
ใบสมัครขอรบัทนุการศกึษา  

โรงเรียนสาธติ “พบิลูบาํเพญ็” มหาวิทยาลัยบรูพา 

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

 

กรณุากรอกขอมูลใหครบถวน 

 ช่ือ–นามสกุล(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ................................................................................................ 

เลขประจําตัว...................... ระดับช้ัน ......../......... เลขที่ ................มีความประสงคขอรบัทุนการศึกษา 

ประเภท 

(   ) ๑. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรพัย 

(   ) ๒. ทุนการศึกษาประเภทประพฤติดีแตขาดแคลนทนุทรัพย 

 

ประวัตแิละขอมูลสวนตัว 

วัน/เดือน/ปเกิด......................................สถานที่เกิด .......................................... สัญชาติ ................ 

เช้ือชาติ ..................... ศาสนา .............................ปจจุบันอยูบานเลขที่ .......................... หมูบาน/คอนโด/อ่ืนๆ 

( โปรดระบุ)……………………………...………………...ถนน ....................................... ตําบล........................................ 

อําเภอ .............................................จังหวัด ........................................... โทรศัพท ............................................ 

(สามารถติดตอไดโดยสะดวก) 

บิดาช่ือ – นามสกุล ....................................................  (ยังมีชีวิตอยู / ถึงแกกรรรม)  อายุ..............ป   

จบการศึกษาขั้นสูงสุด ........................................................ อาชีพ .................................................................. 

ตําแหนง ....................................................... สถานที่ทํางาน .......................................................................... 

อําเภอ ............................................... จังหวัด ............................................... โทรศัพท  ................................  

รายไดโดยประมาณ .......................... บาทตอ (วัน/เดือน) รายไดพิเศษ ......................... บาทตอ (วัน/เดือน) 

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................ หมูบาน/คอนโด/อ่ืนๆ ( โปรดระบุ) ……………………………………………… 

ถนน ............................... ตําบล ................................. อําเภอ ........................... จังหวัด  ............................. 

โทรศัพทบาน .................................. โทรศัพทมือถือ ...................................... (สามารถติดตอไดโดยสะดวก) 

มารดาช่ือ – นามสกุล .................................................  (ยังมีชีวิตอยู / ถึงแกกรรรม)  อายุ...........ป   

จบการศึกษาขั้นสูงสุด ................................................... อาชีพ ..................................................................... 

ตําแหนง ........................................................... สถานที่ทํางาน .................................................................... 

อําเภอ ........................................ จังหวัด ............................................ โทรศัพท  ........................................  

รายไดโดยประมาณ ......................... บาทตอ (วัน/เดือน) รายไดพิเศษ ......................... บาทตอ (วัน/เดือน) 

ปจจุบันอยูบานเลขที่ .......................... หมูบาน/คอนโด/อ่ืนๆ ( โปรดระบุ) ……………………………….…………… 

 

รูปถายขนาด 

๑ นิ้ว 

รับสมัครตั้งแตวันท่ี ๑๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

สงเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาท่ี E-mail : wattanapornd@buu.ac.th  หรือ phuengberry27@gmail.com  

 

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 

mailto:wattanapornd@buu.ac.th%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


ถนน ................................ ตําบล ................................ อําเภอ ............................ จังหวัด  ............................. 

โทรศัพทบาน ................................. โทรศัพทมือถือ .......................................... (สามารถติดตอไดโดยสะดวก) 

ผูปกครองช่ือ – นามสกุล ..........................................................................................  มีความสัมพันธ

เก่ียวของเปน ...... ................................ ของนักเรียน อายุ..................ป  อาชีพ.............................................. 

ตําแหนง ........................................................ สถานที่ทํางาน .........................................................................  

อําเภอ .................................... จังหวัด ............................................... โทรศัพท  ............................................  

รายไดโดยประมาณ ........................... บาทตอ (วัน/เดือน) รายไดพิเศษ ......................... บาทตอ (วัน/เดือน) 

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................ หมูบาน/คอนโด/อ่ืนๆ ( โปรดระบุ) ……………….……………….…………… 

ถนน ............................. ตําบล ................................. อําเภอ ............................. จังหวัด  ............................. 

