
 

แบบใบสมัครขอรับทุนวิจิตรพงษพั์นธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ช่ือ......................................สกุล...........................................ชั้นปี............รหสัประจ ำตัวนักศึกษำ........................................ 

สำขำ.........................................คณะ/โรงเรียน...................................................เบอรโ์ทรศัพทม์ือถือ.................................. 

ผู้สมคัรเป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ     กยศ.   หรือ    กรอ.   อื่นๆ..................................................... 

1. ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน เลขท่ี..............ตรอก/ซอย...............................หมู่ที่..........ถนน................................               
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................  

2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
ประเภทของที่พัก     หอพัก     อพำร์ทเม้นท์     คอนโดมิเนียม    อื่นๆ................................. 
ก. ที่พักนักศึกษำอำคำร................... ห้องพักหมำยเลขท่ี............. 
ข. บ้ำนเลขท่ี...................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................                                 

ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................. 
3. นับถือศำสนำ     พุทธ      อิสลำม     คริสต์     อื่นๆ (ระบุ)................................................. 
4. บิดำ ช่ือ...........................................สกุล......................................อำย.ุ........ปี      มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 

อำชีพ............................................ที่ท ำงำน.....................................โทรศัพท์............................รำยได้................บำท/เดือน 
5. มำรดำ ช่ือ...........................................สกลุ......................................อำยุ.........ปี   มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 

อำชีพ............................................ที่ท ำงำน.....................................โทรศัพท์............................รำยได้................บำท/เดือน 
6. บิดำ มำรดำ อยู่ด้วยกัน       แยกกันอยู่ ไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส  

บิดำหำยสำบสญูไม่สำมำรถติดต่อได้   มำรดำหำยสำบสญูไม่สำมำรถติดต่อได้ 
บิดำ-มำรดำหำยสำบสูญไมส่ำมำรถตดิต่อได้   สมรสแต่แยกกันอยู่ ไม่ได้จดทะเบียนหยำ่ 
อื่นๆ(โปรดระบโุดยรำยละเอียด)................................................. 

7. บิดำ มำรดำ มีที่ดิน    เป็นของตัวเอง จ ำนวน...............................ไร ่
 เช่ำผู้อื่นอัตรำค่ำเช่ำ................................บำท/เดือน 

8. ที่อยู่อำศัยปัจจุบันของบิดำ มำรดำ  เป็นบ้ำนตนเอง 
 บ้ำนเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ........................บำท 
 อำศัยผู้อื่น (ระบุ)โดยมีควำมสมัพันธ์เป็น.................................................. 

9. ผู้อุปกำระ(กรณีบดิำมำรดำ ไม่ไดส้่งเสียเลี้ยงดู) 
ช่ือ...........................................สกลุ......................................อำยุ.........ปี   มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 
อำชีพ............................................ที่ท ำงำน.....................................โทรศัพท์............................รำยได้................บำท/เดือน 
 
 

รูปนกัศกึษา 



10. ผู้สมัครเป็นบุตรคนท่ี..........จ ำนวนพ่ีน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตนเองด้วย)...................คน 
(โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่ำน รวมตัวท่ำนเองตำมล ำดบัในตำรำงนี้) 

คนท่ี ช ื่อ-สกุล อำย ุ 
    ก ำลงัศึกษำ ประกอบ 

อำช ีพ 

รำยได ้ 

ต ่อเด ือน สถำนศึกษำ ระด ับช ั้น 

       

       

       

       

       

       

       

       

11. รำยรับ – รำยจ่ำย ของนักศึกษำตอ่เดือน 
รำยรับ  ก.  ได้รับเงินจำกบดิำ มำรดำ เดือนละ …………………. บำท/เดือน (ไม่รวมค่ำหน่วยกิต) 
  ข.  ได้รับเงินจำกผู้อุปกำระ เดือนละ …………………. บำท/เดือน 
  ค.  กู้ยืมเงินจำกบุคคลอื่นที่มิใช่ กยศ. กรอ. เพื่อน ำมำใช้จ่ำย เดือนละ …………………. บำท/เดือน 
  ง.  กู้ยืมเงินค่ำครองชีพ เดือนละ …………………. บำท/เดือน 

(กรณีบิดำ มำรดำ หรือผู้อุปกำระเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 

รำยจ่ำย  ก.  ค่ำอำหำร    เดือนละ …………………. บำท 
  ข.  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน           เดือนละ …………………. บำท 
  ค.  ค่ำพำหนะระหว่ำงที่พัก-มหำวิทยำลัย เดือนละ …………………. บำท 
  ง.  ค่ำที่พักระหว่ำงเรียน   เดือนละ …………………. บำท 
  จ.  อื่นๆ.......................................  เดือนละ ...................... บำท 

12. ประมำณกำรใช้จ่ำยทั้งหมดทีผู่้สมคัรคำดว่ำจะพอเหมำะส ำหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ..................................บำท         
(ไม่รวมค่ำหน่วยกิตและคำ่บ ำรุงกำรศึกษำ) 

13. ประวัติกำรรับทุนกำรศึกษำประเภททุนให้เปล่ำ 

ช่ือทุนท่ีได้รับ ปีกำรศึกษำ จ ำนวนเงินทุน บำท/ป ี หมำยเหต ุ

    

    

