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1. ประวัติส่วนตัวผูส้มัครขอรับทุน 
    1.1  วัน เดือน ปี ที่เกิด .................................................................นับถือศาสนา.................................................. 
          ที่อยู่เดิม บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่...............ซอย..................................ถนน......................................... 
   แขวง/ตําบล.................................................................เขต/อําเภอ............................................................... 
   จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์................................................. 
  โทรศัพท์มือถือ............................................... 
    1.2  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน........................................ 
       แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.................................... 
  รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ............................................ 
 
2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
 2.1 ขณะนี้เป็นนิสิตคณะ.............................................ภาควิชา............................./สาขาวิชา............................. 
  เลขประจําตัวนิสิต................................................อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 
 2.2  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนอยู่ที่โรงเรียน ........................................ จังหวัด ....................... 
           สาย (วิทย์/ศิลป์) ....................................................... เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา............................ 
  เคยได้รับทุน................................................. หรือ เคยกู้ยืมจาก ...................................................... 

  ประเภททุนที่ได้  ทุนค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายรายเดือน  อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................... 
  จํานวนเงินทุนที่ได้รับ ............................................. บาท 
 
3.  ครอบครัว / ผู้อุปการะ / สถานภาพ 

 3.1 ช่ือ / สกุล บิดา................................................     มีชีวิตอยู่ อายุ..................ปี        ถึงแก่กรรม 
  วุฒิการศึกษาสูงสดุ........................................................................................................................................ 
       อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)................................................................................... 
  สถานที่ทํางานของบิดา................................................................................................................................. 
  โทรศัพท์...................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................................. 
  รายได้ต่อเดือน(ยังไม่หักค่าใช้จ่าย).............................บาท  
  รายได้พิเศษต่อเดือน (ถ้ามี)..............................................บาท 
  รวมรายได้ทั้งหมดประมาณปีละ........................................บาทต่อปี 

 3.2 ช่ือ / สกุล มารดา.............................................     มีชีวิตอยู่ อายุ....................ปี      ถึงแก่กรรม 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................................................................................................................ 
  อาชีพของมารดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)............................................................................... 
          สถานที่ทํางานมารดา ................................................................................................................................... 
  โทรศัพท์.................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................................... 
  รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย).................................บาท  
  รายได้พิเศษต่อเดือน (ถ้ามี)...........................................บาท 
  รวมรายได้ทั้งหมดประมาณปีละ.....................................บาท 
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3.3  กรณีไมม่บิีดา/มารดา ช่ือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ...............................................................อายุ...................ปี  

     เก่ียวข้องเป็น.................................................................................................................................................. 

      อาชีพของผู้อุปการะ (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)......................................................................... 

       สถานทีท่ํางาน.............................................................................................................................................                

       โทรศัพท์............................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
  รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)....................................บาท  
  รายได้พิเศษต่อเดือน (ถ้ามี)...........................................บาท 
          รวมรายได้ทั้งหมดประมาณปีละ.....................................บาท 
 3.4 ค่าใช้จ่ายในการเรียน และ การดํารงชีวิต 

     บิดาส่งเสีย    มารดาส่งเสีย    บิดาและมารดาส่งเสีย 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................. 
 3.5 สถานภาพครอบครัว 

            บิดา-มารดา อยู่ร่วมกัน     แยกกันอยู่ช่ัวคราว    หย่าร้าง   

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................. 
 3.6 ที่อยู่อาศัย 
   3.6.1  ลักษณะที่อยู่อาศัย  

            บ้าน        ทาวน์เฮ้าส์       แฟลต   ห้องเช่า   คอนโดมิเนียม  

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................       
   3.6.2  ความเป็นเจ้าของ 

     บิดาหรือมารดาเป็นเจา้ของ     ญาติเป็นเจ้าของ       ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะเป็นเจ้าของ           

             เช่า เดือนละ ...................... บาท โดย (บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ) เป็นผู้รับภาระ  

            ผ่อนชําระกับธนาคาร เดือนละ .................... บาท โดย (บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง ) เป็นผู้รับภาระ  
 3.7  กรณีบิดามีครอบครัวใหม่ ภรรยาใหม่ ช่ือ............................................................อายุ.....................ปี  
          อาชีพ......................................................รายได้ประมาณเดือนละ................................บาท 
   สถานที่ติดต่อได้........................................................................................โทรศัพท์....................................... 
   กรณีมารดามีครอบครัวใหม่ สามีใหม่ ช่ือ.............................................................อายุ.....................ปี 
   อาชีพ......................................................รายได้ประมาณเดือนละ................................บาท 
   สถานที่ติดต่อได้........................................................................................โทรศัพท์....................................... 
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 3.8 ข้าพเจ้ามีพ่ีน้อง...............................คน (รวมผู้ขอทุน) ข้าพเจ้าเป็นบุตร / ธิดา คนที่.................................. 
   (ให้กรอกรายละเอียดพ่ีน้องทุกคน ตามลําดับอายุ) 

