
ใบสมคัรทนุการศกึษา สมาคมศิษยเ์กา่มหาวิทยาลยัมหิดลฯ  ปีการศกึษา  2565    - หนา้ 1/6  - 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีการศึกษา 2565 

 
(โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือบรรจง  และครบถ้วนมิฉะน้ันจะไม่พจิารณาใบสมัคร) 
ข้อมูลทีใ่ห้จะถือเป็นความลบั 
ประวตัิผู้ขอทุน 
1. ช่ือ-สกุล นาย/นางสาว ...........................................................................................รหสันกัศึกษา............................................. 

ก าลงัศึกษาอยูค่ณะ........................................................สาขาวชิา ................................................................... ชั้นปีท่ี.............. 
E-mail..................................................................โทร............................................ผลการศึกษาล่าสุด  (GPA เฉล่ีย)............... 

2. เกดิเม่ือวนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ. .......................  อาย.ุ.........................ปี  ศาสนา.................................. 
3. ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน บา้นเลขท่ี....................หมู่..............ตรอก/ซอย .......................................ถนน..................................... 

ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.................................โทร................................... 
4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (ติดต่อได้ขณะก าลงัศึกษา)     
 หอพกั ช่ือ ..................................................................................................เลขหอ้ง...........................................................  
 บา้นพกับิดา/มารดา     บา้นพกัผูอ่ื้น (โปรดระบุความสัมพนัธ์) ................................................................................... 
 ท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................... 
ท่ีอยูจ่ริง  บา้นเลขท่ี...........................หมู่.............ซอย ..............................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................จงัหวดั.................................โทร................................... 

5. รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทุน 
รายได้ 
1. ไดรั้บเงินมาใชจ่้ายจากบิดา/มาดา   รายวนั   รายสัปดาห์   รายเดือน  คิดเป็นวนัละ...............บาท 
2. ไดรั้บเงินจากผูอุ้ปการะนอกเหนือจากบิดา/มาดา    รายวนั   รายสัปดาห์   รายเดือน  คิดเป็นวนัละ...........บาท 
3. ไดรั้บเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา  เดือนละ............................บาท 
4. มีรายไดพ้ิเศษ  วนัละ................................บาท โดย  (ระบุลกัษณะงาน)............................................................................................... 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา  จ่ายเป็นค่า 
ท่ีพกัอาศยั........................................บาท  อุปกรณ์การศึกษา....................................................บาท 
อาหาร ............................................ บาท  เดินทาง/พาหนะ .....................................................บาท 
ใชจ่้ายส่วนตวั..................................บาท   กิจกรรมนกัศึกษา ...................................................บาท 
ใชจ่้ายอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................................................ประมาณ .......................................................................บาท 

6. สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอทุน 
  อยูก่บับิดา/มารดา     อยูก่บับิดา              อยูก่บัมารดา 
  อยูห่อพกั/วดั  ช่ือ...............................หอ้ง...............สถานท่ีติดต่อ........................หมายเลขโทรศพัท.์................................... 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกั    ไม่เสียค่าท่ีพกั   ค่าหอพกั/ค่าเช่าบา้น...........บาทต่อเดือน   จ่ายคนเดียว   ร่วมกบัผูอ่ื้น 

  
  

รูปถ่าย                                                                                                                                           
ขนาด 1.5 นิว้ 

(ใชส้  าเนารูปถา่ยหรอื 
print รูปลงกระดาษ 
แลว้ตดัแปะ ก็ได)้ 
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7. ทุนกู้ยืมรัฐบาล  (กยศ./กรอ.)  ปีล่าสุด  ปีการศึกษา..............จ  านวนเงินท่ีกู.้...............บาท/ปี  
  อยูร่ะหวา่งรออนุมติัทุนกูย้มื     ไม่ไดกู้ย้มื 
ประวตัิการับทุนการศึกษา   ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

ระดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภททุนการศึกษา 

ต่อเน่ือง เฉพาะปี ไม่ผูกพนั ผูกพนั 
มธัยมปลาย       
อุดมศึกษา  ชั้นปีท่ี  1       
อุดมศึกษา  ชั้นปีท่ี  2       
อุดมศึกษา  ชั้นปีท่ี  3       
อุดมศึกษา  ชั้นปีท่ี  4       
อุดมศึกษา  ชั้นปีท่ี  5       
อุดมศึกษา  ชั้นปีท่ี  6       

