
 
ใบสมัครทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2564 

ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
----------------------------------------------------------------------------------- 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง 
 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด......................................... 
อายุ............ปี  สัญชาติ.......................  เชื้อชาติ..........................  ศาสนา...........................  ชั้นปีที่.................    

รหัสนักศึกษา  เลขที่บัตรประชาชน..................................................... 

สาขาวิชา......................................................................คณะ/ส านักวิชา............................................................. 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม...................ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................... 

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขที่.............  หมู่ที่...........   ชื่อหมู่บ้าน...............................  ต าบล...........................
อ าเภอ..............................................  จังหวัด...............................................  รหัสไปรษณีย์.............................. 
เบอร์โทรศัพทบ์้าน...................................................... เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ....................................................... 

3. ที่อยู่ขณะเรียน เช่นที่อยู่หอพักหรือบ้านญาติ  เลขที่.............................................หมู่ที่.....................................               
ชื่อหมู่บ้าน............................................ต าบล.......................................อ าเภอ.............................................. .....  
จังหวัด.........................................................................  รหสัไปรษณีย์.............................................................. 
เบอร์โทรศัพทบ์้าน......................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................... 

4. สถานภาพ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
อยู่ด้วยกัน (จดทะเบียนสมรส)  อยู่ด้วยกัน (ไม่ได้จัดทะเบียนสมรส) 
บิดา/ผู้ปกครองเสียชีวิต   มารดา/ผู้ปกครองเสียชีวิต 
หย่าร้าง (มีใบหย่า)   แยกทางกัน (ไม่มีใบหย่า) 
ต้องโทษจ าคุก    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................ 

5. บิดา/ผู้ปกครอง  ชื่อ......................................................................      ยังมีชวีิตอยู่       ถงึแก่กรรม 
อายุ....................ปี  จบการศึกษาชั้นสูงสุด........................................................... 
อาชีพ   รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหน่ง.......................................................................... 
  ค้าขาย  โดยเป็น       เจ้าของร้าน       หาบเร่        เช่ารา้น 
  ลักษณะสินค้า............................................................................ ............................................. 
  รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................ ............................................. 
  เกษตรกร  ประเภท................................................................... ............................................. 
  ไม่ประกอบอาชีพ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................... .............................................. 
รายได้ต่อปีจ านวน.............................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา  เลขที่......................หมู่ที่................ชือ่หมู่บ้าน................................................................  
ต าบล.............................................อ าเภอ..............................................จังหวัด.................................................  
รหัสไปรษณีย.์...........................เบอร์โทรศัพทบ์้าน................................เบอรโ์ทรศัพท์มือถอื............................. 

ล าดับที่............ 

 

 

รูป 1.5  น้ิว 



6. มารดา/คู่สมรสผู้ปกครอง ชื่อ...................................................................       ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
อาชีพ   รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหน่ง..........................................................................  
  ค้าขาย  โดยเป็น       เจ้าของร้าน        หาบเร่        เช่าร้าน 
  ลักษณะสินค้า............................................................................ 
  รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................ 
  เกษตรกร  ประเภท................................................................... 
  ไม่ประกอบอาชีพ           อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................... .................. 
รายได้ต่อปีจ านวน.....................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
ที่อยู่ปัจจุบันของมารดา  เลขที่..................หมู่ที่.................ชื่อหมู่บ้าน...............................................................  
ต าบล..........................................อ าเภอ................................................จังหวัด..................................................  
รหัสไปรษณีย.์.............................เบอร์โทรศัพทบ์้าน...............................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................... 

7. ที่พักอาศัยขณะศึกษา    
หอพักในมหาวิทยาลัย    หอพักเครือข่าย 
หอพักนอก     บ้าน 
อาศัยอยู่กับญาติ (เกี่ยวข้องเป็น)..........................  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 

8. ชื่อหอพัก............................................................................................  เบอร์โทรศัพท์......... ............................... 
ค่าห้องพักต่อเดือน.............................................บาท  อาศัยอยู่จ านวน...............................คน (รวมนักศึกษา) 

9. เครื่องอ านวยความสะดวกของนักศึกษา  
โทรทัศน์        ตู้เย็น  แอร์    ไมโครเวฟ       คอมพิวเตอร์       จักรยานยนต์       มือถือ 

10. ประวัติการรับทุน  
ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา      ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อปี พ.ศ..............ถึง.............จ านวน..............บาท 
  เคยได้ทุกการศึกษาชื่อ......................................... เมื่อปี พ.ศ..............ถึง.............จ านวน..............บาท 

11.  เคยได้รับทุนการศึกษา  ปี พ.ศ. ............................. 
ประเภท/ชื่อทุนการศึกษา...................................................................................  จ านวน..........................บาท 

