
  ใบสมัครและสอบถาม เรื่อง “การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ” 
กลุ่มงานแนะแนวฯ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 

 
  
 

 
 
 

            ขอให้นักศึกษาตอบข้อความต่าง ๆ ข้างล่างนี้ตามความจริงที่สุด เพื่อผลการพิจารณาอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่บันทึกในนี้ ถือเป็นความลับ 
ระหว่างมูลนิธิ SET, กลุ่มงานแนะแนวฯ  กองพัฒนานักศึกษา  และนักศึกษา จะไม่มีการเผยแพร่ที่ใดที่หนึ่ง หากไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของประวัติ 
 

นักศึกษา ชื่อ นาย / นางสาว ……………………………………………………นามสกุล………………………………….……………………… 
ชั้นปีที่……….…สาขาวิชา…………………………………….…………….คณะ………………………………………..……………………………… 

 
 

ส่วนที่ 1 ( ตรวจหลักฐาน ) 
หลักฐานในการสมัครขอรับทุนมีดังนี้ 
   รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ติดลงในแบบฟอร์ม)   ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา  
   ส าเนาใบแสดงผลการเรียนปัจจุบัน     ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต) 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตนเอง    รูปถ่ายบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
    ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง     แผนที่ตั้งของบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
             (ติดลงบนข้อ 11 ในแบบฟอร์มนี้) 
  หมายเหตุ หากบิดาและมารดาเสียชีวิตให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทนได้ 
  
           ลงชื่อ……………………………………..….............ผู้ตรวจเอกสาร / ตรวจรับ 
               (...........................................................) 
                 วันที่…………../……..………/…………… 
  
 
ส่วนที่ 2  คณะ/โรงเรียนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ตรวจสอบ 
(ตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนการศึกษาของนักศึกษา) 
ผู้ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล………………………………………..………………………ขอรับรองว่า  นักศึกษาผู้นี้ 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ SET 
1.  เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 – 5  
2.  มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3.  มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.20  ขึ้นไป 
 

      มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขอรับทุนการศึกษาได้     ไมม่ีคุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้  
 
 
 

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

                                                                                    คณบดี/รองคณบดีคณะ/ผู้บริหารโรงเรียน 



 
 

  ส่วนที่ 3  ( การให้ความคิดเห็นของกรรมการในการคัดเลือก ) 
กรรมการท่านที่ 1 ชื่อ…………………………………………………………....…มีความคิดเห็นว่า   นักศึกษาผู้นี้ 
 สมควรได้รับทุนอย่างยิ่ง      ยังไมเ่หมาะสมที่จะได้รับทุนในครั้งนี้       พิจารณาความช่วยเหลืออ่ืน 
เหตุผล
...…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
           

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

กรรมการท่านที่ 2 ชื่อ…………………………………………………………………มีความคิดเห็นว่า   นักศึกษาผู้นี้ 
 สมควรได้รับทุนอย่างยิ่ง        ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุนในครั้งนี้  พิจารณาความช่วยเหลืออ่ืน 
เหตุผล
..………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

                      ลงชื่อ..................................................................
                      (...................................................................)                                         
***ทั้งนี้  
           กรรมการท่านที่ 1 – 2   ให้เป็นในส่วนการพิจารณาของ คณะกรรมการทุนการศึกษา  /  กรรมการสัมภาษณ์ 

        หรือบุคคลที่แต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไปของมหาวิทยาลัย   
 

           ***    ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ( ตามระเบียบการพิจารณาทุนการศึกษา ) ถือเป็นสิ้นสุดด้วย 
 

         เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

          ***    นอกจากนี้ให้ปฏิบัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้ประชุมในแต่ละครั้งไป  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ชื่อ – สกุล : …………………………………………………………..………………………………… 

เลขที่บัตรประชาชน :           -                         -                              - -                -   

วัน เดือน ปี เกิด (วัน / เดือน / ปี) : ………/…….…./…..…..….    ปัจจุบันอายุ : …..…….ปี 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้:                                ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:  

บ้านเลขท่ี ………….      หมู่ ……….        บ้านเลขท่ี ………….      หมู่ ………. 

ต าบล  …………………………………………….……….........             ต าบล  …………………………………………….………......... 

อ าเภอ …………………………………………………….………             อ าเภอ …………………………………………………….……… 

จังหวัด ……………………………………………………….…..     จังหวัด ……………………………………………………….….. 

รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………..…             รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………..… 

โทร/มือถือ………..…………….........   Email ………………………………….…   Facebook …………………….………………….  

2. ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน 

2.1 สาขาวิชา :.......................................................................................ชั้นปีที่............... หลักสูตร ................ป ี

2.2 ต้องใช้เวลาศึกษาอีก: ..............ภาคเรียน (รวมภาคเรียนปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่)          

2.3 หลักสูตร ศศ.บ.          ค.บ.          วท.บ.           หลักสูตรอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................... 

2.4 รหัสนักศึกษา:..................................................................................... 

2.5 ผลการเรียนล่าสุด:…………… 

2.6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :............................................................................................................................. 