 

ข้อมูลของครอบครัวและผู้อุปการะ 
8. ช่ือ-สกุลบิดา...........................................................................อาย.ุ..............ปี   มีชีวติ   ถึงแก่กรรม 
 ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี............หมู่..........ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ต าบล/แขวง................................ 
 อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.................โทร.......................................... 
 อาชีพบิดา.........................................ลกัษณะงานของบิดา........................................................................................................ 
 ต าแหน่ง/ยศ..................................รายไดต่้อเดือน...................บาท  สถานท่ีท างานของบิดา.................................................... 
 ...........................................................................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์......................................... 
 ช่ือ-สกุลมารดา......................................................................อาย.ุ..............ปี   มีชีวติ   ถึงแก่กรรม 
 ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี............หมู่..........ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ต าบล/แขวง................................ 
 อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.................โทร.......................................... 
 อาชีพมารดา......................................ลกัษณะงานของมารดา.................................................................................................... 
 ต าแหน่ง/ยศ..................................รายไดต่้อเดือน...................บาท  สถานท่ีท างานของมารดา................................................ 
 ...........................................................................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์......................................... 
 - บิดา/มารดาของผูรั้บทุน  มีท่ีดินส าหรับประกอบอาชีพเป็นของตนเอง  จ  านวน........................ไร่ 
   เช่าท่ีดินผูอ่ื้น  จ  านวน...................ไร่  ค่าเช่าเดือนละ...............บาท  หรือปีละ...................บาท 
   อาศยัผูอ่ื้น  (ระบุ)  ..................................................................................................................... 
 -  รูปแบบการอยูอ่าศยั  บา้นเด่ียว   คอนโด  ทาวเฮา้ส์  อาคารพาณิชย.์.........คูหา 
   หอ้งแถว   อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................. 
   เช่า...............บาทต่อเดือน   ผอ่น.................บาทต่อเดือน    เป็นเจา้ของ 
 -  สถานภาพครอบครัว  บิดา/มารดาอยูด่ว้ยกนั  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม 
   บิดามารดาหยา่ร้างกนั  (ผูอุ้ปการะนกัศึกษา  บิดา  มารดา  ผูอุ้ปการะอ่ืนคือ............................) 
   บิดามารดาแยกกนัอยู ่ (นกัศึกษาอยูก่บั.............................................................) 
   อ่ืนๆ.................................................................... 
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 -  ผูอุ้ปการะ  นอกเหนือจากบิดา/มาดา    มี   ไม่มี 
 ช่ือ-สกุลของผูอุ้ปการะ............................................................อาย.ุ................ปี  เก่ียวขอ้งเป็น..........................กบันกัศึกษา 
 ท่ีอยูเ่ลขท่ี............หมู่..........ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................ต าบล/แขวง................................
 อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.................โทร.......................................
 สถานภาพ    โสด    สมรส  และมีบุตร..................คน  ก าลงัศึกษา......................คน  ประกอบอาชีพ..................คน 
 อาชีพของผูอุ้ปการะ......................................ลกัษณะงานของผูอุ้ปการะ............................................................................... 
 ต าแหน่ง/ยศ.................................รายไดต่้อเดือน...................บาท  สถานท่ีท างานของผูอุ้ปการะ........................................
 .......................................................................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์......................................... 
9. ข้อมูลการศึกษาและอาชีพของพีน้่องของผู้ขอทุน 
 ผูข้อทุนมีพี่-นอ้ง  (รวมนกัศึกษาผูข้อทุน)  จ  านวน....................คน  โดยผูข้อทุนเป็นบุตรคนท่ี..................ของครอบครัว 
 กรอกรายละเอียดพี่นอ้ง  (เรียงตามล าดบัมากไปนอ้ย)  รวมทั้งผูข้อทุนดว้ย 

คนที่ ช่ือ - สกุล อายุ 
ก าลงัศึกษา 

ประกอบอาชีพ 
รายได้
ต่อเดือน 

สถานภาพ
โสด/สมรส 

จ านวน
บุตร สถานศึกษา ระดบัช้ัน 

1.         

2.         
3.         
4.         
5.         

6.         
7.         

8.         
9.         

