
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  
(โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะถูก เก็บเป็นความลับ)  

 

 

1. ชื่อ-สกุลนสิิต ……………..…………………………...…..………. อายุ…..........….ปี  GPA………….......……. 

วันเดือนปีเกิด --  รหัสประจำตัวนิสิต  

เลขที่บัตรประชาชน ----  
 

2. ระดับการศกึษา   ปริญญาตรี ช้ันปี ..……… สาขาวิชา/ หลักสูตร………………………………………………......... 

3.   ชื่อ-สกุลอาจารย์ทีป่รึกษา……………………………………………………………………………………..…………………..….……… 

4.   ที่อยู่ตามภูมลิำเนาบ้านเลขที่……………หมู…่..……ถนน………….……..…….…..……ตำบล………………………...……… 

อำเภอ…………...………..………….จังหวัด………..........…………………โทรศัพท์ (มอืถือ)……….......………..……………. 

โทรศัพท์ติดต่อนิสติ (กรณีติดตามมารับทุนการศกึษา) ………………................……………………………………….. 
 

 

5.   ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา  ข้าพเจ้าพักอาศัยที่   

  บ้านส่วนตัว     บ้านเช่า   หอพักของมหาวิทยาลัยฯ (หอพัก…………………….…..หอ้ง…….…….)  

  หอพักเอกชน   อาศัยผูอ้ื่นอยู่    อื่น ๆ  (ระบุ) …………......……………………………….. 

6.   ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับการอุปการะทางการเงินส่วนใหญ่จาก (ชื่อ) ….……………………………………..……………… 

อาชีพ……………………………….……..…รายได้……………………บาท/เดือน เกี่ยวข้องเป็น……………………………………… 

โดยใหเ้งินขา้พเจ้าทั้งสิน้ประมาณ ………..……….…บาทต่อเดือน (โปรดรวมเงินที่เป็นค่าเช่าหอพักด้วย) 

กรณีที่ไม่มผีูอุ้ปการะ นสิิตมีรายได้จาก....................................... เป็นจำนวน.......................บาท/เดือน 

7.   นิสติได้รับ   ทุนการศกึษา  ทุนวิจัย 

 ปีการศกึษา………………เป็นเงิน……..………บาท  จาก…………………………………ช่วงเวลารับทุน....................... 

 ปีการศกึษา………………เป็นเงิน……..………บาท  จาก…………………………………ช่วงเวลารับทุน....................... 

 ปีการศกึษา………………เป็นเงิน……..………บาท  จาก…………………………………ช่วงเวลารับทุน....................... 
 

8.   ข้าพเจ้ามีค่าใช้จ่ายที่มใิช่ค่าเล่าเรียน ประมาณเดือนละ …………………..…..บาท  โดยใช้จ่ายเป็นรายการดังนี้ 

ค่าเชา่ที่พักรวมค่าน้ำ-ไฟ (เฉพาะส่วนที่นสิิตจ่ายเงิน) .................... บาท/เดือน 

ค่าอาหาร   ……………………บาท/เดือน    

ค่าอุปกรณ์การเรียน  ……………………บาท/เดือน    

ค่าใชส้อยจำเป็นอื่น  ……………………บาท/เดือน 

9.   ข้าพเจ้ามีรายได้พิเศษจากการทำงานตำแหน่ง……………………..............………………. รายได้………..………………...  

ชื่อสถานที่ทำงาน ………………….........................……………………………………… โทร………...............…………………… 

 

 

 

 
ตดิรูปถ่าย 

1 นิว้ 



 
10.  ชื่อบิดา ……………………………... อายุ ……. ปี อาชีพ ……………….…………รายได้…………………………บาท/ป ี

ชื่อมารดา …………………………...อายุ ……. ปี อาชีพ ………………..………รายได้…………….……….…บาท/ป ี

11.  สถานภาพของครอบครัว บิดา-มารดา  

  อยู่ด้วยกันครบ    แยกทางกัน    หย่าขาด  

  แยกกันอยู่เพราะความจำเป็นเกี่ยวกับอาชีพ   

  บิดามารดาถึงแก่กรรม     บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม   

ที่อยู่ของบิดามารดา บ้านเลขที่ …………หมู…่……….ถนน…………..……….………ตำบล…………………………………….... 

