
 

 

 

 

แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ช่ือ ……………………………………………………………… สกุล …………………………….…………………..……….. ช้ันปีที่ ………………….… 

รหัสนักศึกษา ………………………….… สาขาวิชา ………………………………………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………….. 

1. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภูมิล าเนาเดมิ) บ้านเลขที่ ………….……….. ตรอก/ซอย …………………..……. หมู่ที่ ………………..……….. 

 ถนน ……………………….…………. ต าบล/แขวง ..…….……………………….......... อ าเภอ/เขต….………….……………………….. 

 จังหวัด ………………………………………............... โทรศัพท์ …………………………………………….…………………………………….. 

2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

 ก. หอพักนักศึกษาอาคาร ……………………..…………………….………… ห้องพักหมายเลข ……………………………………….. 

 ข. บ้านเลขที่ ………………………. ตรอก/ซอย ………………………………. หมู่ที่.............. ถนน …………………………………. 

  ต าบล/แขวง..…….………………………… อ าเภอ/เขต….………………………........... จังหวัด ………………..………………….

  โทรศัพท์ ……………………………………… 

3. นับถือศาสนา     พุทธ        อิสลาม       ครสิต์        อื่น ๆ (ระบุ).....................................  

4. บิดา ช่ือ ……………………………………………..…………..… สกุล ……………………………………....………………… อายุ……………ปี

 อาชีพ ………………………………………………………………… ที่ท างาน ……………………………………………………………………………

 โทรศัพท์ …………………………………………………………..  รายได้………………………..บาท/เดอืน 

5. มารดา ช่ือ ……………………………………………..………….. สกุล ……………………………………....……………… อายุ……………ปี

 อาชีพ ………………………………………………………………… ที่ท างาน ……………………………………………………………………………

 โทรศัพท์ …………………………………………………………..  รายได้………………………..บาท/เดอืน 

6. บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ  

      หย่าขาดจากกัน    แยกกันอยู่ด้วยสาเหตุอื่น ๆ …………………………. 

7. บิดามารดามีที่ดินส าหรับท าการเกษตร    เป็นของตนเอง จ านวน …………………..........ไร่ 

          เช่าผู้อื่นอัตราค่าเชา่…………………..บาท/เดอืน 

8. ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา     เป็นของตนเอง 

          บ้านเช่า อัตราค่าเชา่เดอืนละ ………………… บาท 

          อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ………………………………………….. 
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9. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไมต้่องกรอกขอ้มูล) 

 ช่ือ ………………………….……..………………………….... สกุล …………………………………………………………….… อายุ……………ปี

 เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน      โสด   

 อาชีพ ……………………………………………………... สถานที่ท างาน …………………………………………………………………………...

 โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดอืน 

10.  ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จ านวนพ่ีน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คน 

  ชาย …………. คน หญงิ ………… คน จ านวนพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………… คน  

  โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามล าดับในตารางนี้ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ

หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
อาชีพ/รายได้ 

    

    

    

    

    

 

11.  รายรับ – รายจ่าย ของนักศึกษา 

   รายรับ ก.  รายได้จากบิดา มารดา  เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน (ไมร่วมค่าหน่วยกิต) 

    ข.  รายได้จากผูอุ้ปการะ   เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 

    ค.  กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา   เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 

    ง.  กู้ยืมเงินค่าครองชีพ   เดอืนละ …………………. บาท/เดอืน 

    (กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดยีวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดยีว) 

   รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดอืนละ …………………. บาท 

    ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียนเดอืนละ  เดอืนละ …………………. บาท 

    ค.  ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-มหาวิทยาลัย เดอืนละ …………………. บาท 

    ง.  อื่น ๆ     เดอืนละ …………………. บาท 

12.  ประมาณการค่าใช้จา่ยทั้งหมดที่นักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉล่ียเดอืนละ ………..……. บาท    

(ไมร่วมค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา) 

 

 

/13. รายละเอียด... 
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13.   รายละเอียดประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีการศกึษา คะแนนเฉลี่ย ชื่อ-สกุล  อ.ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

     

     

     

 

14.  ประวัตกิารรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปลา่      

ชื่อทุนที่ได้รับ ปีการศกึษา จ านวนเงินทุน บาท/ป ี หมายเหต ุ

    

    

    

 

15.  ประวัตกิารท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ      

ชื่อบรษิัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงินที่ได้รับ 

    

    

    

 

16.  กิจกรรมจิตอาสา เสยีสละ และท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ปีการศกึษา กิจกรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/18. เหตุผล... 
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18.  เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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19.  ขอให้นักศึกษาช้ีแจงทรัพย์สินที่มีอยูก่่อนสมัครทุนการศึกษา 

 -  รถยนต์    ไมม่ ี  ม ี ย่ีห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ป ี

 -  รถจักรยานยนต์   ไมม่ ี  มี  ย่ีห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ป ี

 -  รถจักรยาน   ไมม่ ี  ม ี ย่ีห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ป ี

 -  โทรศัพท์มือถือ   ไมม่ ี  ม ี ย่ีห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน ….. ป ี

 -  อื่น ๆ (เครื่องประดับตา่ง ๆ) …………………………………………………………………… 

  

 

                                          ลงช่ือ ………………………………………………….. 

(………………..……………………………………) 

วันที่ ………. เดอืน …………………… พ.ศ. ………….. 

 

20.  ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                  ลงช่ือ ………………………………………………................... 

(………………………………………………………..…….) 

                                   วันที่ ………. เดอืน …………………… พ.ศ. ………………. 
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หมายเหต ุ

 1. ข้อความใดที่นักศึกษาให้ไว้ ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์

การขอรับทุนการศึกษาตลอดไป 

 2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร             

โดยวิธีอื่นก็ได ้เพ่ือผลประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาเร่ืองจัดสรรทุนเท่าน้ัน 

 3. ใบสมัครขอรับทุน ฯ คณะกรรมการ ฯ จะไมค่ืนให้ไมว่่ากรณีใด ๆ  

 4. เอกสารที่ใช้ประกอบ 

 4.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา    จ านวน 1ชุด 

 4.2 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว     จ านวน  1 แผ่น 

 ได้ตรวจสอบใบสมัครถูกต้องแลว้ 

 

 

(นายณัฐวุฒ ิ  สุริวรรณ์) 

นักกิจการนักศึกษา 

วันที่ ………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………….. 