2.7 ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา :................................................................................................................ 

3. ข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา 

3.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน: ....................................................................................... 

3.2 เกรดเฉลี่ย: ......................... 

 

  The SET Foundation 
     Po Box 19, Amphur Muang, Nakhon Sawan 60000 

 

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

 

 
ติดรูปของคุณ 

ที่นี่ 

             

         



 

3.3 จบการศึกษาระดับวิทยาลัยจาก: ......................................................................................................... 

3.4 หากคุณจบการศึกษาจากวิทยาลัย โปรดระบุสาขาวิชา:……………………………………………………………… 

3.5 หากคุณจบการศึกษาจากวิทยาลัย โปรดระบุระดับการศึกษา    ปวช.             ปวส. 

3.6 หากคุณจบการศึกษาจากวิทยาลัย โปรดระบุเกรดเฉลี่ย:………………………… 

4. ประวัติการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หากคุณกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จะไม่มีผลใดๆ ต่อการพิจารณารับทุนจากมูลนิธิของเราทั้งสิ้น  

4.1 คุณก าลังได้รับหรือเคยได้รับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือไม่     ไม่         ใช่             ท าเรื่องสมัครแล้ว  

4.2 ถ้าตอบ “ใช่” คุณได้รับ หรือ เคยได้รับทุนต่อเดือนเป็นเงิน ....................... บาท 

4.3 สัญญากู้ยืมฉบับล่าสุดของคุณหมดลงเมื่อเดือน ........................... ปี .................. 

5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในปัจจุบันของคุณ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน.........................บาท ค่าโดยสารประจ าทางต่อสัปดาห์...................บาท 

ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น ต่อสัปดาห์....................บาท ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การเรียนต่อปี..................บาท 

ค่าชุดนักศึกษาต่อปี...............บาท ค่าเช่าหอพักต่อเดือน (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง)...................บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร....................บาท            

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................เป็นเงิน..................บาท 

6. ประวัติการรับทุนการศึกษา 
คุณได้รับ หรือ เคยได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นด้วยหรือไม่      ไม่             ใช่             หากใช่โปรดระบุ: 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน ชื่อผู้ให้ทุน มูลค่ารวม 

ประถมศึกษา    

มัธยมศึกษา    

7. ประวัติครอบครัว 
สถานะทางครอบครัวของบิดา มารดา  อยู่ด้วยกัน        หย่าร้าง        แยกกันอยู่         อ่ืน ๆ     (ระบ)ุ ................. 

ปัจจุบันคุณอาศัยอยู่กับใคร  บิดา        มารดา            

7.1 ชื่อ – สกุล บิดา:……………………………………………………………….   มีชีวิตอยู่          ถึงแก่กรรม 

     ประกอบอาชีพ: ……………………………………………………………   

     รายไดต้่อปี ประมาณ ..............................บาท              เบอร์โทรติดต่อ........................................................ 

7.2 ชื่อ – สกุล มารดา:……………………………………………………………   มีชีวิตอยู่          ถึงแก่กรรม 

     ประกอบอาชีพ: ……………………………………………………………   

     รายไดต้่อปี ประมาณ ..............................บาท              เบอรโ์ทรติดต่อ........................................................ 

                

      

  

  

  

   

      

 



 

7.3 หากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา ใครคือผู้ปกครองของคุณ  

     ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง:………………………………………………………  ประกอบอาชีพ: …………………………………………   

     รายไดต้่อปี ประมาณ ..............................บาท              เบอร์โทรติดต่อ........................................................ 

     เกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………ของคุณ 
7.4 มีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณหรือไม่ (พ่ีน้อง, ลุง, ป้า, ตา ยาย เป็นต้น) ถ้าหากมีโปรดระบุ 

     เกี่ยวข้องเป็น .................................................................................................................................................... 

7.5 หากมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณ รายได้ของพวกเขารวมกันทั้งหมด............................บาท/เดือน 

7.6 หากบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองท าเกษตรกรรม พวกเขามีท่ีดินเป็นของตนเองหรือไม่ ถ้าใช่ มีจ านวน .........ไร่ 

7.7 หากบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองเช่าที่ท าเกษตรกรรม พวกเขาเช่าที่ท้ังหมดจ านวน ............ไร ่

7.8 หากบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองเช่าที่ท าเกษตรกรรม พวกเขาต้องจ่ายค่าเช่าเป็นเงิน...........................บาท/ป ี

7.9 บ้านของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองที่คุณอาศัยอยู่ด้วยเป็นบ้านของตนเองหรือไม่        ใช่            ไม่ใช่  

     หากเป็นบ้านเช่าต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ.......................บาท/เดือน 

8. รายรับในปัจจุบันของคุณ 

8.1 คุณได้รับเงินส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ สมาชิกในครอบครัวหรือไม่  

     หากใช่ คุณได้รับเงิน.....................................บาท/เดือน 

8.2 คุณท างานนอกเวลาเรียนเพ่ือรายได้เสริมหรือไม่ หากใช่ คุณท างานอะไร และได้รับค่าตอบแทนสัปดาห์ละเท่าไร 

     ชื่องานที่ท า........................................................................ โดยได้รับค่าตอบแทน..............................บาท/สัปดาห์ 

     โดยต้องท างานจ านวน...........................................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

9. คุณมีโรคประจ าตัวหรือไม่ หากมี โปรดระบุรายละเอียด ค าตอบนี้จะไม่มีผลต่อการพิจารณาทุนของคุณแต่อย่างใด  

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

10. โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการได้รับทุนของคุณ เช่น เหตุผลความจ าเป็นของคุณและครอบครัว  
     รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืนๆ ที่คุณเคยเข้าร่วม 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

  



 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................. 