อำเภอ…………………….……….จังหวัด ………………..………..รหัสไปรษณีย์….………………. โทรศัพท์ ………..…………….. 
 

12.  ผูอุ้ปการะชื่อ………………………………….….…………. นามสกุล…………………………………………………….…….อายุ……..…ป ี

  เกี่ยวข้องกับนิสติ คือ เป็น ………………………  อาชีพ ……………………………………….รายได้…………………บาท/เดือน         

  รายได้รวมของครอบครัวผูอุ้ปการะ …………………..………..…… บาท/เดือน 

  สถานที่ประกอบอาชีพ ……………………………………………….……… โทรศัพท์ …………...................................……… 

  ถ้าผูอุ้ปการะประกอบอาชีพเกษตรกร     มีทีด่นิของตนเอง     เช่าผู้อื่น ค่าเช่า …….............…… บาท/ปี 

  จำนวน……….………ไร่……..…………ตารางวา พืชที่เพาะปลูก คอื…………...........................………….……………… 
 

13.  มีพี่น้องบิดามารดาเดียวกันจำนวน………………………..คน (รวมผู้ขอรับทุน)  ชาย……….....คน  หญิง……..…คน 

ประกอบอาชีพแลว้………………คน  กำลังศกึษา………....…คน   ไม่ได้ศกึษาหรอืประกอบอาชีพ……….….……คน 

พิการ …………. คน อวัยวะที่พิการ ……………………………………..……………………………………………………………..……….. 
 

14.  ข้อมูลของพี่น้องที่ทำงานแลว้ มดีังนี้  

ชื่อ – สกุล 
อายุ 

(ป)ี 

จบการศึกษา

ระดับ 
อาชพี 

รายได ้

บาท/เดอืน 

สถานภาพ 

(โสด/สมรส/หย่า) 

จำนวน

บุตร 

1.       

2.       

3.       

 

ข้อมูลของพี่น้องที่ยังศึกษาอยู่ (ไม่รวมนิสติ) มดีังนี้  

ชื่อ – สกุล 
อายุ 

(ปี) 

กำลังศึกษา 

อยู่ชั้น 
ชื่อสถานศึกษา ผู้อุปการะ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 



 
15.  การกู้ยืมเงนิทุนการศกึษาของรัฐบาล   

   ยังไม่เคยยื่นขอกู้  

   เคยยื่นขอกู้ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา 

   อยู่ในระหว่างการขอยื่นกู้ กยศ. รายใหม่     ค่าเล่าเรียน  ค่าครองชีพ 

  ขอกู้ กยศ. ต่อเนื่องจากสถานศกึษาเดิม    ค่าเล่าเรียน  ค่าครองชีพ 
 

16.  ความสามารถพิเศษของนสิิต (ถ้ามี) 

 คอมพิวเตอร์โปรแกรม……………………………………….............................……………………….……………………… 

 ดนตรี ประเภท………………….........……………………  กีฬา ประเภท………………...................………………… 

 ช่างฝีมอื (ระบุลักษณะ) …………………………………............................………………………………………………….. 

 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ………………………………....................................…………………………………………………….. 

 ภาษาต่างประเทศ (ให้ระบุระดับความสามารถในแต่ละดา้นว่า ดีมาก หรือ ด ีหรอื พอใช้) 

ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน 

อังกฤษ     

จีน     

ญี่ปุ่น     

อื่นๆ……..……….…….…     

 

รูปถ่ายบ้านพักอาศัยของบิดา-มารดา  (รูปภาพพร้อมนิสิตหรอืบิดา-มารดา หรือผูป้กครอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครและเอกสารประกอบการขอรับทุนนี้เป็น

ความจริงทุกประการ หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น เท็จ ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะต้องถูกตัดสิทธิ์การรับ

