
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ฝส/ 

 
 

รายการเอกสาร/หลักฐานท่ีต้องใช้ประกอบการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 
ให้ทําเคร่ืองหมาย   หน้ารายการเอกสารที่แนบมา (เรียงลําดับเอกสารตามน้ี) 
...........1.  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ชุด 
     (ให้นักศึกษากรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษาของผู้ขอรับทุน จํานวน 1 รูป) 
...........2.  หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้ขอรับทุนการศึกษา 
  การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดา ในกรณทีี่บิดาและมารดา                 

ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ให้รับรองรายได้เฉพาะบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ส่งเสียนักศึกษาเท่าน้ัน 
  ทั้งน้ี หนังสือรับรองรายได้ที่ใช้ให้ดูจากอาชีพ ดังน้ี 
  2.1  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/หน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ (ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน               

อายุไม่เกิน 60 วัน หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด) ใช้ฉบับจริง 
  2.2  รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวอ่ืน ๆ หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ 

(ให้ใช้หนังสือรบัรองรายได้ครอบครัว รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสําเนา             
บัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสําเนาด้วย) สําเนาบัตรห้ามหมดอายุ 

..........3.  แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดาของผู้ขอรับทุนการศึกษา 

..........4.  ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จํานวน  2  ภาพ 

..........5.  สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอรับทุน อย่างละ  1  ฉบับ 

..........6.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาผู้ขอรับทุน  

..........7.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นช่ือนักศึกษาผู้ขอรับทุน (ต้องเป็นบัญชีที่ใช้อยู่ ไม่ถูกปิด)    

 กรณีบิดาและมารดาหย่าร้าง  ใหแ้นบสําเนาใบหย่า 
 กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบสําเนาใบมรณบัตร 

*ถ้าไม่มีใบหย่าหรือใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสอืรับรองสถานภาพบิดาและมารดา (รับรองโดยข้าราชการ/               
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสําเนาด้วย) สําเนาบัตรห้ามหมดอายุ 
 (สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองสถานภาพได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th  เลือกดาวน์โหลด                 
แบบฟอร์มต่าง ๆ       แบบฟอร์มทุนให้เปล่า  หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา) 

 
**หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเตรียมเอกสาร สอบถามไดท้ี่โทร. 02-5493675 ในวันและเวลาราชการ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sd.rmutt.ac.th/


 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ฝส/ 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประจําปการศึกษา.................... 

 

(โปรดกรอกขอความใหชัดเจน ครบถวน ดวยลายมือบรรจง) 

รูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 

ผูสมัครขอทุน 
- ช่ือ (ภาษาไทย) (นาย / นางสาว)........................................................................นามสกุล..................................................... 
- ช่ือ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).........................................................................นามสกุล..................................................... 
กําลังศึกษาอยูคณะ.......................................................สาขาวิชา......................................................ช้ันปที่.................................. 
รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................................/ผลการศึกษาครั้งลาสุด (GPA เฉล่ีย)....................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................................วัน / เดือน / ปเกิด.....................................อายุ..........ป ศาสนา............................ 
- ที่อยูตามทะเบียนบาน 
 บานเลขท่ี.................หมูที่......................ถนน.................................................ตําบล / แขวง................................................. 
 อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย........................................... 
 โทรศัพท (บาน)...........................................................โทรศัพท (มือถือ).............................................................................. 
- ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดขณะกําลังศึกษา) 
 หอพักนักศึกษา........................................อาคาร...............หมายเลขหองพัก...................โทรศัพท....................................... 
 บาน / อพาตเมนท / บานเชา / หอพักเอกชน / วัด / .............................................หมายเลขหองพัก...................................... 
 ที่อยูเลขท่ี........................หมูที่..........ถนน...............................................ตําบล / แขวง........................................................ 
 อําเภอ / เขต................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย................................................ 
 โทรศัพท................................................................................................................................................................................ 

รายไดและรายจายของผูขอทุน 
 รายได 

 1. ไดรับเงินมาใชจายจากบิดา / มารดา  เปน   รายวัน   รายสัปดาห   รายเดือน.............บาท/วัน/สัปดาห/เดือน 

 2. ไดรับเงินจากผูอุปการะนอกเหนือจากบิดามารดาเปน รายวัน  รายสัปดาห รายเดือน..............บาท/วัน/สัปดาห/เดือน 
 3. ไดรับเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เดือนละ.............................บาท 
 4. มีรายไดพิเศษ วันละ......................บาท  โดยไดรับจาก (ระบุงาน / แหลงที่ไดรับเงิน)............................................................. 

