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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

สาขาวิชาทีเ่ปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และความสามารถพิเศษ  

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

คณะครุศาสตร ์

สาขาวิชา    คุณสมบัติผู้สมัคร 

การศึกษาปฐมวัย ๑. มีผลการเรียนไมต่ ่ากว่า ๓.๐๐ 
๒. มีผลงานแข่งขัน หรือไดร้ับรางวัลในระดับมัธยมศึกษา 
๓. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
๔. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย มีจิตอาสา 

พลศึกษา ๑. เป็นผู้ที ก่าลังศึกษา หรือส่าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
๒. มีผลการเรียนเฉลี ยสะสมหลักสตูร หรือผลการเรยีนเฉลี ย ไมต่ ่ากว่า ๒.๗๕ 
๓. เกรดเฉลี ยวิชาเฉพาะดา้นพลศกึษาเฉลี ย ไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ 
๔. ผูส้มัครจะต้องมีหลักฐานแสดงผลงานทางด้านกีฬา ตรงตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ ง ดังต่อไปนี ้
     ๔.๑ เป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
     ๔.๒ เป็น หรือเคยนักกีฬาเยวชนทีมชาติไทย 
     ๔.๓ เคยได้รับรางวัล อันดับ ๑-๓ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค หรือ
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
     ๔.๔ เคยได้รับรางวัล อันดับ ๑-๓ ในการแข่งขัน เยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค 
หรือรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
     ๔.๕ เคยได้รับรางวัล อันดับ ๑-๓ ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  รอบ
คัดเลือกระดับภาคหรือรอบชิงแชมป์ประเทศไทย  
     ๔.๖ เคยได้รับรางวัล อันดับ ๑-๓ ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ 
     ๔.๗ เคยได้รับรางวัล อันดับ ๑-๓ ในการแข่งขันกีฬานักเรยีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นแห่ง
ประเทศไทย 
     ๔.๘ เคยได้รับรางวัล อันดับ ๑-๓ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเพชรบรูณ ์
๕. เป็นผูม้ความประพฤตเิรียบร้อย และไม่มีประวัตยิุ่งเกี ยวกับยาเสพติด 
๖. เขียนเรียงความในหัวข้อ “เมื อฉันต้องไปเป็นครูพลศึกษาในยุคดจิิทัล (Digital)”  
โดยแนบแฟ้มสะสมงาน 

คณิตศาสตร ์ ๑. ทุนเรียนดี ต้องมีผลการเรียนเฉลี ยตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า ๓.๒๕ 
๒. ทุนความสามารถพิเศษ ต้องมผีลการเรยีนเฉลี ยตลอดหลักสตูร ไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ 
๓. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย มีจิตอาสา 

วิทยาศาสตร์ทั วไป ๑. มีผลการเรียนเฉลี ยตลอดหลักสูตร ไม่ต า่กว่า ๓.๐๐ 
๒. มีผลการเรียนเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า ๓.๐๐ 
๓. เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรยีน หรือระดบัเขต หรือระดับประเทศ อย่าง
ใดอย่างหนึ งมาก่อน 
๔. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย มีจิตอาสา 



สาขาวิชา    คุณสมบัติผู้สมัคร 

ภาษาอังกฤษ ๑. มีผลการเรียนเฉลี ยตลอดหลักสูตร ไม่ต า่กว่า ๓.๐๐ 
๒. มีผลงานหรือผ่านการแข่งขันภาษาอังกฤษ 
๓. มีทักษะการสื อสารภาษาอังกฤษในระดับด ี
๔. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย มีจิตอาสา 

ภาษาไทย ๑. มีผลการเรียนเฉลี ยตลอดหลักสูตร  ไม่ต ่ากว่า  ๓.๐๐ 
๒. มีผลการเรียนเฉพาะดา้นภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า ๓.๐๐ 
๓. เป็นผู้ที มีความรู้  ความสามารถและความสนใจทางด้านภาษาไทย 
๔. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย  มีจิตอาสา 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

รัฐประศาสนศาสตร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย หรือ 
๓. เป็นผูส้นใจด้านการบรหิารหรือด้านการปกครองเป็นพิเศษ หรือ 
๔. เป็นผูผ้่านการอบรมด้านภาวะผู้น่า 

นิติศาสตร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผูม้ีความประพฤตเิรียบร้อย 
๓. เป็นผูส้นใจด้านกฎหมายเป็นพิเศษ 
๔. หรือ มผีลงาน หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผูส้นใจด้านการเมืองการปกครองเป็นพิเศษหรือ 
๓. มีผลงานหรือประสบการณ์ที เกี ยวข้องกับการเมืองการปกครอง หรือสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

