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 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ปีการศึกษา 2563 
 

                                                    
                                               วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 

 

เรื่อง     ขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 
เรียน     คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย       ใบแสดงผลการเรียน (ปริ๊นจากระบบได้)                ส าเนาบตัรประชาชน 

                               ใบแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript) (ยกเว้นช้ันปีท่ี1ไม่ต้องแนบเอกสารนี้)             
                               อื่นๆ (ถ้ามี) ................................................... 
  
1. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร นาย/นางสาว .............................................................. .....รหัสประจ าตัวนักศึกษา...............................  

สาขาวิชา .................................................ชั้นปีที่............... ..... โทรศัพท์มือถือ (ส าคัญ).................................................. 
E-mail.............................................................................. ID Line………………………………….………………. 

2. สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลโดยผ่านระบบ       มหิดลรับตรง ประเภท............................................................       
       แอดมิชชันกลาง (สกอ.)      TCAS รอบท่ี..................................     อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่.........................................................  ชื่อบัญชี ..........................................  
สาขา ........................................ จังหวัด ...............................  
(หากได้รบัทุน คณะฯจะโอนเงินทุนเข้าบัญชอีอมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ส าหรับนศ.ช้ันปีท่ี 1 ที่
ไม่มีบญัชีสาขากรุงเทพฯหรือปริมลฑล อนุโลมให้ใช้บัญชีสาขาต่างจงัหวัดได้ แต่นักศึกษาต้องรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน) 

4. เกิดเม่ือวันที่................เดือน...................................พ.ศ. .......................              อายุ..........................ปี 
5. ผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม............................................ อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ............................................................... 
6. ที่อยู่ตามภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี.........................หมู่....................ซอย ...........................ถนน............................................ 

ต าบล/แขวง................................อ าเภอ..............................จังหวัด....................................โทร....................................... 
7. ที่พักอาศัยปัจจุบัน เป็น   บ้านพักบิดา/มารดา      บ้านพักผู้อ่ืน/ญาติ (ระบุ) .....................................................
 หอพัก ชื่อ...........................................................เลขห้อง.................... ค่าหอพัก ................................... บาท/เดือน    

8. ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขท่ี .....................หมู.่..............ซอย ..................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง............................. อ าเภอ...................................จังหวัด....................................โทร..................................... 
 

9. บิดาชื่อ-สกุล............................................................................อายุ...........................ปี        มีชีวิต   ถึงแก่กรรม  
วุฒิการศึกษา.......................................อาชีพ.......................................................รายได้เดือนละ...............................บาท 
ลักษณะงานที่ท า..........................................................สถานที่ประกอบอาชีพ...................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................  โทรศัพท์................................................ 
 เป็นของตนเอง      บ้านเช่าซื้อ อัตราจ่าย ................ บาท/เดือน   บ้านเช่า อัตรา ................ บาท/เดือน   
 อาศัยกับผู้อ่ืน (ระบุ) ............................................ เนื่องจาก ...................... .................................................... 

 
รูปถ่าย                                                                                                                                           

ขนาด 1.5 นิว้ 
สามารถถ่ายเอกสารได้ 
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10. มารดาชื่อ-สกุล.........................................................................อายุ...........................ปี      มีชีวิต   ถึงแก่กรรม  
วุฒิการศึกษา.......................................อาชีพ.......................................................รายได้เดือนละ...............................บาท 
ลักษณะงานที่ท า..........................................................สถานที่ประกอบอาชีพ...................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................  โทรศัพท์................................................ 
 เป็นของตนเอง      บ้านเช่าซื้อ อัตราจ่าย ................ บาท/เดือน   บ้านเช่า อัตรา ................ บาท/เดือน   
 อาศัยกับผู้อ่ืน (ระบุ) ............................................ เนื่องจาก ............................................... ........................... 
ฐานะการสมรสของบิดามารดา 

   อยู่ด้วยกัน     หย่า    แยกกันอยูเ่พราะความจ าเป็นของอาชีพ 
   บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม   แยกกันอยู่เพราะเหตุอ่ืน ๆ  
 

11.  จ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามล าดับ รวมทั้งผู้สมัคร ระบุสถานที่ประกอบอาชีพและสถานศึกษา 
 

