
งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 ชื่อ–นามสกุล(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ................................................................................................  
เลขประจ าตัว...................... ระดับชั้น ......../......... เลขท่ี ................มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 
ประเภท 
(   ) ๑. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(   ) ๒. ทุนการศึกษาประเภทประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
ประวัติและข้อมูลส่วนตัว 

วัน/เดือน/ปีเกิด......................................สถานที่เกิด .......................................... สัญชาติ ................ 
เชื้อชาติ ..................... ศาสนา .............................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .......................... หมู่บ้าน/คอนโด/อ่ืนๆ 
( โปรดระบุ)……………………………...………………...ถนน ....................................... ต าบล........................................ 
อ าเภอ .............................................จังหวัด ........................................... โทรศัพท์ ............. ............................... 
(สามารถติดต่อได้โดยสะดวก) 

บิดาชื่อ – นามสกุล ....................................................  (ยังมีชีวิตอยู่ / ถึงแก่กรรรม)  อายุ..............ปี   
จบการศึกษาข้ันสูงสุด ........................................................ อาชีพ ......................................... ......................... 
ต าแหน่ง ....................................................... สถานที่ท างาน ................................................ .......................... 
อ าเภอ ............................................... จังหวัด ................... ............................ โทรศัพท์  ................................  
รายได้โดยประมาณ .......................... บาทต่อ (วัน/เดือน) รายได้พิเศษ ......................... บาทต่อ (วัน/เดือน) 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................ หมู่บ้าน/คอนโด/อื่นๆ ( โปรดระบุ) ……………………………………………… 
ถนน ............................... ต าบล ................................. อ าเภอ ........................... จังหวัด  ....... ...................... 
โทรศัพท์บ้าน .................................. โทรศัพท์มือถือ ......... ............................. (สามารถติดต่อได้โดยสะดวก) 

มารดาชื่อ – นามสกุล .................................................  (ยังมีชีวิตอยู่ / ถึงแก่กรรรม)  อายุ...........ป ี  
จบการศึกษาข้ันสูงสุด ................................................... อาชีพ ..................................................................... 
ต าแหน่ง ........................................................... สถานที่ท างาน ............................................ ........................ 
อ าเภอ ........................................ จังหวัด ............................................ โทรศัพท์  ........................................  
รายได้โดยประมาณ ......................... บาทต่อ (วัน/เดือน) รายได้พิเศษ ......................... บาทต่อ (วัน/เดือน) 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .......................... หมู่บ้าน/คอนโด/อื่นๆ ( โปรดระบุ) ……………………………….…………… 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 

ส่งใบสมัครต้ังแต่วันที่ 7 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ถนน ................................ ต าบล ................................ อ าเภอ ............................ จังหวัด  ...... ....................... 
โทรศัพท์บ้าน ................................. โทรศัพท์มือถือ .......................................... (สามารถติดต่อได้โดยสะดวก)  

ผู้ปกครองชื่อ – นามสกุล ..........................................................................................  มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องเป็น ...... ................................ ของนักเรียน อายุ..................ปี  อาชีพ.............................................. 
ต าแหน่ง ........................................................ สถานที่ท างาน ............................................... ..........................  
อ าเภอ .................................... จังหวัด ............................................... โทรศัพท์  ................ ............................  
รายได้โดยประมาณ ........................... บาทต่อ (วัน/เดือน) รายได้พิเศษ ......................... บาทต่อ (วัน/เดือน) 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................ หมู่บ้าน/คอนโด/อื่นๆ ( โปรดระบุ) ……………….……………….…………… 
ถนน ............................. ต าบล ................................. อ าเภอ ............................. จังหวัด  ............................. 
โทรศัพท์บ้าน ............................... โทรศัพท์มือถือ ......................................... (สามารถติดต่อได้โดยสะดวก) 
 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ (โปรดระบุชื่อ) ................................................. ........... มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องเป็น  ......................................... ของนักเรียน  

ผู้อุปการะด้านการเงินแก่นักเรียนคือ (โปรดระบุชื่อ) ...................................................................  
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น  ................................. ของนักเรียน 
 ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนขณะก าลังศึกษาอยู่ ในปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่……………….... 
เลขทีบ่้าน/ห้อง ......................... ชั้นที่.............. ต าบล .........................................อ าเภอ  ........................... 
จังหวัด  ............................................... โทรศัพท์ ..................................................  
อัตราค่าเช่า (ถ้ามี) ........................ บาท/เดือน ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ รวมเป็นเงิน .................... บาท/เดือน 
 
สถานภาพทางครอบครัว 
 ปัจจุบันบิดาและมารดาของนักเรียน (อาศัยอยู่ร่วมกัน / แยกกันอยู่ / หย่าร้างกัน ) 
 ถ้าบิดาและมารดาแยกกันอยู่ หรือหย่าร้างกัน กรุณาตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ปัจจุบันบิดา (แต่งงานใหม่ / ไม่ได้แต่งงานใหม่ ) 
  ปัจจุบันมารดา (แต่งงานใหม่ / ไม่ได้แต่งงานใหม่ ) 
 บิดาและมารดาของนักเรียนมีบุตรร่วมกันจ านวน ............. คน ดังนี้ (เรียงล าดับตามอายุ) 
     ชื่อ – นามสกุล  อายุ       สถานที่ท างาน  ระดับการศึกษา 
     (ปี)      หรือ สถานศึกษา        และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