ที่ เพศ ช่ือ – สกุล อายุ 
ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ 

ทํางาน/
ศึกษาที ่

รายได้ 

ร่วมบิดา-
มารดา/ร่วม
บิดา/ร่วม
มารดา 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

  
 3.9.1 บิดา-มารดา มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้อ่ืน (นอกเหนือจากบุตร/ธิดา) ...............................................คน 
   บุคคลอ่ืนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูคือ................................................................................................................. 
 3.9.2 มีภาระหน้ีสินในปัจจบัุนเป็นจํานวน.......................................บาท เน่ืองจาก.............................................. 
   ...................................................................................................................................................................... 
   การผ่อนชําระเดือนละ............................................... บาท ปัจจุบันนิสิตอาศัยอยู่กับ................................... 
   ...................................................................................................................................................................... 
4.  นิสิตมีรายรับ /รายจ่ายในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 รายรับ  

 รับเงินค่าอาหาร  วันละ.................บาท   สัปดาห์ละ....................บาท        เดือนละ.......................บาท 
 จาก..................................  รบัทุนเดือนละ...................................บาท  

 ทํางานหารายได้พิเศษคือ................................รายได้     สัปดาห์ละ..........บาท    เดือนละ...................บาท 

 รวมรายได้ทั้งสิ้นประมาณ     วันละ .............บาท  สัปดาห์ละ..........บาท    เดือนละ...................บาท 
 รายจ่าย  

 รับประทานอาหารเช้า          ที่บ้าน                    ที่สถานศึกษา     ที่อ่ืน........................บาท 

            อาหารกลางวัน       ที่บ้าน                    ทีส่ถานศึกษา     ที่อ่ืน........................บาท 

      อาหารเย็น          ที่บ้าน                    ทีส่ถานศึกษา     ทีอ่ื่น........................บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  วันละ.....................................บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา    วันละ.....................................บาท 

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้นประมาณ   สัปดาห์ละ...................บาท         เดือนละ..................................บาท 
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5. สุขภาพ 
 -ข้าพเจ้าเคยเจ็บป่วยคร้ังสุดท้ายเมื่อปี ..................................โดยโรค................................................................... 
  รวมระยะเวลาที่ต้องรักษา.....................................................วัน 
 -ข้าพเจ้าเคยรับการรักษาและต้องอยู่โรงพยาบาลเมื่อปี.......................ด้วยโรค..................................................... 
  รวมระยะเวลาที่รับการรักษา.........................วัน ค่าใช้จ่ายในการรักษา.......................................................บาท 
 -โรคที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยบ่อยที่สุด คือ...................................................................................................................... 
 -ปัจจุบัน ข้าพเจ้ามีโรคประจําตัวที่ต้องรักษาต่อเน่ือง คือ............................................................................ 
 
6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกโรงเรียน (ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
 -ภายในโรงเรียน 
 ..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
 
 -ภายนอกโรงเรียน 
 ..............................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
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7. ความจําเป็นในการขอรับทุน  
 (พร้อมทั้งให้เขียนสรุปข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผู้รับทุน ซึ่งแสดงถึงสภาวะความยากลําบากของ 
 ครอบครัวตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่มี พร้อมทั้งความคาดหวังในการศึกษา หรือการประกอบอาชีพในอนาคต) 
 -เหตุผลที่ต้องสมัครขอรับทุน 
 ............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 -หากไม่ได้รับทุน ผู้สมัครจะมีวิธีการแก้ปัญหาคือ 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. 
    ..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ..............................................................................................................................................................................
  
 -ขณะนี้ผู้สมัครกําลังสมัครขอรับทุนอ่ืนอยู่ 
 ก. ช่ือทุน..........................................................................จํานวนเงิน...........................................บาท 
 ข. ช่ือทุน..........................................................................จํานวนเงิน...........................................บาท 
 
8.  หากสําเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ามีความต้ังใจจะประกอบอาชีพ (เรียงลําดับความตั้งใจ) 
        รับราชการ                    ทํางานอิสระกับครอบครัว           ทํางานกับบริษัทเอกชน 
           ทํางานรัฐวิสาหกิจ            ทํางานธนาคาร                         
           อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................................)          ยังไม่ได้คิดล่วงหน้า 
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9. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรบัทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร  
         หนังสอืรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผูป้กครอง 
         หนังสอืคํารับรองของฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวจากสถาบันการศึกษาเดิม 
         ผลการศึกษาจากสถาบันเดิม 
         ใบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
         รูปถ่ายสภาพบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัว 
         สําเนาทะเบียนของผู้สมัครทุน และผู้ปกครอง พร้อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
         สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครทุน และผู้ปกครอง พร้อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
         สําเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้ของครอบครัว 
         เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีกรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครน้ี           

เป็นความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า 
หากตรวจพบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับคืนทั้งหมด    
และยินยอมให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต 
 
   (ลงช่ือ)..........................................................ผู้สมัครขอรับทนุ 
            (........................................................) 
                วัน................/............./................ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองผู้สมัครทุน 
         (.......................................................)               