14. ประวัติกำรรับทุนช่วยเหลือโดยกำรท ำงำนแลกเปลี่ยนจำกมหำวทิยำลัยสวนดุสติ 

ปีกำรศึกษำ ภำคเรยีนที่1 ภำคเรยีนที่2 หมำยเหต ุ

    

    

 

 



15. ประวัติกำรท ำงำนเพื่อหำรำยได้พิเศษ 

ช่ือบริษัท/ห้ำงร้ำน/ที่ว่ำจ้ำง ลักษณะงำนท่ีท ำ ระยะเวลำกำรท ำงำน จ ำนวนเงินท่ีได้รับ 

    

    

    

 

16.  ขอใหผู้้สมัครช้ีแจงทรัพย์สินของตนเองที่มีอยู่ก่อนสมัครทุนกำรศึกษำ (ไม่รวมของทำงบ้ำน) 

-  รถยนต์    ไม่ม ี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อำยุกำรใช้งำน ….. ปี                        

-  รถจักรยำนยนต ์   ไม่ม ี   มี  ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อำยุกำรใช้งำน ….. ปี                       

-  รถจักรยำน   ไม่ม ี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อำยุกำรใช้งำน ….. ปี                      

-  โทรศัพท์มือถือ   ไม่ม ี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อำยุกำรใช้งำน ….. ปี                      

-  อื่น ๆ (เครื่องประดับต่ำง ๆ) …………………………………………………………………… 

17.  ควำมคิดเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ...................................................................... 

  (...................................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 

    หลักสูตร...........................................เบอร์โทรศัพท์.......................... 

วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ............. 



18.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีขอรับทุนกำรศึกษำ (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกลำ่วข้ำงต้นเปน็ควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำม
อันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกดิขึ้นแก่มหำวิทยำลยั 

ลงช่ือ ……………............................…………………….. 

(…………………….......................……………………..) 

วันท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 

หมำยเหต ุ
1. ข้อควำมใดที่นักศึกษำให้ไว้ ปรำกฏวำ่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง นักศึกษำจะถูกตัดสิทธิก์ำรขอรับทุนกำรศึกษำตลอดไป 
2. คณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำคงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะหำข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัผู้สมัคร โดยวิธอีื่นก็ได้ เพื่อประโยชน์ในกำรประกอบกำร

พิจำรณำกำรขอรับทุนกำรศึกษำ 
3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมกำรฯจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

หลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัครขอรับทุน 
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ำย 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้สมัคร และส ำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผู้สมัคร 
4. ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (มสด.29) 
5. ส ำเนำบัตรประชำชนบิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครอง และส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ำมี) 
6. เอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำนักศึกษำเป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ทำงกำรศึกษำ เช่น ใบรับรองแพทย์กรณีบิดำ-มำรดำ หรือ

ผู้ปกครองเจ็บป่วย ไม่สำมำรถท ำงำนได ้เอกสำรถูกเลิกจ้ำงหรือใหห้ยุดงำนโดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนของบิดำ-มำรดำ หรอืผู้ปกครองจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด บริษัท นำยจำ้ง หรอืเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรประสบเหตกุำรณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรศึกษำของผู้สมัคร 

***โดยต้องมีเอกสารรับรอง เพื่อยืนยนัทุกกรณี*** 



 
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

 
วันท่ี ............. เดือน ..............................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า ................................................................................ ต าแหน่ง ............................................................................. 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................  เลขท่ี......................... หมู่ที.่.............. 
ตรอก/ซอย........................................ ถนน..........................................................  ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.............................
ขอรับรองข้อมูลของ นาย/นางสาว .......................................................................................ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  ดงันี้ 

บิดาของผู้สมัคร  ช่ือ ................................................................................................  ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ ............................................................................. สถานท่ีท างาน...............................................................................  
เลขท่ี......................... หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................................ ถนน..........................................................  ต าบล/แขวง
........................................................อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์...............................มีรายได้ปีละ............................................ บาท 

มารดาของผู้สมัคร  ช่ือ ................................................................................................ ถึงแก่กรรม      ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ ............................................................................. สถานท่ีท างาน...............................................................................  
เลขท่ี......................... หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................................ ถนน..........................................................  ต าบล/แขวง
........................................................อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์...............................มีรายได้ปีละ............................................ บาท 
              ผู้ปกครอง(ท่ีมิใช่บิดา–มารดา)ของผู้สมัคร  ช่ือ ............................................................ ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ ............................................................................. สถานท่ีท างาน...............................................................................  
เลขท่ี......................... หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................................ ถนน..........................................................  ต าบล/แขวง
........................................................อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์...............................มีรายได้ปีละ............................................ บาท 
 
         ข้าพเจ้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแกม่หาวิทยาลัยสวนดสุิต 
 

                  ลงช่ือ.................................................................................. 
                      ( .............................................................................. ) 
      ต าแหน่ง............................................................................. 

 
 
 
 
หมายเหตุ   การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
  1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว  
        เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
  2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
   

 *พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ* 
 



รูปถ่ายบ้านทากาวให้เรียบร้อย 

แผนผังแสดงทีต่ั้งบ้าน 
ของบิดา มารดา หรอืผู้ปกครอง พร้อมแนบรูปถา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                  

1. รูปถ่ายบ้าน 

รับรองข้อมูลที่ให้ถูกต้อง 
                                                                                                                                          
ลงช่ือ …………………..………………..……............….. 
         (……………….………………..……............…..) 


