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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร  นาย/นางสาว .......................................................................... นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
รหัสนักศึกษา            เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ---- 
สาขาวิชาเอกที่สนใจเรียน  เคมี     ฟิสิกส์     คณิตศาสตร์  

 ชีววิทยา     พฤกษศาสตร์    เทคโนโลยีชีวภาพ 

1.  ข้อมูลนักศึกษา 
 1.1 วันเดือนปีเกิด วันที…่... เดือน ................... ปี พ.ศ. ............  อายุ ............ ปี  
 1.2 ที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน 
   หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร ............  ห้องพักหมายเลข............. โทรศัพท์หอพัก .................... 
   หอพัก เอกชน  บ้านพักบิดามารดา  บ้านพักผู้อุปการะ โดยเป็น .......................... กับผู้สมัคร 
  เลขที่................. หมู่ที่ ............ ........ซอย....................................... ถนน................................................... 
  ต าบล...........................................   อ าเภอ ................................... จังหวัด................................................  
  รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์บ้าน ............................... โทรศัพท์มือถือ ..... ................................. 
  E-mail ……………………………………............................................................................................................. 
 1.3 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียน ................................................... จังหวัด ......................... 
  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมปลาย ........................... (แนบหลักฐาน ใบ ร.บ.1 ประกอบ) 
 1.4 การสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์โดยผ่านในระบบ 
   โควตามหาวิทยาลัยมหิดล   แอดมิชชันกลาง (สกอ.)      อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... 
 1.5 รางวัล ผลงานดีเด่น หรือเกียรติคุณที่นักศึกษาได้รับเม่ืออยู่ในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ ชั้นปี / ปี 
พ.ศ. 

รายละเอียดที่ท าให้ได้รางวัล 

1    
2    
3    
4    

 

 
รูปปถ่าย 

ขนาด 1.5 นิว้ 
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2.  ข้อมูลบิดา-มารดา หรือ ผู้อุปการะที่เสมือนบิดา-มารดา  
 ชื่อ-สกุล บิดา ...................................................................................................... ......อายุ ................ ป ี  
 ชื่อ-สกุล มารดา ........................................................................................................อายุ ................. ปี   
 ชื่อ-สกุล ผู้อุปการะที่เสมือนบิดา-มารดา ..................................................................อายุ ................. ปี   
 ที่อยู่บิดา-มารดา เลขท่ี.................... หมู่ที่ ................. ซอย................................... ถนน......................................... 
  ต าบล.............................. อ าเภอ............................ จังหวัด.......... ............... รหัสไปรษณีย์ ....................... 
  โทรศัพท์บ้าน ......................................................... โทรศัพท์มือถือ ............ .............................................. 
2.1  สถานภาพบิดา/มารดา 
      อยู่ด้วยกัน           หย่าขาดกัน         แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ 
  แยกกันอยู่ด้วยเหตุอ่ืน  บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม      บิดา-มารดาถึงแก่กรรม 
 สถานภาพผู้อุปการะท่ีเสมือนบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีผู้อุปการะที่ไม่ใช่บิดา-มารดา) 

ชื่อ-สกุล ........................................................... อายุ ............ ปี  เกี่ยวข้องเป็น....................... กับผู้สมัคร  
 โสด   สมรส   หม้าย       หย่าร้าง  
 ไม่มีบุตรธิดา    มีบุตรธิดา ............ คน   

  ที่อยู่ผู้อุปการะ เลขท่ี.................. หมู่ที่ ............. ซอย........................... ถนน.. ................................... 
  ต าบล.............................. อ าเภอ............................ จังหวัด....................  รหัสไปรษณีย์ .................. 
  โทรศัพท์บ้าน ......................................................... โทรศัพท์มือถือ ............... ............................... 
2.2  รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ (ใส่รายละเอียดในที่ว่างด้วย) 
 อาชีพบิดา  ท านา         ท าสวน......     ท าไร่........   รับจ้าง .............    ค้าขาย ………... 
    รับราชการ   รฐัวิสาหกิจ     ธนาคาร     บรษิัท    ระบุต าแหน่ง ........................ 
     อ่ืน ๆ ระบุ...........................................  

