
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
บริษัทซูมิโตโม คอร�ปอเรช่ัน ไทยแลนด� จํากัด

ประจำปีการศึกษา ................... 
 

 
 

ข�าพเจ�าช ื่อ (ภาษาไทย) ...................................................................................................... .................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................... 

คณะ/สํานักวิชา ........................................................ เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา .............................................. 
 

 

 
 

    ติดรูปถ่าย
ผูส้มคัร
ขอรับทุน
ขนาด 2 นิ�ว 

เฉพาะเจ้าหน้าที� / มหาวทิยาลยั 
เลขที�ใบสมคัรรับทุน................................... 

ผลการตรวจสอบใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารการสมคัร 

� สําเนาบัตรประชาชนของผู�ขอรับทุน พร�อมเซ็นช่ือรับรอง            � สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ขอรับทุน พร�อมแผนท่ีคร1าวๆ 

� ใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ีผ1านมา                � สําเนาบัตรประชาชนของผู�ปกครอง พร�อมเซ็นช่ือรับรอง 

� รูปถ1ายสภาพบ�านและทรัพย5สินของครอบครัวผู�ขอรับทุน (ถ�ามี)     � หนังสือรับรองของคณะกรรมการสัมภาษณ5 

� คํารับรองฐานะความเป8นอยู1ของครอบครัวหรือหนังสือรับรองเงินเดือนบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง  

  กรณีมีรายได�ประจํา 

� สําเนาบัตรประชาชน/ข�าราชการ ของผู�รับรองรายได�ของครอบครวั � หนังสือรับรองของอาจารย5ท่ีปรึกษา 

� เอกสารอื่นๆ (ถ�ามี) 
 

หมายเหตุสําหรับผู�รับทุนและผู�เกี่ยวข�อง 

*ต�องเป8นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ีกําหนด (ท้ังน้ีให�ทางสถาบันการศึกษาเป8นฝ=ายพิจารณาในเบ้ืองต�น) 

*ต�องเป8นผู�ท่ีปลอดจากภาระกู�ยืมจากสถาบันต1างๆ เช1น กยศ. 

*ต�องไม1เป8นผู�ท่ีได�รับเงินทุนอื่นๆ อยู1แล�ว หากได�รับก1อนหน�าน้ี ขอให�พิจารณาเลือกทุนใดทุนหน่ึง 

*บริษัทฯ ใคร1ขอความร1วมมือผู�รับทุนในการเข�าร1วมกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ5ให�กับผู�รับทุนในอนาคต (ถ�ามี) 

*ทางผู�รับทุนและผู�เกี่ยวข�อง รับทราบและยินยอมให�ทางสถาบันการศึกษาและบริษัทฯ บันทึกและเป?ดเผยข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องของ
ผู�สมัครรับทุน เช1น ช่ือ ช1องทางการติดต1อ และข�อมูลอื่นๆในการศึกษา เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการสมัครขอรับทุน 
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1.  ประวัติส)วนตัวผู+ขอรับทุน 
วัน เดือน ป ีท่ีเกิด ..........................อาย.ุ.........ปA  เลขประจําตัวประชาชน............................................................ 

สัญชาติ ..........ศาสนา ............. เบอร5ท่ีติดต 1อได� ......................................... E-mail ………....……………………….......... 

ท่ีอยู1ปIจจุบัน บ�านเลขท่ี ...................... หมู1ท่ี ............... ซอย.................................. ถนน .......................................... 

แขวง/ตําบล............................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................. 
จังหวัด ............................................. รหสัไปรษณีย5 .................................. 
2.  ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 

2.1 ผู�ขอรับทุนกําลังศ ึกษาในคณะ................................ ภาควิชา ...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม............... 
2.2 � เคยได�รับทุนการศึกษา 

 

ป-การศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    

    

    

 

� ไม1เคยได�รับทุนการศึกษา 

3.  ครอบครัว/ผู+อุปการะ 
3.1 ชื่อ-สก ุล บิดา ............................................................... � มีชีวิตอยู1 อายุ .......... ปA � ถึงแก 1กรรม 

อาชีพของบิดา ................................................รายได�รวม/ปA...............บาท  เบอร5ท่ีติดต 1อได�.......................   

      ท่ีอยู1.................................................................................................................................................................................. 
3.2 ชื่อ-สกุล มารดา ........................................................... � มีชีวิตอยู1 อายุ .......... ปA � ถึงแก 1กรรม  

อาชีพของมารดา ........................................รายได�รวม/ปA..................บาท เบอร5ท่ีติดต 1อได�.........................               

ท่ีอยู1........................................................................................................................................................................ 
3.3 ชื่อ-สกุล ผู�อุปการะ (กรณีไม1มีบิดา/มารดา) .................................................................. อาย.ุ............. ปA 

อาชีพของผู �อุปการะ.....................................รายได�รวม/ปA.................บาท เบอร5ท่ีติดต 1อได�.....................                