 

11. ลักษณะบ้านและสถานที่ตั้ง 

     ติดภาพถ่ายบ้านลงในช่อง A ด้านล่าง ในภาพควรมีคุณและบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองอยู่ในภาพด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนแผนที่เดินทางจากมหาวิทยาลัยไปบ้านลงในช่อง B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



 

12. ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ....................................................................................... วันที่...................................... 

                     (......................................................................................) นักศึกษา ผู้ขอทุน 

13.  ค ารับรองของบิดามารดา/ผู้ปกครอง 
 

      ข้าพเจ้า........................................เกี่ยวข้องกับนาย/นางสาว..............................................................ผู้ขอรับ      
 ทุนการศึกษาในฐานะ.......................อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าจริง ทั้งนี้เรื่องที่เขียนในใบสมัครทุนการศึกษา
 ทั้งหมด  ขา้พเจ้าขอรับรองร่วมกับนักศึกษาว่าเป็นความจริง 
 

  ลงชื่อ.............................................................................. วันที่....................................... 
 

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

 

              

แบบฟอร์มนี้ต้องรับรองโดยผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษา : ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองผู้สมัครขอรับทุนคนนี้ 
 

ลงช่ือ .............................................................. วันที่ ..................... 
                                    (................................................................) 
 
2. คณบด/ีรองคณบด ี: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองผู้สมัครขอรับทุนคนนี้ 
 

ลงช่ือ .............................................................. วันที่ ..................... 
                                    (................................................................) 
 
3. อาจารย์ผู้สัมภาษณ ์: ข้าพเจ้าไดพิ้จารณาสัมภาษณผ์ู้สมัครขอรับทุนคนนี้แล้ว 

    ลงช่ือ ................................................................   ลงชื่อ ................................................................ 
           (................................................................)         (................................................................) 
      วันที่ ........../........../.................       วันที่ ........../........../................. 

4. อธิการบด/ีรองอธิการบด ี: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองผู้สมัครขอรับทุนคนนี้ (กรณีผ่านการคัดเลือกแล้ว) 
 

ลงช่ือ .............................................................. วันที่ ..................... 
                                    (................................................................) 
 

ประทับตรา 
มหาวิทยาลัย 



 

 

 
 
 

หนังสือรับรองความประพฤต ิ
 

                ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหน่ง....................................................... 
สังกัดโรงเรียน......................................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว................................................................................................................................... 
จากโรงเรียน...............................................................เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่..................................รหัสนักศึกษา........................................................................................ 
สาขาวิชา................................................................................................................................................................ 
คณะ...................................................................................................................................................................... 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    มีความประพฤติดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
    ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เหมาะสมให้ความช่วยเหลือทางด้าน        
 ทุนการศึกษา 
    เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาต่อเนื่องใด ๆ จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  
          (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 

 
 
      ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
      ............................................................ 
      (              ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน/ อาจารย์ที่ปรึกษา 

     
  
 
 
 
หมายเหตุ หนังสือรับรองความประพฤติส าหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 

 



 

                                                  
 
 
 
 

                                                     หนังสือรับรองความประพฤต ิ

 
                ข้าพเจ้า........................................ต าแหน่ง................................................................................ 
คณะ.................................................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว.......................................................รหัสนักศึกษา................................................ 
นักศึกษาชั้นปีที่...........................................สาขาวิชา...................................................................................... 
คณะ......................................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี   ดังต่อไปนี้ 
 มีความประพฤติดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
 ครอบครัวมีฐานะยากจน เหมาะสมให้ความช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษา      
 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาต่อเนื่องใด ๆ จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  

(ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
 
      ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

      ............................................................ 
      (              ) 
          ต าแหน่ง ผู้บริหาร/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

  
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ หนังสือรับรองความประพฤติส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5  

 
 



 

 
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

 
ข้าพเจ้า .....................................................................................ต าแหน่ง............................................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนวิชา....................................................................................................................... 

คณะ......................................................................................................................................................................... 

 
ความเห็น    สมควรพิจารณาให้ทุนการศึกษา   ไม่สมควรพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
 
เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อ ............................................................    
                                                                                                    

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

                 ต าแหน่ง.......................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   หนังสือรับรองความประพฤติและความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ทั้ง 2 ฉบับนี้ ให้เป็นอาจารย์         
    คนละท่านรับรองโดยไม่ซ้ าชื่อกัน 