รายได้ประมาณ ........................ บาท/เดือน 
 อาชีพมารดา  ท านา         ท าสวน......    ท าไร่........   รับจ้าง .............    ค้าขาย ………... 
    รับราชการ   รฐัวิสาหกิจ    ธนาคาร       บริษัท    ระบุต าแหน่ง ...................... 
     อ่ืน ๆ ระบุ...........................................  

รายได้ประมาณ ................... บาท/เดือน 
 อาชีพผู้อุปการะ  ท านา         ท าสวน......    ท าไร่........    รับจ้าง .............    ค้าขาย ……….... 
    รับราชการ   รฐัวิสาหกิจ     ธนาคาร     บรษิัท    ระบุต าแหน่ง ........................ 
     อ่ืน ๆ ระบุ...........................................  

รายได้ประมาณ ................... บาท/เดือน 
2.3  ทรัพย์สิน (ในบางข้ออาจกาได้มากกว่า 1 ช่อง) 

ที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา 
       เป็นของตนเอง     บ้านเช่าซื้ออัตราจ่าย .........บาท/เดือน     บ้านเช่า อัตรา........บาท/เดือน     
   อาศัยกับผู้อ่ืน ๆ  (ระบุ)..................................... เนื่องจาก .................................................................  
      ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ จ านวน ........... ตารางวา  ............ ไร่   โดยมีกรรมสิทธิ์  เปน็ของตนเอง   

 เช่าท ากิน   ไม่ใช่ของตนเองแต่ไม่ต้องเช่า     อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 
พาหนะที่มีใช้ในครอบครัว   

 จักรยาน   จักรยานยนต์     รถรบัจ้าง ระบุ .................     อ่ืนๆ(ระบุ)..........................  
      เครื่องใช้ภายในบ้านที่มีค่าสูงสุด 2-3 อย่าง .................................................................................... 
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3.  ข้อมูลของครอบครัว 
 จ านวนพี่น้องทั้งหมด (รวมนักศึกษา) ................ คน นักศึกษาเป็นคนที่ ………..... ของครอบครัว                                             
(ระบุรายละเอียดในตาราง) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ ผู้ที่ก าลังศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพ 
ช้ันปี/
ระดับ 

รร./สถาบัน อาชีพ รายได ้
บาท/เดือน 

โสด/
สมรส 

1        
2        
3        
4        
5        

 
4.  ข้อมูลรายได้-รายจ่ายของนักศึกษา (ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา) 
 4.1 รายได้จาก  บิดา  มารดา   ผู้อุปการะ รวมกันเฉลี่ย  .................. บาท/เดือน  
    4.2 รายจ่ายของนักศึกษาเฉลี่ยรวม  ..........................บาท/เดือน    โดยแบ่งเป็นรายจ่ายย่อยดังนี้ 
  ค่าอาหาร ..................... บาท/เดือน   ค่าพาหนะ .................. บาท/เดือน 
  ค่าท่ีพัก  หอพักมหาวิทยาลัย    หอพักเอกชน     อ่ืนๆ (ระบุ)  ............................. บาท/เดือน   
  ค่าอุปกรณ์การเรียนเฉลี่ย  .............. บาท/เดือน  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา (เฉลี่ย) .......... บาท/เดือน 
  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................... ประมาณ ............  บาท/เดือน  
 
5.  ประวัติการรับทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  และการกู้ยืมต่างๆ 
 5.1 ระบุชื่อทุนที่ได้รับนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี  

ที ่ ชื่อทุน ระยะเวลาทุน วงเงิน/ปี รายละเอียดเงินทุน 
1     
2     
3     

  
5.2 ระบุการกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ ที่เคยกู้นับจากปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี  

ที ่ ลักษณะเงินกู้/แหล่งเงินกู ้ ปี พ.ศ. วงเงินกู้ (บาท) อัตราช าระ/เดือน สภาพปลอดหนี้/คงหนี ้
1      
2      
3      

 
6. ประวัติการท างานที่ผ่านมา เพื่อหารายได้สนับสนุนครอบครัว-ค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง 

ที ่ ประเภทงาน/รายละเอียด สถานที่ท า ปี พ.ศ. ระยะเวลาที่ท า รายได้ (บาท) 
1      
2      
3      
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7.  ประวัติการท ากิจกรรมพิเศษระหว่างการเรียนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ไม่นับกิจกรรมที่ก าหนดให้ทุกคนต้องท า) 
ที ่ ชื่อกิจกรรม/รายละเอียด ปี พ.ศ. ระยะเวลาที่ท า 

