ…………………………………………………………………………………. 
3. ดา้นการเรียน 
 3.1 ความสนใจในดา้นการเรียน…………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 3.2 วชิาท่ีสนใจเป็นพิเศษ…………………………………………………………………………… 
4. ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ.......................................................................................................... 
5. นกัศึกษาผูน้ี้สมควรไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุนซ้ือต าราน้ีได ้

  ควร 

 ไม่ควร เพราะ............................................................................................................................ 
(ลงนาม).......................................................... 

      (.......................................................) 
       อาจารยท่ี์ปรึกษา 



 


