
เอกสารนีเ้ป็นเอกสารปกปิด เพราะมีความลับส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ  
นอกจากอาจารย์และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  

 
เลขที่ใบสมัคร................................. 

  
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  ประจ าปีการศึกษา ................... 
   

ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว ..........................................................ชั้นปี....................รุ่นที่..................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................................................................................................... 
 

1. ประวัติส่วนตวัผู้สมัครขอรับทุน 
    1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด .......................................................................... นับถือศาสนา ................................. 
          ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ .......... ซอย ............................ ถนน .................................... 
          แขวง/ต าบล ................................................................ เขต/อ าเภอ ........................................ ................. 
          จังหวัด ..............................รหัสไปรษณีย์ .........................โทรศัพท์ .....................โทรศัพท์มือถือ...................... 
    1.2  มีโรคประจ าตัวที่แพทย์ให้การวินิจฉัย คือ ………………………………………………………………………..…………………… 
  

2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
    2.1 ส าเร็จการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียน....................................................จังหวัด..................................... 
         ผลการเรียนระดับมัธยมปลาย  เกรดเฉลี่ยสะสม..................................................... 
    2.2 ผลการเรียน GPA ขณะศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 GPA สะสม 
     
     
     
     

 
    2.2 ประวัติเคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
   
   
   
   
   

 
ติดรูปถ่ายผู้สมัคร 

ขอรับทุน 
ขนาด ๑ นิ้ว 
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 2.3  ประวัติเคยกู้ กยศ.   และ/หรือ  ขณะนี้กู้ กยศ. 
 

ปีการศึกษา สถาบันการศึกษา จ านวนเงิน 
   
   
   
   
   

 

3. ครอบครัว / ผู้อุปการะ 
 ** ข้อมูลรายได้ควรมีการตรวจสอบกับผู้ปกครองให้ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์กับผู้ขอรับทุน 
 

   3.1   ชื่อ / สกุล บิดา ................................................         มีชีวิตอยู่ อายุ ............. ป ี            ถึงแก่กรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................มีโรคประจ าตัวที่แพทย์ให้การวินิจฉัย คือ....................................  
          อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ).....เช่น เกษตรกร ท านา ท าไร่ข้าวโพด และรับจ้างรายวัน   

            .................................................................. สถานที่ท างานของบิดา .................................................................... 
          โทรศัพท์.............................................................โทรศัพท์มือถือ................................................... ............ 
          รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)...................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ........................บาท 
          รายได้พิเศษต่อเดือน (ถ้ามี)................................................บาท 
          รวมรายได้ท้ังหมดประมาณปีละ........................................บาทต่อปี 
 

   3.2 ชื่อ/สกุล มารดา....................................................          มีชวีิตอยู่ อายุ ............. ปี             ถึงแก่กรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด...............................................มีโรคประจ าตัวที่แพทย์ให้การวินิจฉัย คือ.................................. 
          อาชีพของมารดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)............................................................................... 
          ....................................................................สถานที่ท างานของมารดา................................................................... 
          สถานที่ท างานของมารดา ............................................................................................................................. 
          โทรศัพท์..................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................... ......................... 
 รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)..................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ.......................บาท 
          รายได้พิเศษต่อเดือน (ถ้ามี)...............................................บาท 
          รวมรายได้ท้ังหมดประมาณปีละ.......................................บาท 
 

    3.3 ชื่อ / สกุล ผู้อุปการะ (กรณีไม่มีบิดา / มารดา).................................................................อายุ.................ปี 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................โรคประจ าตัวที่แพทย์ให้การวินิจฉัย คือ.......................................... 
          อาชีพของผู้อุปการะ(โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)............................................................. ...................... 
          สถานที่ท างาน...........................................................โทรศัพท์.........................โทรศัพท์มือถือ.............................. 
          รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)....................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ..............................บาท 
          รายได้พิเศษต่อเดือน (ถ้ามี)...............................บาท      รวมรายได้ทั้งหมดประมาณปีละ..............................บาท 
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3.4 สถานภาพครอบครัว                   
                   บิดา-มารดา อยู่ร่วมกัน  
                   แยกกันอยู่ชั่วคราว    (      ) บิดาส่งเสีย       (    ) มารดาส่งเสีย   (    )  บิดา/มารดาไม่ได้ส่งเสีย 
          หย่าร้าง                 (      ) บิดาส่งเสีย       (    ) มารดาส่งเสีย   (    )  บิดา/มารดาไม่ได้ส่งเสีย 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................       
           
