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ประเภททนุการศึกษา/ช่ือทนุการศึกษา………………………………………….. 

ประจาํปีการศึกษา…………….   

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
………………………………………………. 

 

 

1. ช่ือ - สกลุ นาย/นางสาว………………………………………………………….วนั เดอืน ปีเกิด...…..………อายุ……….…….ปี 

สญัชาต…ิ……………………………….……….เชื้อชาต…ิ…………….…………………….ศาสนา…………………………………… 

นกัศึกษาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยวธิี     โควตา     โควตาพเิศษ     สอบผ่านทบวงมหาวทิยาลยั 

นกัศึกษาช ัน้ปีที…่..… รหสันกัศึกษา……………..…สาํนกัวชิา………………..……….….สาขาวชิา…………………………….. 

คะแนนเฉลีย่สะสม………….…………. 

ปจัจบุนัพกัหอพกั…………………หอ้ง……………….โทรศพัท…์……………..……….เพจเจอร/์มอืถอื………………..……… 

กรณีพกันอกมหาวทิยาลยั ทีอ่ยู่………………………………………………….โทรศพัท/์เพจเจอร/์มอืถอื…………………….. 
 

2. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา………………………….………………………….…………………………………………………………………… 

สาขาวชิา…………………………….……..………..สาํนกัวชิา……………….…….……..…….….โทรศพัท…์……………………… 
 

3. ภมิูลาํเนาเดิม………………………….………………………….……………………………..………โทรศพัท…์……………………… 
 

4. ท่ีอยู่ปจัจุบนั…………………………………………………….………………………………………..โทรศพัท…์……………………… 
 

5. ประวติัการศึกษา 

ระดบั สถาบนัการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
ทนุการศึกษาหรือรางวลัท่ี

เคยไดร้บัในระหว่างเรียน 

ประถมศึกษา    

มธัยมศึกษาตอนตน้    

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

อดุมศึกษา (กรณีเคยศึกษามาแลว้)    
 

 

6.   บิดา ชื่อ………………………….…………………….….  (    ) ถงึแก่กรรม       (    ) ยงัมชีวีติอยู่   อายุ……..……...ปี 

 อาชีพ    รบัราชการ      พนกังานรฐัวสิาหกิจ     บริษทั   

       ตาํแหน่ง………………….……………………..….. รายไดเ้ดอืนละ……………………………บาท 

       เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 

    โดยเป็น      เจา้ของทีด่นิ รวม…………………ไร่  

  เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

                  คา้ขาย  โดยเป็น      เจา้ของรา้นคา้          หาบเร่          เช่ารา้น    

                                   ลกัษณะสนิคา้…………………..…….…. รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

   อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

      สถานทีท่ีต่ดิต่อได…้………………………………………………………………….………………….โทรศพัท…์……………………. 

 เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน……………………………….….เลขทีบ่ตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ…ี…………………………….…. 

  

ติดรูปถ่าย 
นกัศึกษา 

มหาวทิยาลยั 
วลยัลกัษณ์ 
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7.   มารดา ชื่อ………………………….…………………….…. (    ) ถงึแก่กรรม        (    ) ยงัมชีวีติอยู่  อายุ………….…ปี 

 อาชีพ    รบัราชการ      พนกังานรฐัวสิาหกิจ      บริษทั   

       ตาํแหน่ง………………….……………………..….. รายไดเ้ดอืนละ……………………………บาท 

       เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 

    โดยเป็น      เจา้ของทีด่นิ รวม…………………ไร่  

  เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

                  คา้ขาย  โดยเป็น      เจา้ของรา้นคา้          หาบเร่          เช่ารา้น    

                                   ลกัษณะสนิคา้…………………..…….…. รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

   อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

 สถานทีท่ี่ตดิต่อได…้………………………………………………………………….………………….โทรศพัท…์……………………. 

 เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน……………………………….….เลขทีบ่ตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ…ี…………………………….…. 
 

8. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

(    )  อยู่ดว้ยกนั (    )  หย่า (    )  แยกกนัอยู่ เนื่องจาก…………………………………………………… 

(    )  บดิาถงึแก่กรรม (    )  มารดาถงึแก่กรรม (    )   อืน่ ๆ (ระบ)ุ ……………………………………………… 
 

9.   พี่นอ้งร่วมบิดา มารดา มี….……..…คน (นบัรวมตวันกัศึกษาดว้ย)   ชาย…..……..คน  หญงิ….……..คน   

ขา้พเจา้เป็นคนที…่……….   มพีีน่อ้งกาํลงัศึกษาอยู่ รวม…………..คน คือ 

คนท่ี ช่ือ – สกลุ เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา 
กาํลงั

เรียนชัน้ 

ไดร้บัค่าใชจ้า่ย

เดือนละ 

       

       

       

       
 

10.   พี่นอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้ รวม……………..คน คือ 

คนท่ี ช่ือ – สกลุ เพศ สถานภาพ 
จาํนวน

บุตร 
อายุ 

วฒุิ 

การศึกษา 
สถานท่ีทํางาน/อาชีพ 

รายได/้

เดือน 

         

         

         
 

11.   พี่นอ้งท่ีไม่ไดศึ้กษาหรือไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

คนท่ี ช่ือ – สกลุ อายุ จบการศึกษาชัน้ ขณะน้ีกาํลงัทําอะไร 

     

     

     

บดิา มารดา/ผูอ้ปุการะของขา้พเจา้และมสีมาชกิในครอบครวัที่ตอ้งดูแลอปุการะท ัง้สิ้น จาํนวน…………...คน ระบไุดด้งันี้ 

คือ…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..….  