12.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว.....................................คน (รวมนักศึกษา) 
13.  พ่ีน้องร่วมบิดา/มารดา (ไม่รวมนักศึกษา)………………………………คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่........................... 
14.  มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่ หรือ ประกอบอาชีพ (ไม่รวมนักศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.  
คนที่ เพศ อายุ สถาบันการศึกษา ชั้นปีที่ สถานที่ท างาน รายได้ต่อเดือน 
       
       
       
       
       
       

 

16.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ...................................บาท (รวมค่าเล่าเรียน  ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) 
17.  ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก........................................................................................ ................ 
18. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีรายได้พิเศษจาก........................................................... ........................................................... 
19.  ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษหรือได้รับ เกียรติบัตร,รางวัลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ....................................................................................................................... .............................................. 
2. .................................................................................................................................. ................................... 
3. ..................................................................................................................................................... ................ 
4. ................................................................................................................................................... .................. 
5. .................................................................................................................... ................................................. 
6. ............................................................................................................................. ........................................ 

 
20.  ข้าพเจ้าได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาเดิม  ดังนี้ 

1. ............................................................................................................................. ........................................ 
2. .................................................................................................................................. ................................... 
3. ............................................................................................................................. ........................................ 
4. ............................................................................................................................. ........................................ 
5. ......................................................... ................................................................................. ........................... 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้  เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลัง 
ว่าได้มีการรับรองข้อความเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  และสามารถบอกเลิกการรับทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาของข้าพเจ้าได้  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว  จ านวน......................รายการ 

     
           
            ลงชื่อ 

                                                             (..........................................................) 
                   วันที่..........เดือน................พ.ศ............ 

 



    

         

วันที่……..….เดือน…………..........…..พ.ศ……………… 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………ต าแหนง่……………………………………………………..……    
ท าการสอนสาขาวิชา ……………………………………….…………………………คณะ/ส านักวิชา…..........……...………………………………………..……
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ ( นาย / นาง / นางสาว )…………………………………………................................................  
นักศึกษาช้ันปีท่ี………..  สาขาวิชา…………………………………………………. คณะ/ส านักวิชา……………………………………..………….................
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

  ซึ่งมีความจ าเป็นที่ขอรบัทุนอุดหนนุเพื่อการศึกษา 

เนื่องจาก………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

     ลงช่ือ…………………………………………………..… 

         (……………………………………………………..) 
        ต าแหน่ง………………………………………..……………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 



 
รูปถ่ายบ้านนักศึกษาผู้ขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ภาพที่ 1 รูปถ่ายระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้านชัดเจน ป้ายเลขที่บ้านห้ามใช้กระดาษเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายระยะไกล ให้เห็นภาพบ้านทั้งหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

(ติดรปูดว้ยกาวใหเ้รียบรอ้ย) 
 

 

 
 
 

(ติดรปูดว้ยกาวใหเ้รียบรอ้ย) 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหมู่บ้าน……………………………………..  หมู่ที…่…………  ซอย…………………  ต าบล…………………….. อ าเภอ……………………………….   
จังหวัด.................................................  โทรศัพท์................................... 

แผนผงับา้น  (เขียนดว้ยปากกาใหช้ดัเจนและเขา้ใจงา่ย  โดยเร่ิมจากอ าเภอของนักศึกษาไปจนถึงบา้นและระบุสถานท่ีส าคญั เชน่ โรงเรียน วดั บา้น
ผูใ้หญบ่า้น) 

 
 



 

 

วันที…่…..….เดือน…………..........…..พ.ศ………………
  

 

 เนื่องจากข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………...……………………………………….ซึ่งมีความ

จ าเป็นขอรับทุนเพื่อการศึกษา

เนื่องจาก………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

     ลงช่ือ…………………………………………………..… 

         (……………………………………………………..)   

 

เขียนเรียงความถึงความจ าเป็นในการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 



 
เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา 

ส านักวิชาบัญชี 
 

1. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา       1  ชุด 
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว         1  ใบ 
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา                          1  แผ่น 
4. รูปถ่ายบ้าน          2  รูป 
5. แผนผังบ้าน          1  แผ่น 
6. เขียนเรียงความถึงความจ าเป็นในการขอรับทุนฯ      1  แผ่น 
7. ส าเนาบัตรประชาชน         1  แผ่น 
8. ส าเนาบัตรนักศึกษา         1  แผ่น 
9. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการฯ (กรณีไม่มีบัตรนักศึกษา)  1  แผ่น 
10. ส าเนาทะเบียนบ้าน         1  แผ่น 
11. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)        1  แผ่น 
12. เกียรติบัตร/แฟ้มสะสมงาน/รางวัลที่ได้รับ       1  แผ่น 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


