














 
ใบสมัครขอรับทุน 

 

วนัท่ี……เดือน…………….พ.ศ….... 

 

เรียน     ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ - พนัธ์ุทิพย ์

  

ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว).........................................................................เพศ.....................อาย.ุ..................ปี 

เกิดวนัท่ี......เดือน................................พ.ศ............สถานท่ีเกิด..........................................จงัหวดั............................ 

สญัชาติ……....เช้ือชาติ…......ศาสนา……..............ท่ีอยู/่ภูมิลาํเนาเลขท่ี……........หมู่…...ตรอก/ซอย…………… 

ถนน……………..……………แขวง/ตาํบล…………………....................เขต/อาํเภอ…….………….….............

จงัหวดั….….……………................รหสัไปรษณีย…์…………. 

ช่ือบิดา……………………............................อาย…ุ.......ปี       ยงัมีชีวิตอยู ่    เสียชีวิต  

  ทุพลภาพหรือเจบ็ป่วยเร้ือรัง  อาชีพ……………....รายไดเ้ฉล่ีย………...บาทต่อปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี……หมู่…...ตรอก/ซอย…………....ถนน…………….................แขวง/ตาํบล…………...................

เขต/อาํเภอ………..............................จงัหวดั….…………......................รหสัไปรษณีย…์………. 

ช่ือมารดา……………………........................อาย…ุ.......ปี        ยงัมีชีวิตอยู ่    เสียชีวิต  

  ทุพลภาพหรือเจบ็ป่วยเร้ือรัง  อาชีพ……………....รายไดเ้ฉล่ีย………...บาทต่อปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี…........หมู่…...ตรอก/ซอย…………..ถนน……………...............แขวง/ตาํบล…………...................

เขต/อาํเภอ………..............................จงัหวดั….………….......................รหสัไปรษณีย…์……… 

บิดา/มารดาหรือผูป้กครองมีคนอยูใ่นอุปการะ……...คน   ขา้พเจา้มีพีน่อ้งร่วมบิดา/มารดา (รวมตวัเอง)….....คน

ชาย…..... คน  หญิง…….. คน ขา้พเจา้เป็นบุตรคนท่ี……..ของบิดา/มารดา 

ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บั(นาย/นาง/นางสาว)……………………....................เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น…………... 

มีความประสงคจ์ะเขา้รับทุน “จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย”์  ประจาํปีการศึกษา………....... 

ปัจจุบนัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี ...... คณะ……………................สาขา…………….........สถาบนั………………………... 

เพื่อศึกษาต่อในชั้นปีท่ี….. คณะ……………...............สาขา……………........สถาบนั…………………………... 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีลกัษณะคุณสมบติัตามระเบียบทุน  และไดแ้นบเอกสารมาดว้ยแลว้ 

1.  ประวติัส่วนตวัและขอ้ความเก่ียวกบัความสนใจ กิจกรรม และงานท่ีตั้งใจจะทาํในอนาคต  (พมิพห์รือเขียน - 

     ตวับรรจงตามแบบฟอร์มท่ีแนบมา  หากไม่พอสามารถใชก้ระดาษอ่ืนเพิ่มเติมได)้ 

2.  รูปถ่ายหนา้ตรง (สีหรือขาว-ดาํ)  ไม่สวมหมวก  ขนาด 2 X 4  ซ.ม.  จาํนวน 2 รูป 

3.  ใบรับรองแพทย ์

4. หนงัสือรับรองของผูป้กครอง 

ลงช่ือ............................................................ผูส้มคัร 

 



 
 

ประวตัิส่วนตวั 

ช่ือ   (นาย/นางสาว)………………………………..............  ช่ือเล่น ................ 

เกิดวนัท่ี……เดือน……………………….พ.ศ……….  

1.  ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน 

กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี……...สถาบนั…………………………………………….. 

คณะ…………………………………..สาขา / ภาควชิา………………………….เกรดเฉล่ียสะสม….………. 

เม่ือจบการศึกษาจะไดว้ฒิุ (โปรดระบุช่ือปริญญาและสาขาใหถ้กูตอ้ง) ………………………………………………… 

ผลการเรียน (ชั้นปีท่ี  1) ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่3/ภาคฤดูร้อน 

เกรดเฉล่ียประจาํภาค    

เกรดเฉล่ียสะสม    

2.  ข้อมูลส่วนตัว 

ขา้พเจา้มีพ่ีนอ้ง (รวมตวัขา้พเจา้เอง)………..คน   ดงัน้ี 

ช่ือ - สกลุ กาํลงัศึกษา/สถาบัน ทาํงาน/สถานที่ทาํงาน หมายเหตุ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

3.  ข้อมูลประวตัิการศึกษาในอดีต 

ประถมศึกษา 

โรงเรียน…………………………………….....อาํเภอ………………………...จงัหวดั………………………………… 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

โรงเรียน……………………………………….อาํเภอ………………………...จงัหวดั………………………………… 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียน……………………………………….อาํเภอ………………………...จงัหวดั…………………………… 

4.  ทุนการศึกษาทีเ่คยได้รับ  (ระบุช่ือ/แหล่งทุน, วงเงินต่อปี, จาํนวนปีท่ีไดรั้บ) 

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

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

5. กจิกรรมหรืองานที่กระทําเพือ่หารายได้ช่วยเหลอืตนเองและครอบครัว  ระหว่างเรียนมหาวทิยาลยั (ระบุงาน-รายได)้   

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

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

 



 

6.  กจิกรรมระหว่างศึกษา 

6.1 มธัยมศึกษา/วทิยาลยั……………………………………………………………......................................... 