3.5 กรณีบิดา มารดามีครอบครัวใหม่  สามีใหม่ / ภรรยาใหม่     ชื่อ / สกุล................................................................. 
           อายุ..............ปี อาชพี...................................................................รายได้ประมาณปีละ...............................บาท 
           สถานที่ติดต่อ................................................................................ โทรศัพท์....................................................... 
 

3.6   นักศึกษาผู้ขอทุนมีพ่ีน้อง .............. คน (รวมทั้งผู้ขอทุน)         ผู้ขอทุนเป็นบุตร-ธิดา คนที่...................... 
                  โปรดลงรายละเอียดพ่ีน้องร่วมบิดา มารดา ที่ก าลังศึกษา / ที่ส าเร็จการศึกษา (มีงานท า / ไม่มีงานท า) 

คน
ที ่

เพศ ชื่อ – นามสกลุ อายุ   
 

ระดับ 
การศึกษา 

อาชีพ           สถานที่ท างาน / ศึกษา 
 

รายได้/
เดือน 

1        
2        
3        
4        
5        

      

3.7   บิดา-มารดา มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้อ่ืน (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ................. คน 
       โปรดลงรายละเอียด ชื่อ-สกุล  อายุ  ก าลังศึกษาระดับ/ชั้น  หรือ ท างานอะไร รายได้เท่าไร………………………………… 
       ............................................................................................................................................................................. ........ 
          

3.8  บิดา/มารดา  และ/หรือ ครอบครัว มีภาระหนี้สินในปัจจุบัน  รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ...............................บาท   
o หนี้สินจากงานอาชีพ จ านวนประมาณ.....................แหล่งกู้ยืม คือ  1). ........................................2)..................... 
o หนี้สินจากการเจ็บป่วย จ านวนประมาณ.....................แหล่งกู้ยืม คือ  1). ......................................2)..................... 
o หนี้สินจากให้การศึกษาลูก/หลาน จ านวนประมาณ.....................แหล่งกู้ยืม คือ  1). ............................................ 
o หนี้สินจากอ่ืน ๆ ระบุ…………………………………..จ านวนประมาณ....................แหล่งกู้ยืม คือ1). ............................ 

       
4. รายรับ / รายจ่าย  ของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
         4.1 รายรับ 

1) รับเงินค่าอาหาร เดือนละ  จ านวน.....................บาท   จาก.................................................................................... 
2) รับทุนเดือนละ................................บาท  จากแหล่งทุน......................................................................................... 
3) ท างานหารายได้พิเศษคือ................................................................................................................................. 

ไดร้ายได ้   (    ) วันละ   (    ) สัปดาห์ละ      (    ) เดือนละ     จ านวน ................................บาท 
รวมรายได้ประมาณ เดือนละ     จ านวน..............................บาท 
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          4.2 รายจ่าย 
     รับประทานอาหารเช้า /รกลางวัน /เย็น รวม ......................บาท/วัน   รวมประมาณ................................บาท/.เดือน 
     ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ค่าถ่ายเอกสาร/หนังสือ ต ารา/ท างานกลุ่ม/ฯลฯ)    เดือนละ...........................................บาท 
     ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ระบุ........................................................................................................     เดือนละ...................บาท  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้นประมาณ เดือนละ ................................. บาท 
o ปัจจุบันท่านมีเงินออม  
o ปัจจุบันท่านไม่มีเงินออม  

 

          4.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว……………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
          4.4 หากท่านได้รับทุนการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาครอบครัวได้อย่างไร.……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