พัฒนาสังคม ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที ท่ากิจกรรมด้านจติอาสา บ่าเพ็ญประโยชน์เพื อส่วนร่วมตอ่เนื อง 
๓. มีบุคลิกภาพที ดี มีความเป็นผู้นา่ และมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกบัชุมชนและท้องถิ นของตนเอง 

ภาษาอังกฤษ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีภาวะผู้น่า เป็นผู้มคีวามประพฤติเรียบร้อย 
๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่างๆ ได ้



สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ หากมีประสบการณ์ร่วมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสามารถด้านการแสดงและนาฏศิลป ์

ศิลปกรรม ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผูส้นใจด้านศิลปกรรมและออกแบบประยุกต์ศลิป์เป็นพเิศษหรือ 
๓. มีผลงานหรือเกียรติบัตรรางวัลที ได้รับจากการประกวดต่างๆ ที เกี ยวข้องกับศิลปกรรม 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร     

เคม ี ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

ฟิสิกส ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๗๕ 
๒. หากมีใบประกาศเข้าร่วมค่ายนกัวิทยาศาสตร์เยาวชน  ที จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ในแนวฟสิิกส์  
(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

ชีววิทยา ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 

คณิตศาสตร ์ ๑. มีผลการเรียนเฉลี ยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต ่ากว่า  ๓.๐๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 



สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร     

สาธารณสุขศาสตร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
๔. มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน อาจารย์ เพื อน และผู้อื น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื อสาร 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

วิทยาศาสตร์และสิ งแวดล้อม ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

นิเทศศาสตร ์
(การสื อสารการท่องเที ยว) 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีประสบการณ์ที เกี ยวข้องกับงานด้านการสื อสาร  เช่น พิธีกร จัดรายการเสียงตามสาย  กิจกรรม
ด้านสันทนาการ หรือมีกิจกรรมจติอาสา  ของสถาบันการศึกษา  เช่น  ถ่ายภาพ, ท่าภาพยนตรส์ั้น, 
ผลิตสื อ 

นิเทศศาสตร ์
(การสื อสารดิจิทลั) 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีประสบการณ์ที เกี ยวข้องกับงานด้านการสื อสาร  เช่น พิธีกร จัดรายการเสียงตามสาย  กิจกรรม
ด้านสันทนาการ หรือมีกิจกรรมจติอาสา  ของสถาบันการศึกษา  เช่น  ถ่ายภาพ, ท่าภาพยนตรส์ั้น, 
ผลิตสื อ 

บัญช ี ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย  และมีความมุ่งมั นที จะศึกษาตอ่ในระดับปรญิญาตร ี

การจัดการ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการหรือเจา้ของธุรกิจหรือมีพ้ืนฐานครอบครัวในการ 
ประกอบธุรกิจ 
๓. มีประสบการณ์ในการท่างานระหว่างการศึกษา 
 

การตลาด ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสนใจในการท่าตลาด 
๓. มีความติดตามข่าวสารการท่ากลยุทธ์การตลาดต่างๆ 
๔. มีความกล้าแสดงออก/มีประสบการณ์ในพรเีซนตส์ินค้า 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
๓. มีความสนใจด้าน IT  
๔. มีความสนใจเกี ยวกับคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม 
 
 



สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสนใจในเรื องการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
๓. มีทัศนคตดิีและเป็นผู้ที มีมนุษยส์ัมพันธ์ที ด ี

การท่องเที ยวและโรงแรม ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีใจรักด้านงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที ด ี

เศรษฐศาสตร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสนใจทางด้านเศรษฐกิจ 
๓. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร ์

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการหรือเจา้ของธุรกิจหรือมีพ้ืนฐานครอบครัวในการ 
ประกอบธุรกิจ 
๓. มีประสบการณ์ในการท่างานระหว่างการศึกษา 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

เกษตรศาสตร ์
(พืชศาสตร์) 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

เกษตรศาสตร ์
(สัตวศาสตร์) 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
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เกษตรศาสตร ์
(การจัดการการเกษตร) 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 

คหกรรมศาสตร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 

เกษตรศาสตร ์
(เพาะเลีย้งสัตว์น้่า) 

๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 

เทคโนโลยีการผลติ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑ ทุนเรียนดี  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๗๕  
    ๑.๒ ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต ่ากว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน         

วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ ๑. มีผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
    ๑.๑  ทุนเรียนด ี เฉลี ยไม่ต ่ากวา่ ๒.๗๕  
    ๑.๒  ทุนความสามารถพิเศษ  เฉลี ยไม่ต า่กว่า ๒.๒๐ 
๒. เป็นผู้ที มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีจิตอาสา และมคีวามมุ่งมั นที จะศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี  
๓. ไมเ่ป็นผู้ที ก่าลังรับทุนการศึกษาอื นในลักษณะเดียวกัน 

 



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

............................................................................................................................. ................................................
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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) 
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