
 
รูปถ่ายสี  

ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

 
 
 
 

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาใหม่) 
ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๑.  ชื่อ-สกุล    นาย    นางสาว                               อายุ              ปี 
     คณะ      สาขาวชิา        
 เชื้อชาต ิ    สัญชาต ิ ศาสนา  เลขประจ าตัวประชาชน---- 

เกิดวันที่ เดือน    พ.ศ.  อ าเภอ   จังหวัด      
 E-mail    ที่อยู่ตามทะเบียน        

               
๒. ชื่อ-นามสกลุบิดา     อาชีพ    โทรศัพท ์   
 ชื่อ-นามสกลุมารดา     อาชีพ    โทรศัพท ์   
๓.  ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)        
 อาชีพ      โทรศัพท ์       
๔.  ส าเร็จการศึกษาสูงสุด   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ระดับ ปวช.    ระดับ ปวส. 
      อ่ืน ๆ ระบุ           
    โรงเรียน     อ าเภอ   จังหวัด    
    คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.)          
๕. ขอสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษา  ในประเภท ดังนี้ 
   ทุนเรียนดี     ทุนความสามารถพิเศษ ดา้น        
๗. เคยได้รับทุนการศึกษาจากสถานเดิม ดังนี ้
 ๗.๑ ทุน        ปีการศึกษา    
 ๗.๒ ทุน        ปีการศึกษา        
๘. เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    ใช่    ไม่ใช่ 
๙.  เอกสารประกอบการสมัคร เรียงตามล าดบั 
  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา จ านวน ๑ ชุด   หนังสือรับรองรายได้ของผูป้กครอง  จ านวน ๑ ชุด 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ชุด    แผนที่แสดงที่อยู่อาศัย พรอ้มรูปถ่ายบ้าน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ชุด   เขียนเรียงความถึงความจ าเป็นในการขอรับทนุการศึกษา 
  รูปถ่ายสี ขนาด ๑.๕ นิว้       แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารที่มใช้สมัครถูกต้องทุกประการ  หากข้อความและเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ เป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทนัที 
 
 

        ลงชื่อ      สมัคร 
         (      ) 
        วันที่  /  /   



 
หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง 

(ใช้กรณีไม่มีใบรับรองเงินเดือน) 
 

ส ำหรับผู้ประกอบอำชีพอิสระ   เช่น  ค้ำขำย   รับจ้ำง  เกษตร และอ่ืน ๆ  รวมถึง ผู้ไม่ประกอบอำชีพ  ไม่มีรำยได้ 
กำรกรอกรำยละเอียดในหนังสือฉบับนี้ ต้องเป็นลำยมือเขียนของผู้รับรองรำยได้ เท่ำนั้น 

 
ข้ำพเจ้ำ…….………………….……..…………………. ต ำแหน่ง………………………....…………………….………..…………………. 

สถำนที่ท ำงำน……………………………………………………….………..………………….……………….…………………………………………... 
ขอรับรองว่ำน……………………….………..………………….บิดำของ……………..………………………………………....…..…………………. 
ประกอบอำชีพ (ระบุ) ………………………………………………….สถำนที่ท ำงำน…………...…………………………………………………. 
ไม่ประกอบอำชีพ (ระบุสำเหตุ)…………………………………..………………..รำยได้เฉพำะบิดำต่อปี………..............…….……บำท 
นำง…………………………………………………………...….……มำรดำของ………………………………...........………….………..……………. 
ประกอบอำชีพ (ระบุ) …………………………………….……สถำนที่ท ำงำน……………….....……………………………….…………………. 
ไม่ประกอบอำชีพ (ระบุสำเหตุ)……………………………………………..……..รำยได้เฉพำะมำรดำต่อปี………………......………บำท 
สถำนภำพบิดำ-มำรดำ     จดทะเบียนสมรส           ไม่ได้จดทะเบียนสมรส          อยู่ด้วยกัน                   
                ถึงแก่กรรม ระบุ…………….……….   หย่ำ นักศึกษำ อยู่กับ……………………..…………..
        แยกกันอยู่ (ไม่ได้ติดต่อกัน) นักศึกษำ   อยู่กับ………………………………………..........….……..        

  ข้ำพเจ้ำของรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง    หำกปรำกฏภำยหลังวำ่ได้มี  กำรรับรอง
ข้อควำมอันเป็นเท็จ   ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  
 
     ลงลำยมือชื่อ…………………………………......……..………………….ผู้รับรองรำยได้ 
 

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

                            วันที่……………เดือน…………….……พ.ศ……………….. 
 
หมำยเหตุ ๑.  กำรรับรองรำยได้ครอบครัวให้บุคคลในข้อหนึ่งข้อใดข้ำงล่ำงต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

- ผู้ใหญ่บ้ำน / ก ำนัน / นำยกเทศมนตรี 
      ๒. เอกสำรที่ผู้รับรองรำยได้ต้องใช้แนบประกอบกำรรับรองรำยได้ครอบครัว 

      - ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร (หน้ำ-หลัง) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 



 
 

แผนทีแ่สดงที่อยู่อาศัยของนักศึกษาโดยสังเขป พร้อมรูปถ่ายบ้าน 
(ระบุ บ้านเลขที่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน) 

 
  ๑)   แผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๒)   ภำพถ่ำยบ้ำนในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
   

 เขียนเรียงความถึงความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษา 
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     ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอทุนกำรศึกษำ 
           (...................................................................) 
 
             วันที่.........เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 

 



บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจติอาสา  ปีการศึกษา 2563   ภาคการศึกษาที่ 1    

ล าดับ 
สถานที่ท ากิจกรรม 

(ที่อยู่) 
วัน/เดือน/ปี เวลา 

จ านวน
ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม 
(โดยสังเขป) 

ลายมือชื่อผู้รับรอง 
(หัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย) 

ลายมือชื่อผู้รับรอง 
(ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย) 

 

 

 

 

 

      

 
รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม (3 x 5.5 นิ้ว) 

 