ท่ีอยู1........................................................................................................................................................... 
3.4 สถานภาพครอบครัว 

� บิดา-มารดา อยู1ร1วมกัน 
� แยกกันอยู1ชั่วคราว � บิดาส1งเสีย � มารดาส1งเสีย � บิดา/มารดาไม1ได�ส1งเสีย 
� หย1าร�าง � บิดาส1งเสีย � มารดาส1งเสีย � บิดา/มารดาไม1ได�ส1งเสีย 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ ...... 
3.5 กรณ ีบิดา มารดามีครอบครัวใหม1 สามีใหม1/ภรรยาใหม1 ชื่อ-สกุล ............................................................ 

อายุ .......... ปA อาชีพ .................................................. เบอร5ท่ีติดต1อได� .................................................. 
รายได�รวม/ปA ..................................... บาท 
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3.6 ผู�ขอรับทุนม ีพ่ีน �อง .................... คน (รวมท้ังผู�ขอรับทุน) ผู�ขอรับทุนเป8นบุตร-ธิดา คนท่ี ...............  

พ่ีน�องร1วมบ ิดา มารดา ท่ีกําลังศึกษา/ท่ีสําเร็จการศึกษา (มีงานทํา/ว1างงาน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได+/เดือน (บาท) 
      

      

      

      

 

3.7 บิดา-มารดา มีภาระต �องอุปการะเลีย้งดูผู�อ่ืน (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ................ คน 

3.8 ข�อมูลเก่ียวกับทรัพย5สินของครอบครัว 

�บ�าน  �ของตัวเอง �เช1า  �อ่ืนๆ............................................ 

�ท่ีดิน...............ไร1 

�รถจักรยานยนต5................คัน  �รถยนต5................คัน 

�ทรัพย5สินอ่ืนๆ........................................................................................................... 

4. รายรับ/รายจ)ายในภาคการศึกษาท่ีผ)านมาและภาระหนี้สินของครอบครัว 
 รายร  ับ  

รับเงินค1าอาหาร เดือนละ ......................................... บาท จาก........................................................................ 
รับทุนการศึกษา เดือนละ ......................................... บาท จาก....................................................................... 
ทํางานหารายได�พิเศษ คือ ................................................ รายได� เดือนละ ............................................. บาท 
รวมรายได�ท้ังสิน้เด ือนละ ................................ บาท 
 รายจ  1าย  

ค1าใช �จ1ายในการรับประทานอาหาร เดือนละ ........................... บาท  
ค1าใช�จ1ายในการเดินทาง เดือนละ ...........................................  บาท 

ค1าใช�จ1ายในการศึกษา เดือนละ ..............................................   บาท 
 ภ าระหนี้สิน ของ ครอบครัว  
ภาระหนี้สินในปIจจุบัน เป8นจํานวน .......................................... บาท 
เนื่องจาก    ................................................................................................................................................................... 
การผ1อนชําระเดือนละ ........................................... บาท 

5.  ความจําเป<นในการขอรบัทุน 

- เหตุผลท่ีต�องสมัครขอรับทุน 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................ 

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

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

        - หากไม 1ได�รับทุน ผู�ขอรับทุนจะมีวิธีแก�ปIญหาคือ 
      ................................................................................................................................................................ 
         ................................................................................................................................................................. 
         ................................................................................................................................................................. 
� ขณะนี้ผู�ขอรับทุนกําลังสมัครขอรับทุนอ่ืนๆ 

1.  ชื่อทุน ........................................................................ จํานวนเงิน ............................................ บาท 

2.  ชื่อทุน ........................................................................ จํานวนเงิน ............................................ บาท 

� ขณะนี้ผู�ขอรับทุนกู�ยืมเงินจากรัฐบาล (กยศ. / กรอ.) จํานวนเงิน ............................................ บาท/ปAการศึกษา 

6. สุขภาพ 

โรคประจําตัว....................................................................... ค1ารักษา ................................................. บาท/เดือน 

7.  อาจารย�ท่ีปรึกษา 

ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................................... 

ภาควิชา .......................................................................... คณะ/สํานักวิชา ............................ ................................... 

เบอร5โทรศัพท5 ................................................................. 

8. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

- กิจกรรมของคณะ 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

- กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยั 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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9. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนท่ีแนบมาพร+อมใบสมัคร 

� สําเนาบัตรประชาชนของผู�ขอรับทุน พร�อมเซ็นชื่อรับรอง 
� ใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ีผ1านมา 

� คํารับรองฐานะความเป8นอยู1ของครอบครัวหรือหนังสือรับรองเงินเดือนบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง  

  กรณีมีรายได�ประจํา 

� สําเนาบัตรประชาชนของผู�ปกครอง พร�อมเซ็นชื่อรับรอง 

� สําเนาบัตรประชาชน/ข�าราชการ ของผู�รับรองรายได�ของครอบครวั 

� สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ขอรับทุน พร�อมแผนท่ีคร1าวๆ 

� รูปถ1ายสภาพบ�านและทรัพย5สินของครอบครัวผู�ขอรับทุน (ถ�ามี) 

� หนังสือรับรองของคณะกรรมการสัมภาษณ5 

� หนังสือรับรองของอาจารย5ท่ีปรึกษา 

� เอกสารอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว1า ข�อความที 1กรอกไว�ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้ เป8นความจริง

ทุกประการ โดยยินยอมให�มีการตรวจสอบข�อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพของครอบครัวและตัวข�าพเจ�า หากตรวจพบว1าข�อมูล 

บางส1วนหรือท้ังหมดเป8นเท็จ ข�าพเจ�ายินยอมชดใช�เงินทุนการศึกษาที 1ได�รับคืนท้ังหมด  
  

 
 
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู�สมัครขอรับทุน 

(...................................................) 
วันท่ี .........../............../............... 

 

(ลงชื่อ) ........................................................ บิดา/มารดา หรอืผู�ปกครองนิสิต/นักศึกษา 

(...................................................) 
วันท่ี .........../............../............... 



เอกสารประกอบการพจิารณา 
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คํารับรองฐานะครอบครัวของผู+สมัคร 

โดย หน)วยงานต+นสงักดั สรรพากรเขต นายอําเภอ/ข+าราชการตัง้แต) 
ระดับ5/ ผู+ใหญ)บ+าน/กํานัน/อบต. (ตามแต)กรณี) 

(ถ�าไม�มีคํารับรองฐานะครอบครัวของผู�สมัครจะไม�ได�การรับพิจารณา) 
 

ผู�รับรอง ชื่อ-สกุล ............................................................................... ตําแหน1ง ................................ .............. 

ปIจจุบันอยู1บ�านเลขท่ี ..................... หมู1ท่ี ............หมู1บ�าน ..................................... ซอย ............................................... 

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

จังหวัด .................................................... โทรศัพท5 ........................................................ 
 

ได�ทราบข�อมูลรายละเอียดใบสมัครแล�วมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพฐานะความเป8นอยู1ครอบครัวผู�สมัครดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................... ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 

โดยขอรับรองว1าข�อความดังกล1าวข�างต�นเป8นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู�รับรอง 

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

ตําแหน1ง ................................................................. 



เอกสารประกอบการพจิารณา 
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แผนท่ีพักตามสําเนาทะเบียนบ+าน 
 

 

แผนท่ีพักอาศัยปDจจุบัน 
 

 



เอกสารประกอบการพจิารณา 
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รูปถ)ายภาพบ+านท่ีอยู)อาศัยและทรัพย�สินของครอบครัวผู+สมัคร 

ให�ผู�สมัครติดรปูภาพตามท่ีกําหนดดังนี้ (ถ�ามีรูปมากกว1านี้ให�ส1งมาพร�อมใบสมัครได�) 
 

 

รูปท่ี 1 สภาพด+านหน+าบ+านผู+สมัคร 
 

 

รูปท่ี 2 สภาพภายในบ+านผู+สมัคร 



เอกสารประกอบการพจิารณา 
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รูปถ)ายภาพบ+านท่ีอยู)อาศัยและทรัพย�สินของครอบครัวผู+สมัคร 

ให�ผู�สมัครติดรปูภาพตามท่ีกําหนดดังนี้ (ถ�ามีรูปมากกว1านี้ให�ส1งมาพร�อมใบสมัครได�) 
 

 

รูปท่ี 3 สภาพภายในบ+านผู+สมัคร 
 

 

รูปท่ี 4 สภาพทรัพย�สินต)าง ๆ 



เอกสารประกอบการพจิารณา 
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หนังสือรับรองของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

 
1. ข�าพเจ�า............................................................................ ตําแหน1ง......................................................................... 

ทําการสอนประจําภาควชิา/คณะ........................................................................................................................... 

     เป8นอาจารย5ท่ีปรึกษาของ นาย/น.ส. ............................................................................................ ชั้นปAท่ี ............. 

     คณะ ............................................. ภาควชิา.....................................เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา......................... 
2.  โปรดให�ความเห็นเก่ียวกับผู�สมัครขอรับทุนในด�านต1อไปนี้ 

2.1กิริยามารยาทในสังคม      .............................................................................................................................. 

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

2.2ความประพฤติโดยท่ัวไป   ........................................................................................................ ...................... 
........................................................................................... ....................................................................... 
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