โทรศัพทบาน ............................... โทรศัพทมือถือ ......................................... (สามารถติดตอไดโดยสะดวก) 

 ปจจุบันนักเรียนอาศัยอยูกับ (โปรดระบุช่ือ) ............................................................ มีความสมัพันธ

เก่ียวของเปน  ......................................... ของนักเรียน  

ผูอุปการะดานการเงินแกนักเรียนคือ (โปรดระบุช่ือ) ...................................................................  

มีความสัมพันธเก่ียวของเปน  ................................. ของนักเรียน 

 ที่อยูปจจุบันของนักเรียนขณะกําลังศึกษาอยู ในปจจุบันนักเรียนอาศัยอยูบานเลขที่……………….... 

เลขที่บาน/หอง ......................... ช้ันที่.............. ตําบล .........................................อําเภอ  ........................... 

จังหวัด  ............................................... โทรศัพท .................................................. 

อัตราคาเชา (ถามี) ........................ บาท/เดือน คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ รวมเปนเงิน .................... บาท/เดือน 

 

สถานภาพทางครอบครัว 

 ปจจุบันบิดาและมารดาของนักเรียน (อาศยัอยูรวมกัน / แยกกันอยู / หยารางกัน ) 

 ถาบิดาและมารดาแยกกันอยู หรือหยารางกัน กรุณาตอบคําถามตอไปน้ี 

  ปจจุบันบิดา (แตงงานใหม / ไมไดแตงงานใหม ) 

  ปจจุบันมารดา (แตงงานใหม / ไมไดแตงงานใหม ) 

 บิดาและมารดาของนักเรียนมีบุตรรวมกันจํานวน ............. คน ดังน้ี (เรียงลําดับตามอายุ) 

     ช่ือ – นามสกุล  อายุ       สถานที่ทาํงาน  ระดับการศึกษา 

     (ป)      หรือ สถานศึกษา        และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

1. ...................................... .............  .................................................  ................../.................. 

2. ...................................... .............  .................................................  ................../.................. 

3. ...................................... .............  .................................................  ................../.................. 

4. ...................................... .............  .................................................  ................../.................. 

5. ...................................... .............  .................................................  ................../.................. 

 

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



(ผูปกครองเขยีนดวยตัวบรรจง) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันที่พักอาศัยของนักเรียนมีลักษณะเปน (อาคารสูง ........ ช้ัน, คอนโดมิเนียม ........ ยูนิต,บานไม 

........ช้ัน, ทาวนเฮาส ........ ช้ัน, อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

 ที่พักอาศัยดังกลาว (เปนกรรมสิทธ์ิของบิดามารดา ,เปนกรรมสิทธ์ิโดยการเซงเปนระยะเวลา ......ป 

ตองผอนชําระกับทางธนาคารเดือนละ ................. บาท ตองเชาเปน(รายเดือน ๆ ละ ............... บาท / 

รายปๆ ละ ..................................... บาท), อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...........................................................) 

บิดาและมารดามีรายการรายรับ – รายจาย ดังตอไปน้ี (โปรดระบุ) 

หมายเหต ุโปรดแนบหลกัฐานรายรบั – รายจาย และหลักฐานภาระหนี้สนิใหครบถวน  ทั้งนี้โรงเรียน

จะไมเผยแพรขอมูลดังกลาว จะใชในการพิจารณาทนุการศกึษาเทานัน้ 

รายรับ รายจาย  หน้ีสิน 
   
   
   
   
   
   

 

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

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

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

ปจจุบันนักเรียนไดรับคาใชจายจาก (โปรดระบุช่ือ) ..................................................................................... 

แบงเปนคาอาหาร............. บาท ตอวัน เปนคาใชจายในการเดินทางประมาณ ............ บาท ตอ(วัน/เดือน) 

 ขณะที่นักเรียนกําลังศึกษาอยูในปจจุบันนักเรียนมีรายไดพิเศษประมาณ....................................... บาท 

ตอ (วัน / สัปดาห / เดือน) โดยไดรับจาก (โปรดระบุช่ือและลักษณะงานที่ทํา) ........................................... 

