






               ใบสมคัรผู้ขอรับทุนการศึกษาของ 
สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ  เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา…………………….. 
 

ค ำแนะน ำ   ผูส้มคัรขอรับทุนจะตอ้งเขียนใบสมคัรและเตรียมเอกสำรใหค้รบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิไดรั้บ
กำรพิจำรณำ 
ช่ือ นำย/น.ส.……………………..………นำมสกุล........……….…………คณะ………………………….

สำขำวชิำ…………..……………………...….….รหสั…………………วนั/เดือน/ปี เกิด…………………. 
สถำนท่ีเกิด………………………ศำสนำ………..ภูมิล ำเนำเดิม (ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น)เลขท่ี…………......
หมู่ท่ี……..……ถนน……………..……...ต ำบล/แขวง………...…….อ ำเภอ/เขต………………………….
จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………….โทรศพัท…์…………….………… 

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

ต ำบล / แขวง………………….อ ำเภอ / เขต………………………….จงัหวดั…………………………….. 
รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัทมื์อถือ..……………………………. / กรณีอยูห่อพกั ระบุช่ือ
หอพกั........................................................หอ้ง......................โทรศพัท.์............................................ 
ประวตัิการศึกษา (โดยย่อ) 
ประถมศึกษำจำกโรงเรียน………………………..………………………จงัหวดั………………………….. 

มธัยมศึกษำตอนตน้จำกโรงเรียน………………………………………..จงัหวดั………………………….. 

มธัยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียน……………………………………..จงัหวดั………………………….. 

ครอบครัวของผู้ขอทุน 

ช่ือบิดำ…………………………………………….อำยุ………..ปี    ยงัมีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม 
อำชีพบิดำ…………………………..ลกัษณะของงำน……………………………………………………… 

รำยไดต่้อเดือน…………………..บำท  สถำนท่ีท ำงำนของบิดำ…………………………………………… 
จงัหวดั…………………………….โทรศพัท…์………………………….. 

ช่ือมำรดำ……………………………………………อำยุ………..ปี    ยงัมีชีวติอยู ่    ถึงแก่กรรม 
อำชีพมำรดำ…………………………..ลกัษณะของงำน…………………………………………………… 

รำยไดต่้อเดือน…………………..บำท  สถำนท่ีท ำงำนของมำรดำ………………………………………… 
จงัหวดั…………………………….โทรศพัท…์…………………………..         

บิดำมำรดำ    อยูด่ว้ยกนั   แยกกนัอยู ่   หยำ่ 
บิดำมำรดำมีท่ีดินเพื่อท ำกิน/อยูอ่ำศยัของตนเอง อำศยัผูอ่ื้นอยู่ เช่ำท่ีดินค่ำเช่ำระบุ………...บำท/เดือน
              เช่ำบำ้นอยู ่ค่ำเช่ำเดือนละ……………………..บำท 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 1 หรือ  

2 น้ิว 
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การศึกษาและอาชีพของพี่น้อง 
คนท่ี เพศ อำย ุ สถำนท่ีท ำงำน / สถำนท่ีศึกษำ ระดบักำรศึกษำ รำยไดเ้ฉล่ีย/เดือน 

      
      
      
      
      
      
      
      

ผู้อุปการะ 
 ผูข้อทุนไดรั้บควำมอุปกำระเล้ียงดูจำก (ระบุช่ือ)…………………………………………………… 

เก่ียวขอ้งเป็น………………………..ท่ีอยูข่องผูอุ้ปกำระ เลขท่ี……..….……….…หมู่ท่ี………...……
ถนน……………...……….….ต ำบล / แขวง…………………..….อ ำเภอ / เขต…………..……………….

จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท.์.……………………… 
อำชีพของผูอุ้ปกำระ………………………ต ำแหน่งหรือลกัษณะงำน……………..……………………….. 

สถำนท่ีท ำงำน………………………………….จงัหวดั…………………………….. 