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

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

6.2 สถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู…่…………………………………………………………………………………. 

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

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

7.  รางวลัทีเ่คยได้รับ (จากการเรียน , กีฬา , ดนตรี , กิจกรรมอ่ืนๆ ) 

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

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

8.  ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนโดยประมาณ (ไม่รวมเล่าค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

ค่าท่ีพกั…………………………………………… ค่าอาหาร…………………………………………………... 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็………………………………... ค่าหนงัสือ/อุปกรณ์การเรียน/อ่ืนๆ ………………………... 

ผูใ้หเ้งินนกัศึกษา……………………………………… เงินท่ีไดต่้อเดือน (หรือเป็นคร้ังคราว)……………………... 

แหล่งเงินอ่ืน ๆ (เช่น กู,้ ยมื)………………………………….. 

9.  ข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับทุน “จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย์”  เน่ืองจากความจําเป็นดังนี ้

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

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

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

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

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

10. ความสนใจทีข้่าพเจ้าเลอืกเรียนหลกัสูตรปัจจุบัน……………………………………………………………………  

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

11. งานทีข้่าพเจ้าตั้งใจจะทาํในอนาคต…………………………………………….………………………..…………… 

12. ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีมู่ลนิธิ ฯ สามารถตดิต่อได้ 

บา้นพกั : ……………………………………………………………………....รหสัไปรษณีย…์………………………. 

หอพกั   :  ……………………………………………………………………...รหสัไปรษณีย…์………………………. 

อีเมล ์    :  ………………………………………………............โทรศพัท…์…………………………………………… 

13. ช่องทางทีนั่กศึกษาจะใช้ตดิต่อหรือตดิตามข่าวสารข้อมูล  ของมูลนิธิฯ (ระบุทั้งสองช่องทาง)  

ผา่นโทรศพัทมื์อถือ  รุ่น………………………………………… เหตุผลท่ีเลือกใช…้……………………………….…  

ผา่นคอมพิวเตอร์ทาง   เวบ็ไซต ์  เมล ์  MSN   เฟสบุ๊ค  คอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ รุ่น……………………………  

เหตุผลท่ีเลือกใช…้………………………………………………ผา่นช่องทางอ่ืนๆ ถา้มี …………………………….… 

14. บุคคลที่มูลนิธิฯ สามารถตดิต่อได้  (โปรดระบุ) 

ช่ือ............................................................................ความสัมพนัธ์.....................................โทรศพัท.์................................ 

 ***(หมายเหตุ  :  กรุณากรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วนเพือ่สิทธิประโยชน์ของท่าน) 
 

ลงช่ือนกัศึกษา………………………………………  ลงช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา…………………………………….. 

วนัท่ี…….เดือน…………………….พ.ศ……….....                        วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ…………... 

 



 

 
 

ใบรับรองแพทย์ 

 
 

สถานท่ี……………….…………………………… 

                                                  วนัท่ี…….เดือน…………………..พ.ศ…………. 

 

ขา้พเจา้ (นายแพทย/์แพทยห์ญิง) …………………………………….......ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมเลขท่ี…………………..…...........ไดต้รวจร่างกายของ…………………………......................นกัศึกษาจาก

สถาบนั…………………………………………………ท่ีอยูเ่ลขท่ี (ท่ีติดต่อได)้..................................................... 

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

เม่ือวนัท่ี……เดือน……………….พ.ศ……....  ขอรับรองวา่ 

 นาย/น.ส............................................................................................ 
    

 สภาพร่างกาย ไม่เป็นผูทุ้พลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 สภาพจิตใจ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต  หรือจิตฟ่ันเฟ่ือน  หรือ ปัญญาอ่อน 
  

 ไม่ปรากฏอาการ  และอาการแสดงของโรคต่อไปนี ้

1. โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

2. วณัโรคในระยะอนัตราย 

3. โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

4. ..................................................................................................................... 

 

สุรปความเห็นของแพทย…์……………………………………..............................................................

ไม่มีโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

 

   ลงช่ือ…………………………………………….. 

                                                                                                       (แพทยผ์ูต้รวจ) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 

 
 

เขียนท่ี……………………………................. 

วนัท่ี…….เดือน………………..พ.ศ…….. 

 

 ขา้พเจา้………………………………………….........อาชีพ………………….....เป็นผูป้กครอง/อาจารย์

ท่ีปรึกษาของ………………………………….........เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้เป็น.......................................ไดรั้บทราบ

เก่ียวกบัการรับทุน“จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย”์โดยตลอดแลว้ ตกลงยินยอมให.้..............................................สมคัรขอรับ

ทุนน้ี  และขอรับรองว่าขอ้ความท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกขอ้  และขา้พเจา้จะพยายามแนะนาํว่า

กล่าวตักเตือนนักศึกษาให้เป็นผู ้มีความขยันหมั่นเพียร ประพฤติเรียบร้อยและตั้ งใจเล่าเรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ 

 

 

     ลงช่ือ........................................................ผูป้กครอง/อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 


