
         

แบบค ำขอรับทุน (ภำยนอก) เพื่อกำรศึกษำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ.................   

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

ข้อมูลผู้ขอรับทนุ 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดอืน/ปีเกิด …............/....…........./.……..….. อายุ …………...…ปี       

สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน .................……....…..……................  

ระดับการศกึษา……………………….…........……….......ชัน้ปีท่ี………...….….คณะ…………..............................…..          

สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนท่ีจะขอรับทุน..................….........…..      

รหัสประจำตัวนสิิต ……..................................………. ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา................................................  

2. ท่ีอยูต่ามทะบยีนบ้าน เลขท่ี ………..….. หมูท่ี่ …………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................       

ตำบล/แขวง…………….......................……อำเภอ/เขต…...................…………..………………จังหวัด ………...................................      

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………   

3.ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี ……............... หมูท่ี่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…       

ตำบล/แขวง ………........……….……… อำเภอ/เขต …………....................…....………….. จังหวัด …........……………...............   

  รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศพัท์ …........................………………………   

4.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................                

        คณะ …………................................................…..สาขาวิชา..................................................................................   

    ไมเ่คยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี . 

5.  เคยได้รับทุนการศึกษา  

ปกีำรศกึษา  ประเภท  ชื่อทุนกำรศกึษำ  จ ำนวนเงิน  

        

        

       

   

  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

  

ตดิรูปถ่าย 

ของผู้ขอรับทุน  



 

6. เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา          

ปีกำรศกึษำ  ระดับกำรศกึษำ  ชั้นปีที่  สถำนศึกษำ  เงินที่กู้ยมื  

          

          

          

 

 ไมเ่คยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา   

7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................……………………………………..………………………………….   

มคีวามสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...………..…………  

8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใชจ้่ายเดอืนละ ………………………………………. บาท (นอกเหนอืจากค่าเล่าเรียน)  

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ             

9. บิดาขา้พเจ้าชื่อ…………………………………………..…………………...............……  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อาย…ุ..….....ปี      
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.....................................……...........……………………….............………………………………………………   
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......…………......................จากสถานศกึษา ..........................…..…………….………………      
อาชีพ             รับราชการ/ 
 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ/พนักงานองค์การของรัฐตำแหนง่…………................................................…………...          
สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………………………………………………..………….……   

              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทตำแหนง่...........................................................................................…………...   

 สถานท่ีทำงาน.......…….....................................……………………………………………………………….….………….……         

ค้าขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย     เชา่ร้าน          

ลักษณะสนิค้า ………………………………………..........................................…………………………………….……………          

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ……………………………................................…………………………………………………..   

         เกษตรกร ประเภท ……………………………………………………….……………...................................……………………   

  โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......………..…… ไร่              เชา่ที่รวม ………............…………… ไร่   

รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)      

ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี ………..….. หมูท่ี่ ………….. ตรอก/ซอย ........................……………… ถนน …….......................................     

ตำบล/แขวง …………….......................…… อำเภอ/เขต …..............….………..……………… จังหวัด …....…...............................    

รหัสไปรษณีย์ …..............……………..  โทรศัพท์ …........................…………………………   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……       ถึงแกก่รรม                  ยงัมชีวีติอยู ่อายุ …..…........ ปี     
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..........………………………..................…………………………………………………..………………..........………………     
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..……............………… จากสถานศกึษา ........................................…………………………………………      
อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ตำแหนง่……….........................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................………………………………….……………………….………….……   

            พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ตำแหนง่....................................................................................…………...   

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................………………………………………………………….………….……         

ค้าขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย      เชา่ร้าน        

ลักษณะสนิค้า ………………………………………....................................…………………………………………………             

  รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) …………………................................……………………………………………………...   

         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………    

โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......…...…… ไร่              เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ………….….. หมูท่ี่ ………..……….. 

ตรอก/ซอย ...........................……………… ถนน ……............................................ ตำบล/แขวง ……………………….................……  

อำเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……........................................รหัสไปรษณีย์ ….........................……………..  

โทรศัพท์ …........................…………………………   

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา  

 อยู่ดว้ยกัน    หยา่    แยกกันอยูต่ามอาชพี   

อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................................................   

12.พี่นอ้งร่วมบิดามารดา  ……….…. คน เป็นชาย …….……. คน เป็นหญงิ ……..….. คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ….….….   

มพีี่นอ้งกำลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ  

คนที่  เพศ       อำย ุ ชั้นปี                            สถำนศึกษำ 

          

          

          

          

 

13.พี่นอ้งท่ีประกอบอาชพีแลว้รวม ……………….. คน คือ  

คนที่  เพศ  อำยุ กำรศกึษำสูงสุด  สถานทีท่ำงำน  รายไดเ้ดือนละ  

            

            

            

            

  

 

 



 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณท่ีีไม่ใชบิ่ดา มารดา)   

14. ผู้ปกครองของขา้พเจ้า ชื่อ ………….........……………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.............….       
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.........……………………….................................……………………………………………........………………       
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......…………………… จากสถานศกึษา ..........................…………………………………………        

อาชีพ             รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ/พนักงานองคก์ารของรัฐ ตำแหนง่………….................................…………...         
สถานท่ีทำงาน.......…….....................................………………………………..…………………………………….………….……   

                     พนักงาน/ลูกจา้งบริษัทตำแหนง่...............................................................................................…………...          