ผูอุ้ปกำระมีภำระเล้ียงดูผูอ่ื้นจ ำนวน………………คน  ในจ ำนวนน้ีเป็นบุตรของผูอุ้ปกำระ……..……..คน 

สถานภาพการอยู่อาศัยขอผู้ขอทุน  

ปัจจุบนัอำศยัอยูก่บั   บิดำ    มำรดำ    อยูก่บัผูอ่ื้น ๆ ระบุ………………………………. 
อยูห่อพกั     ของมหำวทิยำลยั(ระบุ)...………………………………หมำยเลขหอ้ง……………….          

 เอกชน ระบุช่ือหอพกั……………………………ค่ำเช่ำ …………………บำท/เดือน   
      มีเพื่อนร่วมหอ้งจ ำนวน………...คน 

    อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………….. 

รายรับ – รายจ่ายของผู้ขอทุน 

ไดรั้บอุปถมัภก์ำรเงินวนัละ…………….บำท  สัปดำห์ละ………………..บำท เดือนละ………………บำท 

รับประทำนอำหำรเชำ้ ท่ีบำ้น  ท่ีมหำวทิยำลยั ท่ีอ่ืน ม้ือละ………………บำท 
รับประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีบำ้น  ท่ีมหำวทิยำลยั ท่ีอ่ืน ม้ือละ………………บำท 

รับประทำนอำหำรเยน็ ท่ีบำ้น  ท่ีมหำวทิยำลยั ท่ีอ่ืน ม้ือละ………………บำท 
ขำ้พเจำ้เสียค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงประมำณวนัละ…………………….บำท 

ขำ้พเจำ้เสียค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำประมำณเดือนละ…………………….บำท 
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ขำ้พเจำ้หำรำยไดพ้ิเศษโดย………………………………………………………..………มีรำยไดป้ระมำณ
วนัละ………….…….บำท  สัปดำห์ละ………………….บำท เดือนละ……………………บำท 

เม่ือขำ้พเจำ้ขำดแคลนเงินค่ำใชจ่้ำย ขำ้พเจำ้จะแกปั้ญหำโดย……………………………………………… 

ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ      เคยไดรั้บ  ไม่เคยไดรั้บ 
ปีกำรศึกษำ……………………ไดรั้บทุนช่ือ…….………………………..มูลค่ำทุน…………………บำท 

ปีกำรศึกษำ……………………ไดรั้บทุนช่ือ…….………………………..มูลค่ำทุน…………………บำท 
ปีกำรศึกษำ……………………ไดรั้บทุนช่ือ…….………………………..มูลค่ำทุน…………………บำท 

 ขอทุนกูย้มืเพื่อกำรศึกษำ  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ........................ 
วงเงินท่ีขอกูย้มืในปีกำรศึกษำน้ี.........................บำท  ค่ำหน่วยกิต  ค่ำใชจ่้ำยรำยเดือน   

 ไม่ไดข้อทุนกูย้มืเพื่อกำรศึกษำ 
กิจกรรมพิเศษท่ีเคยเขำ้ร่วม……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำช่ือ…………………………………………………………… 

หมำยเหตุ   สถำนท่ีสำมำรถเรียกตวัไดท้นัที ในมหำวทิยำลยั ท่ีชุมนุม / กลุ่ม……………………………. 
      เพื่อนสนิท ช่ือ…………………………………..คณะ…………………………….. 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี…………ซอย………………ถนน……………….แขวง/ต ำบล………………เขต/อ ำเภอ……. 
…………………จงัหวดั…………………..รหสัไปรษณีย…์……………….โทรศพัท…์…………………. 