 

 ขณะน้ีมีบุตรท่ีอยูใ่นความอุปการะของบิดามารดา  จ านวน.........................................คน 
ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงินอย่างไร.............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
และแก้ไขโดยวธีิการใดเม่ือขาดเงิน................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
ความจ าเป็นทีต้่องขอรับทุนการศึกษา............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
ประสบปัญหาอ่ืนๆ ปัญหาดา้นสุขภาพ-โรคประจ าตวั    ไม่มี  มี    ระบุ.................................. 
   ปัญหาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน.........................................................................................
   ปัญหาครอบครัว.................................................................................................................................... 
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 เอกสารที่แนบมาดว้ย 
 ❑  ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศกึษา 
 ❑  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ❑  ผลการเรยีนปีลา่สดุ 
 ❑  ภาพถ่ายสถานที่อยู ่

10. ประวตัิการท างานทีผ่่านมา เพื่อหารายไดส้นบัสนุนครอบครัว-ค่าใชจ่้ายส าหรับตนเอง  (ไม่มีผลลบต่อการพิจารณาการให้ทุน) 
  เคยท า     ไม่เคยท า 
ที่ ประเภทงาน/รายละเอยีด สถานทีท่ า ปี  พ.ศ. ระยะเวลาที่ท า รายได้  (บาท) 
1      
2      
3      

11. ความสามารถพเิศษอะไรบ้าง  ระบุ.......................................................................................................................................... 
12.   ท่านมีส่วนร่วมในกจิกรรมเพ่ือส่วนรวม  และอ่ืน ๆ ท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยัหรือองคก์รอ่ืนใดบา้ง โปรดระบุปี  และลกัษณะ

กิจกรรม ....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

บุคคลทีส่ามารถให้ข้อมูลเพิม่เติม/ติดต่อได้ในกรณเีร่งด่วน 
ช่ือ-สกุล...................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น........................ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี..............หมู่..........
ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต........................................
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.................โทร................................E-mail........................................................... 
 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ให้ไวเ้ป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้มูลไม่เป็นความจริง  
ขา้พเจา้ยินยอมให้สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลฯตดัสิทธิการรับทุนการศึกษาตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา  และจะ
พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  รวมทั้งยินยอมคืนเงินทุนการศึกษาในส่วนท่ีข้าพเจ้าได้รับไปแล้วให้แก่สมาคมศิษย์เก่า
มหาวทิยาลยัมหิดลฯทนัที   
  ขา้พเจา้อนุญาตพร้อมยินยอมให้สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลฯ  หรือผูส้นบัสนุนเงินทุนการศึกษา  เก็บ
รวบรวมใชง้าน  และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในใบสมคัรฯ  หรือเอกสารประกอบการสมคัรฯ  เพื่อใชใ้นการติดตาม
และประกอบการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุนการศึกษา 
  รวมถึงผูรั้บทุนยินยอมให้เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการทุนสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ  ทุกๆช่องทาง  ผูรั้บทุนจะตั้ งใจศึกษาในสาขาวิชา  หรือหลักสูตรของคณะท่ีสังกัดอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
 

 ลงช่ือ..................................................................ผูส้มคัร 
                                                                                             (........................................................................) 

                                                  วนัท่ี .......................................................... 
      

 
***  หากสมาคมฯตรวจสอบพบว่านักศึกษาได้รับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนแล้ว  ทางสมาคมฯจะตัดสิทธ์ิในการขอรับทุนโครงการ
ของสมาคมฯ  ทนัท ี (มติคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์)  ยกเว้น  กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.)  และ  กองทุนเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต  (กรอ.) 
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วาดแผนผังแสดงที่อยู่อาศัยตามภูมิล าเนาของบิดา  มารดา  หรือผู้อุปการะของนักศึกษาโดยละเอียด  เพ่ือให้ทางสมาคมฯ
สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยมได้โดยสะดวก  โดยแสดงที่ตั้งและจุดที่ตั้งส าคัญในแผนที่  หรือสามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  
และระบุทีต่ั้งของทีอ่ยู่ปัจจุบันประกอบด้วยได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพถ่ายภายใน  (ท่ีอยูอ่าศยัของบิดา  มารดา  หรือผูอุ้ปการะของผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษา) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพถ่ายภายนอก  (ท่ีอยูอ่าศยัของบิดา  มารดา  หรือผูอุ้ปการะของผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษา) 
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