(วัน/เดือน/ปี) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1     
2     
3     

 
8.  ข้อมูลเพื่อนนักศึกษาที่สนิทและไว้ใจมาก  
 8.1 นาย/นางสาว..............................................................................  อายุ ............ ปี  
      คณะ.............................. สถาบัน ................................ ชั้นปี... .....โทรศัพท์ .................................... 
  เหตุผลที่สนิทกัน .................................................................................... ...................................... 
  ............................................................. .................................................................................... 
 8.2 นาย/นางสาว..............................................................................  อายุ ............ ปี  
      คณะ.............................. สถาบัน ................................ ชั้นปี........โทรศัพท์ .................................... 
  เหตุผลที่สนิทกัน .................................................................................... ...................................... 
  ........................................................................................................... ...................................... 
 
9.  ข้อมูลอาจารย์ของโรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ที่สามารถให้การรับรอง ความประพฤติ การเรียน 
และความจ าเป็นในการขอทุน (กรณีท่ีไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ทันก าหนดเวลายื่นใบสมัคร อนุญาตให้ส่งตามมาภายหลัง
ก่อนการสัมภาษณ์ได้โดยหมายเหตุไว้ในข้อนี้ และส่งทางลิงค์ออนไลน์ที่ส่งใบสมัคร **ขอให้นักศึกษาขออนุญาตจาก
อาจารย์ก่อนให้ข้อมูล**)  
 9.1 นาย/นาง/นางสาว ....................................................     อายุ ....... ปี โทรศัพท์ ............................... 
 9.2 นาย/นาง/นางสาว .....................................................    อายุ ....... ปี โทรศัพท์ .............................. 
 

10.  สรุปเหตุผลความจ าเป็นที่สมควรเป็นผู้รับทุน และหากได้รับทุนจะจัดสรรการใช้เงินอย่าไร  
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11.  เขียนแผนที่แสดงการเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังบ้านบิดาหรือมารดาหรือผู้อุปการะให้ชัดเจน (ใช้หมึก) โดยเริ่ม
จากตัวเมืองหรือสถานที่ส าคัญของจังหวัดที่ใกล้บ้านมากที่สุด และระบุทิศเส้นทางหลวง ระยะทางจากถนนใหญ่ถึง
บ้าน (ตรอก/ซอย) และจุดสังเกตได้ง่ายด้วย   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ศึกษาประกาศการรับสมัคร และรับทราบเงื่อนไขข้อก าหนดของทุนการศึกษานี้อย่างถ่อง
แท้และเข้าใจดีทุกประการ และข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้ารับรู้ หากข้อความใดไม่ตรง
ตามความเป็นจริง และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนสิทธิการรับทุนการศึกษานี้ 
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ และเมื่อได้รับการพิจารณาให้รับทุนข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดของทุนทุกประการ 
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้สมัคร 
(............................................................. ....) 

วันที่ ........ เดือน .................. พศ. ............... 
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ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
................................................................................................................................................................................ 

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

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

ลงชื่อ.............................................................ผู้ปกครอง 
(............................................................. ...........) 

วันที่ ........ เดือน .................. พศ. ............... 
 
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นปีที่ 1  

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

 
ลงชื่อ.....................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

(............................................................. ...........) 
วันที่ ........ เดือน .................. พศ. ............... 

 
ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์  

....................................................…........................................................................................................................... 
................................................................................................................ ......................................................................... 
............................................................................................................ ............................................................................. 

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้สัมภาษณ์  

(............................................................. ......) 
วันที่ ........ เดือน .................. พศ. ............... 

 
หมายเหตุ 
1.  หากเอกสารหลักฐานหรือข้อความใดที่ผู้สมัครให้ไว้ไม่เป็นความจริง นักศึกษาจะถูกด าเนินการทางวินัย และถูกตัด

สิทธิ์การรับทุนทุกประเภทตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
2.  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผู้สมัคร เพ่ือให้การพิจารณาจัดสรรทุนเป็นไป

ด้วยความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3. คณะวิทยาศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัครขอรับทุนของสมาคมศิษย์เก่าฯ นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 