ถำ้อยูห่อพกั ระบุช่ือหอพกั………………………………หมำยเลขหอ้ง………………………..หมำยเลข
โทรศพัท…์………………………….    
แผนท่ีสังเขปท่ีอยูปั่จจุบนั 
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สภำพครอบครัว ควำมเป็นอยู ่และเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอรับทุน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

(กรอกรำยช่ือหนงัสือท่ีตอ้งกำรจะซ้ือในหนำ้ 5 เพื่อขอควำมเห็นจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำดว้ย) 
 

  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมท่ีแจง้ไวท้ั้งหมดน้ีเป็นจริงทุกประกำร  และขำ้พเจำ้จะปฏิบติั
ตำมระเบียบมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์วำ่ดว้ยทุนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจำ้พี่นำงเธอ เจำ้ฟ้ำกลัยำณิวฒันำ 
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์  
 
 

         (ลงช่ือ)………………………………..………. 
              (……………………………………….)  นกัศึกษำผูข้อรับทุน 

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

ตอ้งเป็นหนงัสือ  ต ำรำ หรือหนงัสืออำ้งอิง  ซ่ึงใชป้ระกอบกำรศึกษำ และประมำณรำคำให้
ใกลเ้คียงกบัจ ำนวนเงินทุน 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ/ต ำรำ รำคำโดยประมำณ 
(บำท) 

ควำมเห็นของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ
เก่ียวกบัหนงัสือเล่มน้ีต่อ น.ศ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบรำยช่ือหนงัสือตำมรำยกำรขำ้งตน้แลว้ เห็นสมควรใหจ้ดัซ้ือได ้
 
 

     (ลงนำม).......................................................... 
      (.......................................................) 
       อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ทีป่รึกษา 
เรียน อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
 เพื่อใหก้ำรสั่งซ้ือหนงัสือของนกัศึกษำผูข้อรับทุนสมเด็จพระเจำ้พี่นำงเธอ เจำ้ฟ้ำกลัยำณิวฒันำ ฯ 
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องทุนซ้ือต ำรำ   งำนบริกำรและสวสัดิกำรนกัศึกษำ จึงใคร่ขอทรำบขอ้มูล
เก่ียวกบันกัศึกษำผูข้อรับทุน  ทั้งน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลแก่คณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำจดัสรรทุนให้แก่
นกัศึกษำ ต่อไป 
ช่ือผูข้อรับทุน   นำย / นำงสำว………………………………………….รหสั…………………………. 
คณะ…………………………………...สำขำวชิำ………………….………………ชั้นปีท่ี……………. 
1.  ฐำนะทำงเศรษฐกิจของนกัศึกษำ 
 1.1 ลกัษณะอำชีพของบิดำ มำรดำ หรือผูป้กครอง……………………………………………….. 
 1.2 รำยไดข้องบิดำ มำรดำ หรือผูป้กครอง…………………………บำท / เดือน 
 1.3 ควำมขำดแคลนของนกัศึกษำ………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
2. ควำมเป็นอยูก่ำรใชชี้วติประจ ำวนั 
 2.1 ท ำงำนพิเศษหำรำยไดช่้วยเหลือตนเองหรือไม่………………………………………………. 
 ……………………………………………..ถำ้ท ำมีรำยไดป้ระมำณ…………………บำท / เดือน 
 2.2 ท ำกิจกรรมอะไรบำ้ง ในขณะอยูม่หำวทิยำลยั……………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 2.3 สุขภำพ……………………………………………………………………………………... … 
 2.4 ควำมประพฤติ…………………………………………………………………………………. 
3. ดำ้นกำรเรียน 
 3.1 ควำมสนใจในดำ้นกำรเรียน…………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 3.2 วชิำท่ีสนใจเป็นพิเศษ…………………………………………………………………………… 
4. ดำ้นกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ.......................................................................................................... 
5. นกัศึกษำผูน้ี้สมควรไดรั้บกำรพิจำรณำใหไ้ดรั้บทุนซ้ือต ำรำน้ีได ้

  ควร 

 ไม่ควร เพรำะ............................................................................................................................ 
(ลงนำม).......................................................... 

      (.......................................................) 
       อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 



 


	ขยายเวลาทุนพระพี่นางฯ
	ประกาศรับสมัครทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

