
เลขที่ใบสมัคร..................... 

 
 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีการศึกษา 2562 

      (เปิดรับใบสมัครตัง้แต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2562) 
 

   1. ข้อมูลผู้สมัครขอรับทุน  
สถานภาพปัจจุบัน   ทั่วไป       นักบวช       ผู้พิการ       นักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล....................................รหสันักศึกษา................................ 
สาขาวิชา...........................................................วิชาเอก..........................................................หลักสูตร...........................ปี 
เกิดวันที่....................เดือน.............................พ.ศ................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................ศาสนา........................ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................................................................  
...................................................................... ....................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
โทรศัพท์....................................................................................e-mail………………………………….………………………………… 
อาชีพปัจจุบัน (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... 
ที่อยู่หน่วยงาน................................................................................................................................................ ..................... 
รายได้ต่อเดือน...............................................บาท เริ่มท างานในหน่วยงานดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ........................................ 

2. ข้อมูลครอบครัว 

ชื่อ-นามสกุลบิดา.....................................................อาชีพ............................................รายได้เดือนละ.............................บาท

ชื่อ-นามสกุลมารดา..................................................อาชีพ............................................รายได้เดือนละ.............................บาท 

สถานภาพครอบครัว  อยู่ร่วมกัน      แยกกันอยู่  บิดาเสียชีวิต           มารดาเสียชีวิต 

ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส..................................................อาชีพ.............................................รายได้เดือนละ...........................บาท 

จ านวนบุตร..............คน ท่านอาศัยอยู่กับ.........................จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน...............คน 

3. ข้อมูลการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนเข้าศึกษาที่ มสธ.  ม.3    ม.6/ปวช.    ปวส.    ปริญญาตรี    อ่ืนๆ ..................... 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................................... ....... 
ทุนการศึกษา (ทุกประเภทที่เคยได้รับ จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 

 * ชื่อทุน ................................................................ ได้รับเมื่อปีการศึกษา ........................ จ านวน ........................ บาท 

 * ชื่อทุน ................................................................ ได้รับเมื่อปีการศึกษา ........................ จ านวน ........................ บาท 

 * ชื่อทุน ................................................................ ได้รับเมื่อปีการศึกษา ........................ จ านวน ........................ บาท 

 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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4. โปรดระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (โดยบรรยายสภาพความเป็นอยู่ และความจ าเป็นในการ

ขอรับทุนการศึกษา) 

เหตุผลที่ต้องสมัครขอรับทุน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

หากไม่ได้รับทุน ผู้สมัครจะมีวิธีการแก้ปัญหาคือ ………………………………………………………………………………………..…………… 

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

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

หากส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านคิดว่าจะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างไรในอนาคต  

- ต่อตนเอง/สังคม.................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       (ถ้าพื้นที่การให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ขอให้เขียนในกระดาษเปล่า และแนบไปพร้อมกับใบสมัครขอรับทุน) 

5.  โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  หน้าหลักฐาน หรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัครขอรับทุน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)   จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาใบสุทธิ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) กรณีเป็นพระภิกษุ  จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มคัร(เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง)   จ านวน  1  ฉบับ 
 หนังสือรับรองรายได้ และฐานะครอบครัวของผูส้มัคร    จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้  จ านวน  1  ฉบับ 
     ของครอบครัวผูส้มัครขอรับทุน (เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 แผนที่ และภาพถ่ายแสดงท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน    จ านวน  1  ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกไว้ในแบบค าขอรับทุน และหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับทุนนี้ เป็น
ความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงิน
ทุนการศึกษาท่ีได้รับคืนทั้งหมด และยินยอมให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
   
 
 

   ลงชื่อ ……………………………….…………… (ผู้สมัครขอรับทุน) 

          วันที ่…………… เดือน ……………… พ.ศ................... 

** นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ไม่น้อยกว่า 2 ชุดวิชา 
ภายในก าหนดเวลาท่ีระบุในปฏิทนิการศึกษา ปีการศึกษา 2562** 

 
** โปรดส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

ภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2562 (ดูวันประทบัตราไปรษณีย์) ** 
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เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 1 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว และความประพฤติผู้สมัครขอรับทุน 

โดย ข้าราชการ/ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
วันท่ี .............. เดือน ................................. พ.ศ................ 

 
ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกลุ ผู้รับรอง) ……………………….........……........……………………...……… ต าแหน่ง ………………………………..……….…………  

สถานท่ีท างาน …………………………………….…….…………ที่อยู่ที่ท างานเลขท่ี ................ หมู่ท่ี .......... ต าบล .......................................................... 

อ าเภอ ................................................... จังหวัด .............................................  โทรศัพท ์(บ้าน – ที่ท างาน) ………………….................…………… 

มีความสมัพันธ์เป็น.................................................. ของผู้สมัคร โดยรู้จักกับผูส้มัครเป็นเวลานาน ....................................ป ี

 

1. ขอรับรองข้อมูลรายได้ครอบครัวผู้สมัครขอรับทุน ดังนี้  

รายได้รวมของครอบครัว ย้อนหลงั 1 ปี นับจากเดือนท่ีกรอกใบสมคัร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ขอ้ใดข้อหนึ่งดังนี้  
(โปรดเลือกเพียงข้อเดียว) 
 รายได้ของนักศึกษาผู้ขอทุน+รายได้บิดา+รายได้มารดา (ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง) รวมปีละ......................บาท หรือ 
 รายได้ของนักศึกษาผู้ขอทุน+รายได้ผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา) รวมปีละ....................................บาท หรือ 
 รายได้ของนักศึกษาผู้ขอทุน+รายได้คู่สมรส (ในกรณีทีผู่้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว) รวมปีละ............................................................บาท                   

ข้อคิดเห็นอื่นๆ .......................................................................................................................................................................................................... 

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

2. ขอรับรองความประพฤติ ของ นาย / นาง / นางสาว ....................................................................................................................................... 

ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพตดิทุกชนิด อบายมุขท้ังปวง และไมเ่คยมคีวามประพฤติเสื่อมเสียใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ .......................................................................................................................................................................................................... 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 

                                ลงช่ือ…………………………………………….………………ลายมือช่ือผู้รับรอง 

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

            ………../……………../………………… 

 

 

*โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองฯ โดยรับรองส าเนาถูกต้องส่งพร้อมใบสมัครขอรับทุน* 
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เอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข 2 
         

แผนที่ และภาพถ่าย (ถ้ามี) แสดงท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน 
 

  

      
 
 
 
 
 
    
 
 
  

 
 

แผนที่บ้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่าย (ถ้ามี) 

 
 
 


