
                                 แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา                                    
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                              ภาคเรียนที่....... ปีการศึกษา................. 

 
 
 
1.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ ………………………………………สกุล ……………………………………….. ชั้นปีที่ ……………… 
รหัสนิสิต …………………………สาขาวิชา ……………………………...........คณะ/วิทยาลัย...............................................วัน 
เดือน ปีเกิด .....................................................อายุ................. ..ปี นับถือศาสนา......................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ……………………….…… ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ทีปรึกษา ................................................................... 
 
1. ภูมิล าเนาเดิม เลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ………………………ถนน ……………………………………. 

        ต าบล/แขวง ..…….…………….….. อ าเภอ/เขต….………………………...........จังหวัด …………..………………
รหัสไปรษณีย์ ………………..… 
2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

ก.   หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัย    หอพักเอกชน เขต................................... ค่าเชา่...........................
บาท/เดือน 
ข.   บ้านพักส่วนตัว เลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ………………………ถนน ……………………………………. 
      ต าบล/แขวง ..…….…………….….. อ าเภอ/เขต….………………………...........จังหวัด …………..……………… 

รหัสไปรษณีย์ ………………..… 
3. นับถือศาสนา     พุทธ        อิสลาม       ครสิต์        อ่ืน ๆ (ระบุ).............................  
4. สุขภาพร่างกาย      สมบูรณ์        ไม่สมบูรณ์ให้ระบุโรคประจ าตัว 
5. บิดา ชื่อ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 

อาชีพ ……………………………………ที่ท างาน ……………………………………………………………. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได…้……………………..บาท/ปี 

6. มารดา ชื่อ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
อาชีพ ……………………………………..ที่ท างาน ………………………………………………….………. 
โทรศัพท์ ………………………………รายได…้……………………..บาท/ปี 

7. บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ 
  หย่าขาดจากกัน    บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม(ระบุ) ……………… 

8. ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา    เป็นของตนเอง 
  บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท 
    อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ……………………………….. 

1. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
ชื่อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ป ี
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน      โสด 
อาชีพ ………………………………….. สถานที่ท างาน ………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………………………………….. รายได…้……………………..บาท/ปี 

2. ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จ านวนพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คนชาย …………. 
คน  หญิง ………… คน  จ านวนพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองดว้ย)…………… คน 



โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามล าดับในตารางนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับ 
อาชีพ รายได้/

เดือน 
 

สถานภาพ     
สมรส/
โสด 

จ านวน
บุตร  

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
 
10. รายรับของนิสิต 

      ก.  รายได้จากบิดา มารดา เดือนละ …………………. บาท/เดือน  
 ข.  รายได้จากผู้อุปการะ เดือนละ …………………. บาท/เดือน  
 ค.  กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา(กยศ., กรอ.)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ เดือนละ …………
บาท 
  

11. รายละเอียดประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ชื่อ-สกุล  อ.ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

อุดมศึกษา ปี 1     
อุดมศึกษา ปี 2     
อุดมศึกษา ปี 3     
อุดมศึกษา ปี 4     

 
12.ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า      

ชื่อทุนที่ได้รับ ปีการศึกษา จ านวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
13.การท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ  (ปัจจุบันยังคงท าอยู่)    

ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาการ
ท างาน 

จ านวนเงินที่ได้รับ 

    
    
    
    

 
 



14.เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…...……………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………… 
…...…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
…...………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
…...………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…...………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…...………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
…...……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
…...…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

       …...…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
      …...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ลงชื่อ ………………………………….. 
     (…………………………………………..) 
 วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบในการสมัครขอรับทุนการศึกษา           
 1. ส าเนาบัตรนิสติ       จ านวน 1 ฉบับ 
            2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ         
 3. ส าเนาผลการเรียน   จ านวน 1 ฉบับ  