รายจาย  
 1. คาอาหาร...................................บาทตอวัน 
 2. คาที่พัก.......................................บาทตอเดือน 
 3. การเดินทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัยฯ โดย..............................................................คาใชจายในการเดินทางระหวางที่พัก
     ถึงสถานที่เรียน..................................บาทตอวัน (ถามี) 
     คาอุปกรณการเรียน / ตําราเรียน.........................................บาทตอเดือน 
     คาใชจายอื่นๆ (ไดแก....................................................................................)...............................บาทตอเดือน 
 ประมาณการคาใชจายที่นักศึกษาคาดวาจะเพียงพอสําหรับตนเอง..................................บาทตอเดือน 
สภาพความเปนอยูของผูขอทุน 

  อยูกับบิดามารดา       อยูกับบิดา      อยูกับมารดา    อยูกับผูอุปการะ (มีความเก่ียวของเปน...........................) 

  อยูหอพัก / วัด ช่ือ..................................หอง.......................สถานท่ีติดตอ............................................................................ 
 ...................................................................................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................... 

คาใชจายดานท่ีพัก      ไมเสียที่พัก     คาหอพัก / คาเชาบาน.......................บาทตอเดือน      จายคนเดียว     รวมกับผูอื่น 

 ไดรับทุนกูยืมรัฐบาล (กยศ.) (ปลาสุด) ปการศึกษา.............................จํานวนเงินที่กู.....................บาท / ป            ไมไดกูยืม 
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ประวัติการรับทุนการศึกษา       เคยไดรับทุนการศึกษา (กรอกรายละเอียดตามตาราง)      ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา/หนวยงาน/ผูใหทุน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
ประเภททุนการศึกษา 

ตอเน่ือง เฉพาะป ไมผูกพัน ผูกพัน 
มัธยมปลาย             

อุดมศึกษาปที่ 1             
อุดมศึกษาปที่ 2             
อุดมศึกษาปที่ 3             
อุดมศึกษาปที่ 4             
อุดมศึกษาปที่ 5             
อุดมศึกษาปที่ 6             

ประวัติการศึกษา โดยตอ 
 ประถมศึกษา  จากโรงเรียน.........................................................................จังหวัด............................................... 
 มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียน.........................................................................จังหวัด............................................... 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน.........................................................................จังหวัด............................................... 
ขอมูลของครอบครัวและผูอุปการะ 

 - ชื่อ-นามสกุล บิดา ...........................................................................อายุ..........................ป       มีชีวิต        ถึงแกกรรม 
 ที่อยู บานเลขท่ี..................ตรอก / ซอย.......................................หมูที่..................ถนน................................................................ 
 ตําบล / แขวง..................................................อําเภอ / เขต....................................จังหวัด............................................................. 
 รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพทบาน.........................................................โทรศัพทมือถือ............................................. 
 อาชีพบิดา...................................................................................................รายไดเดือนละ....................................................บาท 
 ตําแหนง / ยศ.............................................................ลักษณะงาน................................................................................................ 
 สถานท่ีทํางานของบิดา..................................................................................................โทรศัพท................................................. 

 - ชื่อ-นามสกุล มารดา ........................................................................อายุ..........................ป         มีชีวิต      ถึงแกกรรม 
 ที่อยู บานเลขท่ี..................ตรอก / ซอย.......................................หมูที่..................ถนน................................................................ 
 ตําบล / แขวง..................................................อําเภอ / เขต....................................จังหวัด............................................................. 
 รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพทบาน.........................................................โทรศัพทมือถือ............................................. 
 อาชีพมารดา...................................................................................................รายไดเดือนละ.................................................บาท 
 ตําแหนง / ยศ.............................................................ลักษณะงาน................................................................................................ 
 สถานท่ีทํางานของมารดา................................................................................................โทรศัพท............................................. 

สถานภาพครอบครัว  บิดามารดาอยูดวยกัน                บิดาถึงแกกรรม                   มารดาถึงแกกรรม 

    บิดามารดาหยารางกัน (ผูอุปการะนักศึกษา       บิดา         มารดา         ผูอุปการะอื่นคือ......................) 