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……… 
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12.  ผูอ้ปุการะนอกเหนือจากบิดา มารดา (    )  ม ี   (    )   ไม่ม ี

 อาชีพ    รบัราชการ      พนกังานรฐัวสิาหกิจ      บริษทั   

       ตาํแหน่ง………………….……………………..….. รายไดเ้ดอืนละ……………………………บาท 

       เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 

    โดยเป็น      เจา้ของทีด่นิ รวม…………………ไร่  

  เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

                  คา้ขาย  โดยเป็น      เจา้ของรา้นคา้          หาบเร่          เช่ารา้น    

                                   ลกัษณะสนิคา้…………………..…….…. รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

   อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

 สถานทีท่ี่ตดิต่อได…้………………………………………………………………….………………….โทรศพัท…์……………………. 

 เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน……………………………….….เลขทีบ่ตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ…ี…………………………….…. 

มคีวามสมัพนัธก์บันกัศึกษาโดยเป็น………………………………………. 
 

13.  บิดา มารดา/ผูอ้ปุการะของนักศึกษามีหน้ีสินหรือไม่ 

      ไม่มหีนี้สนิ 

      มหีนี้สนิ จาํนวน…………………บาท  ซึ่งเกิดจาก……………………………………………………………………………….. 
 

14. ขา้พเจา้ไดร้บัค่าใชจ้า่ยโดยรวม เดือนละ……………….บาท  (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) โดยไดร้บัจาก   

        จากบดิา…………………บาท       จากมารดา…………………บาท 

        กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา…………………บาท    ผูอ้ปุการะ…………………บาท 

         อื่น ๆ …………………บาท 
 

15. นักศึกษาเคยทาํงานพเิศษในระหว่างเรียนหรือหยุดภาคเรียนหรือไม่ 

 เคย ทาํงานประเภท …………………………………………………..ไดร้บัค่าตอบแทน เดอืนละ………………….บาท 

 ไม่เคย  
 

16. ประวติัการรบัทนุการศึกษา 
  ไดร้บักองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาของรฐับาล ตัง้แต่ปีการศึกษา…..……………..…. 

   วงเงนิกูย้มื ปีการศึกษาปจัจบุนั…..……………..…..บาท 

  ไม่เคยไดร้บักองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาของรฐับาล 

  ไม่เคยไดร้บัทนุการศึกษาท ัว่ไป 

  เคยไดร้บัทนุการศึกษาท ัว่ไป 

16.1 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จาํนวนเงนิ……………………….…บาท 

16.2 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จาํนวนเงนิ………………………….บาท 

16.3 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จาํนวนเงนิ………………………….บาท 

16.4 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จาํนวนเงนิ……………………….…บาท 

16.5 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จาํนวนเงนิ………………………….บาท 
 

17. นักศึกษาเคยร่วมกิจกรรมเพื่อสว่นรวมหรือกจิกรรมอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลยับา้งหรือไม่ 

เคย  ชื่อกิจกรรม…………………………………….…………….…………………………………….……………………………. 

ไม่เคย เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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18. เหตผุลและความจาํเป็นท่ีขอรบัทุนการศึกษา  
(โปรดใหร้ายละเอยีดท่ีสาํคญั ๆ เกี่ยวกบัประวติัของผูส้มคัร และครอบครวัของผูส้มคัรมากท่ีสุด) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีแ่จง้ขา้งตน้เป็นความจริงทกุประการ หากขอ้ความทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้ว ้

ต่อมหาวทิยาลยัเป็นเทจ็   ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาลงโทษ  หรือเพกิถอนทนุตามทีค่ณะกรรมการ

จดัสรรทนุเหน็สมควร 

 

       ลงชื่อ…………………………………………. 

            (………………………………………...) 

              วนัที…่…..เดอืน………………………พ.ศ……….. 

                ปีการศึกษา………………… 

 

หนังสอืแสดงความคิดเหน็ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 
 

 

หมายเหต ุ: ใหน้ักศึกษาแนบใบแสดงผลการเรยีนเทอมล่าสุด   โดย  print  ผ่าน  
             http://ces.wu.ac.th    สง่พรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย 
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หนังสอืแสดงความคิดเหน็ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

ขา้พเจา้……………………………………..…………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………….. 

ประจาํสาขาวชิา…………………………..…………………………………สาํนกัวชิา…………………………..…………………….. 

เป็นทีป่รึกษาของ นาย/นางสาว……………………………………..…………………………………………………………………. 

นกัศึกษาชัน้ปีที…่……………. รหสันกัศึกษา…………………………….สาขาวชิา…………………………..………………….. 

สาํนกัวชิา…………………………..……………………..มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 ขา้พเจา้มคีวามเห็นเก่ียวกบัการสมคัรขอรบัทนุการศึกษาของนกัศึกษาเพือ่เป็นประโยชนต่์อการ

พจิารณาใหท้นุการศึกษาแก่นกัศึกษา ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการศึกษาของผูป้กครอง/ผูอ้ปุการะ 

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

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

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

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

2. นกัศึกษามคีวามประพฤติหรือความเอาใจใส่ต่อการศึกษา 

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

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

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

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

3. ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

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

 

       

       ลงชื่อ…………………………………………. 

            (……………………………………….…) 

           ………/………./……… 

 

หมายเหตุ :      เอกสารส่วนนี้อาจารยท์ี่ปรึกษาส่งคืนทีง่านทนุการศึกษา ส่วนกิจการนกัศึกษา   โดยไม่ตอ้งผ่าน

นักศึกษา เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการพจิารณาจดัสรรทนุแก่นกัศึกษา  

 

งานทนุการศึกษา ส่วนกิจการนกัศึกษา  

โทร.3142, 3148 
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