               วัน................/............./................ 
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สําหรบัรองคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต / อาจารย์ที่ปรึกษากรอก 

 
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต / อาจารย์ที่ปรึกษากรุณาสัมภาษณ์แล้วกรอกความเห็นและส่งตรงมายังฝ่ายกิจการ
นิสิตคณะฯ ที่นิสิตผู้น้ันสังกัด กรุณาอย่าฝากมากับนิสิต หรือให้นิสิตดูข้อความท่ีกรอก) 
 
1. ช่ือและนามสกุลของผู้สมัครทุน..........................................................................................ช้ันปี............................. 
    คณะ.................................................................................เลขประจําตัว................................................................ 
2. โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับผู้สมัครทุนในด้านต่อไปน้ี 
    2.1 กิริยามารยาทในสังคม..................................................................................................................................... 
         ........................................................................................................................................................................ 
    2.2 ความประพฤติโดยทั่วไป................................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................................................ 
 2.3 การปฏิบัติตนต่อเพ่ือน.................................................................................................................................... 
         ....................................................................................................................................................................... 
 2.4 ลักษณะการเป็นผู้นํา....................................................................................................................................... 
         ........................................................................................................................................................................ 
 2.5 ลักษณะการมัธยัสถ์......................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................................ 
3. ความเห็นอ่ืนๆ จากการสมัภาษณ์........................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
4. ท่านมีความเห็นว่าผู้สมัครทุนผู้น้ีควรจัดอยู่ในประเภท 
   (   ) สมควรได้รับทุนอย่างย่ิง หากไม่ได้รับทุนจะเรียนต่อไม่ได้ 
   (   ) มีความจําเป็นควรได้รับทุน 
   (   ) หากมทีุนเหลือควรให้ 
   (   ) ยังไม่มคีวามจําเป็นต้องได้รับทุน 
 
  
      (ลงช่ือ)............................................................... 
       (.........................................................) 
      ตําแหน่ง............................................................ 
       วันที่............../................./................... 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจาณา
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คํารบัรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 
โดย สถาบันการศึกษาเดิม 

(ถ้าไม่มีคํารับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา) 
 

                  ช่ือสถาบันเดิม............................................................................................................................... 
ที่อยู่สถาบันเดิม..................................................................................................................................................... 
 
                   ผู้รับรอง ช่ือ – สกุล............................................................ตําแหน่ง............................................. 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ช่ือหมู่บ้าน......................................................................
ซอย..................................................ถนน..............................................ตําบล.......................................................
อําเภอ..............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.................................................. 
 
     ได้ทราบขอ้มูลรายละเอียดในใบสมัครแล้วมีความเหน็เก่ียวกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวผู้สมัครว่า 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
     โดยขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับรอง 
(..........................................................) 

 
ตําแหน่ง................................................................ 

  (...........................................................) 
 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา
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แผนท่ีทีพ่ักตามสําเนาทะเบยีนบ้าน และแผนทีท่ี่พักอาศยัปัจจุบัน (โปรดระบุรายละเอียดชื่อถนน/หลัก กม./ 
จุดสังเกต/สถานท่ีสําคัญ) 
 

แผนที่เดินทางไปพักตามสําเนาทะเบียนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................................................................. 
แผนที่เดินทางไปพักอาศัยปัจจุบัน 

   
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา
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รูปถ่ายภาพบา้นที่อยู่อาศัยและทรัพย์สนิของครอบครัวผู้สมัคร 
ให้ผู้สมัครติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถ้ามีรูปมากกว่านี้ให้ส่งมาพร้อมใบสมัครได้) 

 
 
 

 

     
  

                   รูปท่ี 1 สภาพด้านหน้าบ้านผูส้มัคร คําบรรยาย................................................................ 
 
 

                                                  

   
                    รูปท่ี 2 สภาพดา้นข้างบ้านผู้สมัคร คําบรรยาย.................................................................. 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
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รูปถ่ายภาพบา้นที่อยู่อาศัยและทรัพย์สนิของครอบครัวผู้สมัคร 
ให้ผู้สมัครติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถ้ามีรูปมากกว่านี้ให้ส่งมาพร้อมใบสมัครได้) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
  

                   รูปท่ี 3 สภาพภายในบ้านผู้สมัคร คําบรรยาย.................................................................... 
 
 

                                                   

   
                    รูปท่ี 4 สภาพทรัพยส์ินต่างๆ คําบรรยาย........................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 