1. ...................................... .............  .................................................  ................../..................  
2. ...................................... .............  .................................................  ................../. ................. 
3. ...................................... .............  .................................................  ................../. ................. 
4. ...................................... .............  .................................................  ........ ........../.................. 
5. ...................................... .............  .................................................  ................../. ................. 
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(ผู้ปกครองเขียนด้วยตัวบรรจง) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันที่พักอาศัยของนักเรียนมีลักษณะเป็น (อาคารสูง ........ ชั้น, คอนโดมิเนียม ........ ยูนิต,บ้านไม้ 
........ชั้น, ทาวน์เฮาส์ ........ ชัน้, อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 
 ที่พักอาศัยดังกล่าว (เป็นกรรมสิทธิ์ของบิดามารดา ,เป็นกรรมสิทธิ์โดยการเซ้งเป็นระยะเวลา ......ปี 
ต้องผ่อนช าระกับทางธนาคารเดือนละ ................. บาท ต้องเช่าเป็น(รายเดือน ๆ ละ ............... บาท / 
รายปีๆ ละ ..................................... บาท), อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...........................................................) 

บิดาและมารดามีรายการรายรับ – รายจ่าย ดังต่อไปนี้ (โปรดระบุ) 
หมายเหตุ โปรดแนบหลักฐานรายรับ – รายจ่าย และหลักฐานภาระหนี้สินให้ครบถ้วน  ทั้งนี้โรงเรียน
จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว จะใช้ในการพิจารณาทุนการศึกษาเท่านั้น 

รายรับ รายจ่าย  หนี้สิน 
   
   
   
   
   
   

 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
ปัจจุบันนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจาก (โปรดระบุชื่อ) .......................................................................... ........... 
แบ่งเป็นค่าอาหาร............. บาท ต่อวัน เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ ............ บาท ต่อ(วัน/เดือน) 
 ขณะที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนักเรียนมีรายได้พิเศษประมาณ....................................... บาท 
ต่อ (วัน / สัปดาห์ / เดือน) โดยได้รับจาก (โปรดระบุชื่อและลักษณะงานที่ท า) ........................................... 
และนักเรียน (มี/ไม่มี) เงินสะสมจ านวน ....................................... บาท 
 นักเรียนเคยได้รับทุนการศึกษามาแล้ว .................... ทุน (โปรดระบุชื่อทุน) 
1. ..........................................................................  2. .............................................................................  
3..............................................................................  4. ......................................... .................................... 

นักเรียนมีวิธีด าเนินการอย่างไร ถ้าสมมุตินักเรียนได้รับทุนในครั้งนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านความประพฤติ
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................  
 
       ลงชื่อ ............................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา 
              ( ............................................................ ) 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อ .................................................................. ผู้ขอทุน 
            (..................................................................) 
      

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

 
หมายเหตุ ๑. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะพิจารณาตามประกาศโรงเรียนสาธิต 

    “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาได้ระบุมาไม่เป็นความจริง  
    กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษา 
๓. ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าบ้านของผู้รับทุนการศึกษา 
    เพ่ือประกอบการพิจารณา 
๔. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาสามารถแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการประกอบการพิจารณา 
    ทุนได้ (อาทิเช่น ส าเนาแสดงผลการเรียน, ใบรับรองความประพฤติ, ฯลฯ) 
๕. บิดา-มารดาของผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องแนบหลักฐานรายรับ – รายจ่าย  
    และหลักฐานภาระหนี้สินให้ครบถ้วน  ทั้งนี้โรงเรียนจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว  
    จะใช้ในการพิจารณาทุนการศึกษาเท่านั้น 
๖. ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้เพียงประเภทเดียว 
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แผนที่บ้านของนักเรียนผู้ขอทุน (โดยสังเขป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ 
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รูปถ่ายภาพรวมบ้านของผู้ขอรับทุน 
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ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านความประพฤติ
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
       ลงชื่อ ............................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา 
              ( ............................................................ ) 
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เอกสารส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

  ใบสมัครทีข่อรับทุนการศึกษา กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตัวบรรจง  
      พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 1 รูป ด้านบนขวาในใบสมัคร 
  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนที่ออกโดยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
      มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร 
  ส าเนาเอกสารแสดงความประพฤติท่ีออกโดยฝ่ายปกครองของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
      มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
      (กรณีสมัครขอรับทุนประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
  ส าเนาเอกสารแสดงหลักฐานรายได้ของบิดา มารดา (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (มาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปีเม่ือหักภาระหนี้สินของ 
      ครอบครัวตามความเป็นจริง) 
  ส าเนาเอกสารรายจ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ฯลฯ  
      พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ส าเนาเอกสารแสดงภาระหนี้สิน (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
 

หมายเหตุ : หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือค านวณแล้ว
เกินจากที่ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายทุนได้ก าหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาในภาคเรียน 