    บิดามารดาแยกกันอยู (นักศึกษาอาศัยอยูกับ.................................................) 
   อื่นๆ............................................................................................................... 

บิดามารดาของผูขอทุน  มีที่ดินสําหรับประกอบอาชีพเปนของตนอง จํานวน..................................ไร 

    เชาที่ดินผูอื่นจํานวน..........................ไร คาเชาเดือนละ.......................บาท หรือ ปละ...................บาท

    อาศัยผูอื่น (ระบุ).................................................................................................................................... 
    เชาบานอยู คาเชาเดือนละ.............................บาท หรือ ปละ....................................บาท 
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ผูอุปการะอ่ืนนอกจากบิดา / มารดา                       มี                         ไมมี 
 ช่ือ – นามสกุล ผูอุปการะ...........................................อายุ........................ป มีความเก่ียวของเปน................................................. 
 ที่อยู บานเลขท่ี.......................ตรอก / ซอย.............................หมูที่................................ถนน....................................................... 
 ตําบล / แขวง................................................................อําเภอ / เขต...................................................จังหวัด................................ 
 รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพทบาน...................................................โทรศัพทมือถือ................................................. 

 สถานภาพ            โสด            สมรส – มีบุตร......................คน กําลังศึกษา...................คน ประกอบอาชีพ..............คน 
 อาชีพผูอุปการะ..........................................................................................................รายไดเดือนละ....................................บาท 
 ตําแหนง / ยศ............................................................ลักษณะงาน................................................................................................. 
 สถานท่ีทํางานของผูอุปการะ.....................................................................................โทรศัพท................................................... 
ขอมูลการศึกษาและอาชีพพ่ีนองของผูขอทุน 
 ผูขอทุน มีพ่ี – นอง (รวมผูขอทุน) จํานวน..............................คน และผูขอทนุเปนบุตรคนที่................................ของครอบครัว 
 กรอกรายละเอียดพ่ีนอง (เรียงตามลําดับมากไปนอย) รวมทั้งผูขอทุนดวย 

คน
ท่ี 

ชื่อ - สกุล อายุ 
การศึกษา 

อาชีพ 
รายได สถานภาพ  จํานวน 

สถานศึกษา ระดับชั้น ตอเดือน สมรส บุตร 

1                 

2                 

3                 

4                 

 ขณะน้ีมีบุตรที่อยูในความอุปการะของบิดาและ / หรือมารดา           จํานวน...................................คน 
 ครอบครัวประสบปญหาขาดแคลนเงินอยางไร............................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................................................................
 และแกไขปญหาโดยวิธีการใดเม่ือขาดเงิน..................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

ความจําเปนท่ีตองขอรับทุนการศึกษา........................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

 ประสบปญหาอ่ืนๆ 

  ปญหาดานสุขภาพ – โรคประจําตัว                ไมมี              มีระบุ...................................................................... 
 ปญหาดานอ่ืนๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน.................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ปญหาครอบครัว........................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
งานพิเศษที่ทําอยู................................................................................................รายได.................................บาท/.......................................
มีความสามารถพิเศษอะไรบางระบุ.............................................................................................................................................................. 
กิจกรรมที่เคยทําในสถานศึกษา 
 1. ............................................................................................................................................................... .................................. 
 2. .................................................................................................................................................................................................. 
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รางวัลทางดานการศึกษาท่ีเคยไดรับ 
 1. ....................................................................................................................................................ป พ.ศ. .................................. 
 2. ....................................................................................................................................................ป พ.ศ. .................................. 
จุดมุงหมายในอนาคตเม่ือจบการศึกษา......................................................................................................................................................... 
บุคคลใกลชิดท่ีสามารถติดตอไดกรณีเรงดวน 
 ช่ือ – สกุล...............................................................................................มีความเก่ียวของเปน....................................................... 
 ที่อยู บานเลขท่ี..........................ตรอก / ซอย...................................หมูที่.............................ถนน................................................. 
 ตําบล / แขวง.........................................................อําเภอ / เขต......................................................จังหวัด....................................

รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพทบาน..................................................โทรศัพทมือถือ...................................... 