5 .ปัญหา/อุปสรรคส าคัญในการเรียนของท่าน คืออะไร………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………… 
 

6.ประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านมีบทบาทช่วยเหลือบุคคล / กลุ่มคน / สถาบัน ฯลฯ อย่างไรบ้าง……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

9.ท่านมีแนวคิดที่จะท าประโยชน์เพื่อคนอ่ืน / วิทยาลัย / ชุมชน ฯลฯ อย่างไรบ้าง…………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

10. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาท่านเคยถุกอาจารย์ตักเตือนเรื่องความประพฤติหรือไม่  
o ไม่เคย 
o เคย  ระบุเรื่อง……………………………………………………………..ท่านมีแนวทางปรับปรุงตนเองในเรื่องนี้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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11.  การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์   ภายในและภายนอกวิทยาลัย 
     ภายในวิทยาลัย :     ควรมีภาพประภอบ และเขียนบรรยายกิจกรรมไว้ท้ายใบสมัคร 

 ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม หน้าที ่ จ านวน 
ชั่วโมง/วัน 

จ านวน 
วัน 

     
     
     
     

       
        ภายนอกวิทยาลัย :     ควรมีภาพประภอบ และเขียนบรรยายกิจกรรมไว้ท้ายใบสมัคร 

 ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม หน้าที ่ จ านวน 
ชั่วโมง/วัน 

จ านวน 
วัน 

     
     
     
     
     

          

6. ความจ าเป็นในการขอรับทุน    
        โปรดให้ข้อมูลปัญหา/อุปสรรคส าคัญ สภาวะความยากล าบากที่เกิดข้ึนกับครอบครัว    

    เหตุผลที่ต้องสมัครขอรับทุน .......................................................................................... ...................................... 

      ............................................................................................................................. ....................................................... 
.     .................................................................................................................................................. ................................. 
      ...................................................................... ............................................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ...................................................... 
      ............................................................................................................................. ........................................................ 
      .................................................................................................................................................................... .................. 
      ....................................................................................... ............................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ....................................................... 
      ............................................................................................................................. ......................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... .............. 
      ....................................................................................................... .............................................................................. 
      ............................................................................................................................. ......................................................... 
      ................................................................................................................................... ................................................. 
      .................................................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ........................................................ 
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          หากไมไ่ด้รับทุน ผู้สมัครจะมีวิธีการแก้ปัญหาคือ ........................................................................... ........... 

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

ขณะนี้ผู้สมัครก าลังสมัครขอรับทุนอื่นอยู่ 
       1. ชื่อทุน .............................................................................จ านวนเงินทุน.................................... ....บาท 
       2. ชื่อทุน...............................................................................จ านวนเงินทุน.......................................บาท 
           

7.  หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมแบบใบสมัคร                                         
              รูปถ่ายสภาพบ้าน  
              วฒุิบัตรกิจกรรมจิตอาสา ระบุ.................................................................................................................  
    เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  ระบุ.................................................................................. ....................................... 

 
  

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้  
      เป็นความจริงทุกประการ  โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า  
      หากตรวจพบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับคืนทั้งหมด 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................ ผู้สมัครขอรับทุน  
                                                   (.......................................................)  
                                                    วันที่ ............../............../................. 

 

8. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
     ......................................................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................................ ............. 
     ................................................................................................................................. ..................................... 
      
  (ลงชื่อ) ......................................................... ...... 

         (............................................................. ) 
วันที.่.........เดือน.............................พ.ศ................ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

แผนที่บ้าน : ระบุอยู่ห่างจากท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดภูมิล าเนากี่กม. และสถานที่ส าคัญใกล้บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 

 
รูปถ่ายภาพบ้านที่อยู่อาศัยของครอบครัวผู้สมัคร 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

          ค าบรรยาย................................................................................................................................. 
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    รูปภาพกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ ของผู้สมัคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ค าบรรยาย................................................................................................................................. 
 
 
 

       

    


