
 

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

                        ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนเรียนดี 
                      ประจ าปีการศึกษา  ............................ 

 
   ***************************** 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนเรียนด ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร  โดยข้าพเจ้าขอให้
รายละเอียดข้อมูลเกีย่วกับตัวเอง  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือ – ช่ือสกุล .............................................................................................................. อายุ ............................ปี 

รหัสนักศึกษา..................................................ช้ันปีท่ี ................... สาขาวิชา ......................................................
คณะ..........................................................................  คะแนนฉลีย่สะสม ...........................................................  

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

1.2 ภูมิล าเนา   บ้านเลขท่ี  ............................  หมู่ที ่...................... ตรอก/ซอย  .................................................... 
ถนน  ......................................... ต าบล/แขวง  ...................................... อ าเภอ/เขต  ....................................... 
จังหวัด  .............................. รหสัไปรษณีย์  .................... โทรศัพท์ ...........................มอืถือ .............................. 

1.3 ที่พักอาศัยในปัจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยฯ  สามารถติดต่อได้  (ระบรุายละเอียดอย่างชัดเจน)  
.............................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์  ...........................  โทรศัพท์  ..........................................มือถือ ................................................... 
 

2. ข้อมูลทางครอบครัว 
2.1 ช่ือบิดา  ................................................... อายุ  ............... ปี อาชีพ ................................................................... 

ต าแหน่ง .................................................สถานท่ีท างาน ...................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................... มอืถือ.....................................รายได้ต่อเดือน .............................................บาท 

2.2 ช่ือมารดา  ............................................... อายุ  ............... ปี อาชีพ ...................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................สถานท่ีท างาน ......................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................... มอืถือ .........................................  รายไดต้่อเดือน ......................................บาท 

2.3 ช่ือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา) ........................................................................ อายุ ............. ปี 
      เกี่ยวข้องเป็น ..........................  อาชีพ ................................................ ต าแหน่ง .................................................... 

สถานท่ีประกอบการ ............................................... โทรศัพท์ ...........................  มือถือ ...................................... 
รายได้ต่อเดือน .......................... บาท 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่มหาวิทยาลัยฯ  สามารถตดิต่อได้ ...................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศพัท์ .....................................  มือถือ .................................................................... 

/2.4  ความสัมพันธ์ ... 
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2.4 ความสัมพันธ์ของครอบครัว   
  บิดา – มารดาอยูร่่วมกัน     บิดาถึงแก่กรรม 
  บิดา – มารดาอย่าร้าง     มารดาถึงแก่กรรม 
   บิดา – มารดาแยกกันอยู ่     บิดาและมารดาถึงแก่กรรมหมด   

 2.5 ผู้สมัครมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดารวมทั้งผู้สมัครด้วย  จ านวน ............... คน ให้เรียงล าดับจากอายุนอ้ยไปมาก  ดังนี้ 
 

 

ล าดับ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

อาย ุ
สถานท่ีท างาน 
สถานศึกษา 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

สถานภาพ 
โสด/สมรส 

      
      
      
      
 

3.  ข้อมูลส่วนตัวนกัศึกษา 

3.1  ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  ส าเร็จการศกึษา  จาก .................................................................                       
 3.2  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบดิา-มารดา, ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ  เดือนละ  ......................................................... บาท 

3.3  เป็นสมาชิกชมรม ......................................................................................................................................................... 
         ต าแหน่งในชมรม/โครงการ/กิจกรรม …………………………………………………………………………………………………………. 
 3.4  การเข้าร่วมกิจกรรม  หรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในขณะศกึษาในมหาวิทยาลัยฯ 
         เคย  ช่ือกิจกรรม ......................................................................................................................................... 
     ไม่เคย  เพราะ ............................................................................................................................................ 

3.5   มีความสามารถพิเศษ  ได้แก่ ..................................................................................................................................... 
                               .................................................................................................................................................................... 
3.6  ท่านเป็นนักศึกษาในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม ่
   กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ตั้งแต่  พ.ศ. ................................................................................................... 
   ไม่ได้กูเ้งินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3.6  ท่านเคยได้รับทุนการศึกษา หรือไม่  จากหน่วยงานใด 
   เคยรับทุนการศึกษา  จากหน่วยงาน ........................................................................................................................... 
   ไม่เคยไดร้ับทุนการศึกษา 
 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและพร้อมที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ท าการตรวจสอบได้  หากพบว่า
ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้ายินดีให้ด าเนินการเพิกถอนทุนการศึกษาและระงับสิทธิในการแสดงความจ านงขอเข้ารับ   
ทุนการศึกษาทุกประเภท 
 

ลงช่ือ ......................................................  ผูส้มัคร 
                                                                                             (...................................................) 

                                                                                        วันท่ี ............ เดือน ............. พ.ศ. ............. 
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4. จงเขียนเรียงความ เรื่อง “ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า” โดยเล่าประวัติชีวิต  ประวตัิการศึกษา ช่วงชีวิตวัยรุ่น 
ก่อนและระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเหตุผลที่สมัครขอรบัทุนการศึกษา “ประเภททุนเรียนด”ี ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  มา 1 หน้ากระดาษตามที่จดัเตรียมไว้ให ้

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

************************************************************ 
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เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
ประเภททุนเรียนดี 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

******************************** 
 

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1  รูป 
2. ส าเนาบัตรนักศึกษา 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. หลักฐานการศึกษาจากสถาบันสุดท้ายก่อนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
6. ใบแสดงผลการเรียน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
7. แฟ้มสะสมงาน  (ถ้ามี) 

 
                           ------------------------------------------------------------------ 
 
หมายเหตุ  ก าหนดส่งเอกสารใบสมัคร  ภายในวันที่   22  พฤษภาคม  2562 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