หากมหาวิทยาลัยพิจารณาใหทุนการศึกษานักศึกษาเห็นวาจํานวนเงินท่ีเหมาะสม คือ 
 3,000 บาท  4,000 บาท  5,000 บาท 

 และนักศึกษาจะนําเงินท่ีไดรับไปใชจายเปนคาอะไรบาง(ระบุรายละเอียด)................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความที่ขาพเจาใหไว  เปนความจริงทุกประการ  หากปรากฏวาขอมูลไมเปนความจริง  ขาพเจายินยอมให 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการนักศึกษา  และจะพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  
รวมทั้งยินยอมคืนเงินทุนการศึกษาในสวนที่ขาพเจาไดรับไปแลวใหแกมหาวิทยาลัยทันที 

ทั้งน้ี หากขาพเจาไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนการศึกษา ขาพเจายินดีที่จะใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตามเง่ือนไข     
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ลงช่ือผูสมัครขอรับทุน................................................................................. 
                                   (................................................................................) 

                                                                                                    วันที่................../.............................../..................... 
แนบหลักฐานตอไปนี้พรอมใบสมัคร 
 1. รูปถายขนาด  1  น้ิว (ติดใบสมัคร) 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 4. สําเนาทะบียนบาน 
 5. ใบแสดงผลการศึกษา (นักศึกษาช้ันปที่2-5 ใหพิมพจากWEB ของมทร.ธัญบุรี , นักศึกษา ช้ันปที่ 1ใหใชใบ รบ.จากสถานศึกษาเดิม) 
 6. สําเนาบัญชีธนาคารโดยเปนบัญชีกรุงศรีอยุธยา  หากไมมีใหใชบัญชีธนาคารกรุงไทยแตถาไมมีทั้ง 2 ธนาคารจึงอนุโลมใหใชธนาคารอื่น 

(สวนน้ีสําหรับอาจารย) 

คํารับรองและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
  ขาพเจา..................................................................................ตําแหนง........................................................................... 
คณะ.......................................................................................ขอรับรองวา นาย/นางสาว............................................................................. 
สาขาวิชา.............................................................................เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสม  มีผลการเรียนในปที่ผานมาโดย
ไดคะแนน(GPA) เฉล่ีย................................ 
  ความคิดเห็นอื่น ๆตอนักศึกษา(ดานความประพฤติ  ความสนใจเรียน และอื่น ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณา) 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ืออาจารยที่ปรึกษา)................................................................................ 
(...............................................................................) 
วันที่................../............................./...................... 
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บรรยายประวตัิ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเปนในการรับทุน (ระบุใหละเอียดชัดเจน  และเขียนใหอานออก) 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

วาดแผนผงัแสดงท่ีอยูของผูปกครอง  และแสดงสถานท่ี / จุดท่ีตั้งสาํคญัๆ  เพื่อใหสามารถเดินทางไดโดยสะดวก  
(ในกระดาษเปลาหนาหลัง)  และแนบภาพถายสถานท่ีอยูเพื่อประกอบการพิจารณาทุน 

 



ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ฝส/ 

 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

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

ข้าพเจ้า................................................................ตําแหน่ง...................................................สังกัด....................................
สถานที่ทํางาน................................................................เลขที่..........หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................ถนน...............................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต......................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์................... 

ขอรับรองว่า นาย/นางสาว..................................................................................ผู้ขอรับทุนการศึกษา 
ที่อยู่เลขที่......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................ถนน........................ตําบล/แขวง..........................             
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์................................... 

 บิดาของผู้ขอรับทุน ช่ือ........................................................................  ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ..........................................สถานที่ทํางาน............................................................เลขที่......................              
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..............ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...................................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

มารดาของผู้ขอรับทุน ช่ือ.....................................................................  ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ..........................................สถานที่ทํางาน............................................................เลขที่......................             
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..............ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...................................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุน (กรณีที่ไม่มีบิดา-มารดา) ช่ือ.....................................  ถึงแก่กรรม    ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ.......................................สถานที่ทํางาน........................................................เลขที่...................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย............ถนน.......................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...............................มีรายได้ปีละ..........................บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  
 

ลงช่ือ................................................................ 
(........................................................................) 
    ตําแหน่ง.................................................... 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวต้องรับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการ               
(สําเนาบัตรห้ามหมดอายุ) และลงนามรับรองสําเนาด้วย 

 