ล าดับ ช่ือ - สกุล สถานศึกษา/สถานท่ีท างาน โสด/สมรส รายได้ (กรณีท างาน) 
1     
2     
3     
4     

 

12. ผู้สมัครได้รับเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ..............................บาท   จาก  บิดา   มารดา    ผู้อุปการะ 
ในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะซึ่งมิใช่บิดามารดา ผู้อุปการะนั้นเกี่ยวข้องเป็น........................................ 
มีอาชีพ....................................................สถานประกอบการอาชีพ................................................ ...................... 
ผู้อุปการะมีบุตรในความดูแลอุปการะอีก   จ านวน......................คน     โทร....................................................... 
 

13.  ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับแต่ละเดือน แบ่งเป็น 
ค่าท่ีพักอาศัย.................................บาท  ค่าอุปการณ์การศึกษา......................................บาท 
ค่าอาหาร ..................................... บาท  ค่าพาหนะ .......................................................บาท 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว...........................บาท   ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา ............................. บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)  ..................................................ประมาณ ...........................บาท 
 

14.  ประวัติการท างานที่ผ่านมา เพ่ือหารายได้สนับสนุนครอบครัว-ค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง 
  เคยท า     ไม่เคยท า 

ที ่ ประเภทงาน/รายละเอียด สถานท่ีท า ปี พ.ศ.  ระยะเวลาที่ท า รายได้ (บาท) 

1      
2      
3      
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15.  ผู้สมัครคิดว่าควรมีค่าใช้จ่ายเดือนละ.................................บาท  จึงเหมาะสมกับความเป็นอยู่ตามสถานภาพของตน 
 

16. ครอบครัวของท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินอย่างไรและบ่อยเพียงใด
.............................................................................................................................................. .............................. 
และแก้ปัญหาโดยวิธีใดเมื่อขาดเงิน.......................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

17.   หากท่านได้รับทุนการศึกษาแล้ว  ท่านจะจัดสรรเงินทุนจ านวนนี้อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

18.   ท่านเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อนหรือไม่    เคย    ไม่เคย 
ถ้าท่านเคยได้รับทุนการศึกษา (ทั้งทุนจากภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งทุนกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ)  
ให้กรอกรายละเอียดทุนตามล าดับ ดังนี้ 
 ระดับมัธยมปลาย 
ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.......................................................จ านวนเงิน............... ....................บาท 
ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.......................................................จ านวนเงิน...................................บาท  
ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.......................................................จ านวนเงิน...................................บาท  
 ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.......................................................จ านวนเงิน............ .......................บาท 
ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.......................................................จ านวนเงิน............... ....................บาท 
ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.................................. .....................จ านวนเงิน...................................บาท 

 ปีการศึกษา...........................ได้รับทุน.......................................................จ านวนเงิน...... .............................บาท 
 

19.  ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  และอ่ืน ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืนใดบ้าง  
โปรดระบุปี  และลักษณะกิจกรรม ........................................................................................... ..................................... 
......................................................................................................................................................................... .............. 
......................................................................................................................................................................... .............. 
 

20.  โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต
...................................................................... .............................................................................................. .............. 
.............................................................................................. .............................................................. ...................... 
................................................................................................. ................................................................................. 
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21. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัว และให้เหตุผลที่สมัครขอรับทุนโดยละเอียด  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกทุน (หากเนื้อที่ไม่พอให้เขียนในกระดาษเปล่าและแนบกับใบสมัคร) 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
.............................................................................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ............................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ  และหากได้รับการ 
พิจารณารับทุนจะตั้งใจศึกษาในสาขาวิชา  หรือหลักสูตรของคณะที่สังกัดอย่างเต็มความสามารถ  หากมีการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา  คณะหรือสถานศึกษา  จะยินยอมชดใช้ทุนที่ได้รับไปท้ังหมดนับตั้งแต่เข้ารับการศึกษา 
 

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

                                             วันที่ .......................................................... 
 

 

-------------------------------ความคิดเห็นของคณะกรรมการสัมภาษณ์ (สาขาวิชา) ------------------------------------- 
    ....................................................…................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
  

ลงชื่อ....................................................กรรมการสัมภาษณ์ 
                                                                      (........................................................................) 

                                                            วันที่ .......................................................... 