และนักเรียน (มี/ไมมี) เงินสะสมจํานวน ....................................... บาท 

 นักเรียนเคยไดรับทุนการศึกษามาแลว .................... ทุน (โปรดระบุช่ือทุน) 

1. ..........................................................................  2. ............................................................................. 

3..............................................................................  4. ............................................................................. 

นักเรียนมีวิธีดําเนินการอยางไร ถาสมมุตินักเรียนไดรับทุนในครั้งน้ี 

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

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

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

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

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



 ขอเสนอแนะของอาจารยทีป่รึกษาดานความประพฤติ

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       ลงช่ือ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา 

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

 
 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวมาขางตนน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

     ลงช่ือ .................................................................. ผูขอทุน 

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

      

ลงช่ือ ............................................................... ผูปกครอง 

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

 

หมายเหต ุ ๑. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะพิจารณาตามประกาศโรงเรียนสาธิต 

 “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. ถาหากตรวจสอบแลวพบวา ขอมูลที่ผูขอรับทุนการศึกษาไดระบุมาไมเปนความจริง กรอก

ขอมูลไมครบถวน ผูขอรับทุนการศึกษาจะถูกตัดสิทธ์ิในการพิจารณาทุนการศึกษา 

๓. ผูขอรับทุนการศึกษาจะตองแนบภาพถายดานหนาบานของผูรับทุนการศึกษาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 

๔. ใหผูขอรับทนุการศึกษาสามารถแนบเอกสารหลักฐานตางๆ ในการประกอบการพิจารณา 

ทุนได (อาทิเชน สําเนาแสดงผลการเรียน, ใบรับรองความประพฤติ, ฯลฯ) 

๕. บิดา-มารดาของผูขอรับทุนการศึกษาจะตองแนบหลักฐานรายรับ – รายจาย และ

หลักฐานภาระหน้ีสินใหครบถวน  ทั้งน้ีโรงเรียนจะไมเผยแพรขอมูลดังกลาว จะใชในการ

พิจารณาทุนการศึกษาเทาน้ัน 

๖. ผูขอรับทุนสามารถยื่นขอทุนการศึกษาไดเพียงประเภทเดียว 

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



แผนทีบ่านของนักเรียนผูขอทนุ (โดยสังเขป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเหนือ 

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



รปูถายภาพรวมบานของผูขอรบัทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



ขอเสนอแนะของอาจารยทีป่รึกษาดานความประพฤติ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

       ลงช่ือ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา 

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

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



 เอกสารสําหรับผูสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา  
 
 ใบสมคัรที่ขอรับทุนการศึกษา กรอกรายละเอยีดในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณดวยตัวบรรจง  
พรอมติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 1 รูป ดานบนขวาในใบสมัคร  
 สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่ออกโดยฝายวิชาการของโรงเรยีนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนท่ีแนบมาพรอมใบสมัคร  
 สําเนาเอกสารแสดงความประพฤติที่ออกโดยฝายพัฒนาผูเรยีน ระดับประถมศึกษา  
 (กรณีสมัครขอรับทุนประเภทความประพฤติดแีตขาดแคลนทุนทรัพย)  
 สําเนาเอกสารแสดงหลักฐานรายไดของบิดา มารดา (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
(มาจากครอบครัวที่มีรายไดรวมกันไมเกิน 200,000 บาท ตอปเมื่อหักภาระหนี้สินของ ครอบครัวตาม
ความเปนจรงิ)  
 สําเนาเอกสารรายจายตางๆ เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาเชาที่อยูอาศัย ฯลฯ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง  
 สําเนาเอกสารแสดงภาระหนี้สิน (ถามี) พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง  
 
หมายเหต ุ: 1. หากคณะกรรมการพิจารณาแลวพบวาขอมูลไมเปนความจรงิ ขอมูลไมครบถวน หรือ

คํานวณแลวเกินจากที่ประกาศหลักเกณฑการจายทุนไดกําหนดไว จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาใน

ภาคเรยีน 

      2. นักเรยีนที่เคยไดรบัทุนการศึกษาในภาคเรยีนที่ ๑ แลวนั้นไมสามารถเขียนขอรับ

ทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ได 

ฝายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 