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................………………………….………………………………………….………….……          

                     คา้ขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย       เชา่รา้น   

 ลักษณะสินคา้ ………………………………………...............................................………………….………………………………                   

รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………...........................................…………………………………………………..   

                     เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………….....................................……………………   

 โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……….......…...…… ไร่               เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)      ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ………...….. หมูท่ี่ ….……….. 

ตรอก/ซอย ..........................……………… ถนน …….....................................................   

ตำบล/แขวง ……………......................…… อำเภอ/เขต …..................…………..……………… จังหวัด ………........................... 

รหัสไปรษณีย์ …..............………………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  

  

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)  

15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี       
เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.........………………………..................………………………………………..……………………........…………………       
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......……………… จากสถานศกึษา ..........................……………………………………………………       
 อาชีพ            รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ/พนักงานองคก์รของรัฐ ตำแหนง่………….................................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….....................................…………………………….……………………………………….………….……   

                      พนักงาน/ลูกจา้งบริษัทตำแหนง่............................................................................................…………...         

สถานท่ีทำงาน.......…….............................................…………………………………………………………….………….……         

            คา้ขาย โดยเป็น      เจ้าของร้าน        หาบเร่/แผงลอย       เชา่รา้น          

ลักษณะสนิค้า ………………………………………………...................................……………….…………………………………          

          รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ……………………….......................................…………………………………………………..   

                     เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………………...................................……………………   

                     โดย       เป็นเจ้าของท่ีดนิ รวม ……………......…...…… ไร่          เชา่ที่รวม ………...........…………… ไร่   

รวมรายได้ปีละ ……….............……………….. บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ)      ที่อยู่ปัจจบัุน เลขท่ี ……………….……..  

หมูท่ี่ ……………….. ตรอก/ซอย ..........................……………… ถนน ……........................ตำบล/แขวง ……………..................……  

อำเภอ/เขต ….................…………..……………… จังหวัด ……….................................รหัสไปรษณีย์ …......................……………..  

โทรศัพท์ …........................…………………………  

 

 

 

 



 

 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยนืยันวา่ข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริงหากปรากฏภายหลังว่าได้มกีารรับรอง 

ข้อความอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ทุนเพื่อการศกึษาพร้อมนี้ 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารตา่งๆเพื่อประกอบการพจิารณาแล้ว ไดแ้ก่  

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับทุน  

             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง    

             ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ขอทุนเพือ่การศึกษา (ถ้ามี)  

             สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้าม)ี  

  เอกสารประกอบการรับรองรายได้  

    มรีายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดอืน/สลปิเงินเดอืน)  
                         ไมม่รีายไดป้ระจำ (หนังสอืรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุน)    
                         พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวขา้ราชการของผูรั้บรองรายได้)  

แผนผังแสดงท่ีต้ังของท่ีอยูอ่าศัย พรอ้มรูปถ่ายท่ีอยูอ่าศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศกึษาในปกีารศึกษาที่ผ่านมา  

            บันทึกกิจกรรมจิตอาสา  

 

 

  ลงช่ือ …….....……………..………………………..  

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

     วันท่ี ............ เดอืน................................ พ.ศ..................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสำรประกอบแบบค ำขอรับทุน (ภำยนอก) เพื่อกำรศกึษำ 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

 1. -หนังสือรับรองรายได้ จ านวน 1 ฉบับ  (ไม่มรีายได้ประจำ) 

-หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงนิเดือน) จ านวน 1 ฉบับ (มีรายได้ประจ า) 

 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของนิสิต จ านวน 1 ฉบับ 

 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของบิดา จ านวน 1 ฉบับ 

 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของมารดา จ านวน 1 ฉบับ 

 5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน + ส าเนาทะเบียน ของผู้ปกครอง ที่ไม่ใชบ่ิดา-มารดา 

(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 6. ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ (ต้องไม่หมดอายุ) หรอื 

หนงัสอืรับรองการเป็นข้าราชการ + ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 

 7. ส าเนาแสดงผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

หมำยเหตุ  

1. เอกสารทุกฉบับ เจา้ของเอกสารตอ้งเซ็นรับรองลายมือชื่อดว้ยลายมือตนเองเท่านั้น. 

2. ส าเนาเอกสารของผูร้ับรองรายได้ตอ้งไม่หมดอายุ 

 

 

 
 

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้ตรวจ 

  คณะกรรมการผู้ตรวจทุนเพื่อการศึกษา 

                                                                    ประจ าคณะ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาพถ่ายบ้านของนิสิตผู้ขอรับทุนเพีอ่การศึกษา   

(ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) 
ภาพที่ 1  ภาพถ่ายระยะใกล้  ให้เห็นเลขที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพถ่ายระยะไกล  ให้เห็นรูปบ้านทั้งหลงั  พร้อมด้วยตวันิสิตและครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ภาพถ่ายดงักล่าวเป็นบา้นของ…………………………………………...จริง 
หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหาย                           
ท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูใ้หทุ้นการศึกษา 

ลงช่ือ…………………………………………. 
        (…………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

(ติดภาพด้วยกาวให้เรยีบรอ้ย และมั่นคง) 

 

 

 

 

(ติดภาพด้วยกาวให้เรยีบรอ้ย และมั่นคง) 