ทุนการศึกษาทันทีและต้องคืนเงินทุนการศกึษาพร้อมทั้งยินยอมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดำเนนิการทางวินัยนิสติต่อไป 

 

 

ลงชื่อ ………………………..………..………………...ผู้ขอรับทุน 

     (………………………………..…………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติส่วนตัวและเหตุผลในการขอรับทุนการศกึษา 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

ลงช่ือ ………………………..………..…….ผูข้อรับทุน 

  (……………………................…………………) 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่เขียนเป็นความจรงิทุกประการ 

หากข้าพเจ้าเขียนข้อมูลที่เท็จข้าพเจ้ายินยอมที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบรับรองของอาจารย์ที่ปรกึษา  

ในการขอรับทุนการศึกษาของนิสิต 

 
ข้าพเจ้า........................................................................................ ตำแหน่ง............................................................. 

ขอรับรองว่า นาย / นางสาว............................................................................................... เป็นนิสิตในความดูแล และ 

เป็นผู้มคีวามประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมท่ีจะรับทุนการศึกษานี้ 

บันทึกข้อมูลท่ีอาจารย์ตอ้งการจะแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับทุนการศึกษา 
 

ประวัตินสิิต และ/หรือครอบครัวของนิสิต (ยากจน  กำพรา้  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู) 

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

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

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

การทำงานนอกเวลาเรียนของนิสิต (ถ้าม ีโปรดระบลุักษณะงาน  เวลาทำงาน และรายได้ ) 

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

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

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

ความประพฤติของนสิิต (โปรดทำเคร่ืองหมาย ✓ในช่องท่ีท่านเลอืก) 

เกณฑ์การประเมิน ควรปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

1. กิริยามารยาทเรียบร้อย  รู้จักกาลเทศะ     

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม     

3. มีนำ้ใจต่อเพื่อนและอาจารย์     

4. ช่วยเหลอืกิจกรรมต่างๆของสาขา / คณะ / มหาวิทยาลัย     

5. การแต่งกายของนสิิตเรียบร้อยตามระเบียบ     

 

ความคดิเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

 

       ลงชื่อ....................................................อาจารย์ผู้รับรอง 

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

       วันที่..................เดือน............................พ.ศ.…………………. 

 

 

เมือ่ทา่นเขยีนเรียบร้อย โปรดใส่ซองปดิผนึกพร้อมทั้งลงชือ่กำกับทีป่ากผนึก 

และมอบใหน้ิสิตผู้ขอรับรองนำส่งงานคุณภาพนสิิต คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัพะเยา 

หรือนำส่งหนว่ยพัฒนาคณุภาพนิสิต คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องวิชาการ ไดด้้วยตนเอง 

 

 



 

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

นิสติต้องส่งใบสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปพร้อมแนบหลักฐานดังนี้ 

 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน       1 ฉบับ 

 สำเนาบัตรนิสติพร้อมรับรองสำเนา        1 ฉบับ 

 ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน กรณีนิสติใหม่ใหใ้ช้ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศกึษาเดิม 1 ฉบับ 

 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ใช้แบบฟอร์มในหน้าสุดท้าย)    1 ฉบับ 

 สำเนาหนา้บัญชีธนาคาร         1 ฉบับ 

 รูปถ่ายบ้านพักอาศัยของบิดา-มารดา       1 ฉบับ 

 หลักฐานหนีส้ิน (ถ้ามี)         1 ฉบับ 

 เอกสารหรอืหลักฐานอื่น (ถ้ามี)        1 ฉบับ 

 

หลักฐานไม่เรยีบร้อยหรอืกรอกข้อมูลไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้ไม่ได้รับการพจิารณา 

 

ส่งใบสมัครได้ที่งานคุณภาพนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องวิชาการ หรือทางไปรษณีย์ 

   

 ส่ง หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

  เบอร์โทรศัพท์มอืถือ 063 254 6616 (พีเ่บล์ว) 

 

 

 


