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สถานะทางทหาร:          � ผานการเกณฑทหาร   �  อยูระหวางผอนผัน   �  ไดรับยกเวน  � อายุยังไมถึงเกณฑ 

1) ที่อยูตามบัตรประชาชน 

ที่อยู _____________________________________________________________ ตําบล/แขวง  __________________________  

อําเภอ/เขต  _______________  จังหวัด  _______________   รหัสไปรษณีย  _______________  โทรศัพท: __________________ 

2) ที่อยูปจจุบัน 

� บานของตนเอง � หอพักในวิทยาลัย/สถาบัน  � หอพักนอก/เอกชน  � บานเชา  � บานญาติ  � อ่ืนๆ (ระบ)ุ _________________ 

ที่อยู _______________________________________ตําบล/แขวง  _______________________  อําเภอ/เขต _______________  

จังหวัด  _______________   รหัสไปรษณีย  _______________  โทรศัพท: __________________  มือถือ:  __________________ 

อีเมล  : ___________________________________  ไลนไอดี : ______________________ เฟสบุค: ______________________ 

3) บุคคลและที่อยูติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

ช่ือ-นามสกุล (บุคคลที่ใหติดตอกรณีฉุกเฉิน) ________________________________  มีความสัมพันธเปน   ____________________ 

ที่อยู _______________________________________ตําบล/แขวง  _______________________  อําเภอ/เขต _______________  

จังหวัด  _______________   รหัสไปรษณีย  _______________  โทรศัพท: __________________  มือถือ:  __________________ 

อีเมล  : ___________________________________  ไลนไอดี : ______________________ เฟสบุค: ______________________ 

4) ไดรับขาวสารทุนจาก   � ครอบครัว/เพื่อน � มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย  � เว็บไซต/เฟสบุค  � อ่ืนๆ (ระบ)ุ ___________ 

5) สมัครทุนการศึกษา     � สมัครผานมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย  � สมัครดวยตนเอง  � อ่ืนๆ (ระบ)ุ ___________________ 

 

รหัสนักศึกษา ______________ ศึกษาอยูช้ัน  � ปวช. � ปวส. ปที่  1  มีผลการศึกษาเฉล่ียเม่ือส้ินสุดเทอมแรก (GPAX)  ________ 

สาขางาน ________________________  สาขาวิชา _______________________   โปรแกรม/คณะ ________________________  

สถาบัน ________________________ วิทยาเขต/ศูนย _____________________ ที่อยูสถาบัน ____________________________ 

ตําบล/แขวง  ______________________ อําเภอ/เขต ________________  จังหวัด  _______________  รหัสไปรษณีย  _________  

1) ผูสมัครสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันตางๆดังน้ี 

ระดับช้ัน ชวงเวลาที่ศึกษา(ป) โรงเรียน / วิทยาลัย โปรแกรม/สาขาวิชาเอก เกรดเฉล่ีย 

ประถม จาก 
ถึง 

   

มัธยมตน จาก 
ถึง 

   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
 

จาก 
ถึง 

   

 

 สวนท่ี 1 : ประวัติผูสมัครขอรับทุนระดับอาชีวศึกษา 

ช่ือ-นามสกุลผูสมัคร (ภาษาไทย)  ช่ือเลน  

Name-Family Name  เพศ:     � ชาย    � หญิง 

เลขประจําตัวประชาชน   วันเกิด  
อายุ               ป ศาสนา   สัญชาติ  

    สวนท่ี 2 : ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาปจจุบัน 

 
รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 
(ไมเกิน 6 เดือน) 
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2) ผูสมัครเคยไดรับรางวัล หรือ เคยรวมกิจกรรม/โครงการฝกอบรม / โครงการแลกเปล่ียน / ฝกงาน หรือ ทํางานดังน้ี 

ชวงเวลา (จาก – ถึง) รายละเอียดกิจกรรมที่ไดเขารวม(ระบุหนวยงานที่จัด, ผลงาน หรือหนาที่ความรับผิดชอบ) 

  

  

  

3) ผูสมัครไดกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา หรือไม  
  (กรณีกูยืม ตองแนบเอกสารสัญญา และเอกสารสรุปยอดเงินกูรายปจนถึงปปจจุบัน และกรอกรายละเอียดในตารางดานลางดวย) 
  �   ไมเคยกูยืม    �   กูยืม จากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   �  กูยืม จากกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

ชวงเวลา (จาก – ถึง) รายละเอียดการกูยืมเงิน จํานวนเงิน (บาท/ป) 

   

   

   

4) ผูสมัครเคยไดรับทุนการศึกษามากอน หรือไม 

   �   ไมเคย           �   เคยไดรับทุนฯจากมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ   �   เคยไดรับทุนฯ จากจากหนวยงานอ่ืนๆ ดังน้ี 

ชวงเวลา (จาก – ถึง) ช่ือ/ประเภท/รายละเอียดทุนการศึกษา หนวยงานที่ใหทุน จํานวนเงิน (บาท/ป) 

    

    

    

 

1) สถานะของครอบครัวในปจจุบัน :    

� บิดา-มารดาอยูดวยกัน �  บิดา/มารดาอยูคนละที่เน่ืองจากแยกกันทํางาน  � หยาราง/เลิกรากัน  � อ่ืนๆ (ระบ)ุ ______________ 

2) ปจจุบันผูสมัครอยูในความอุปการะของ ? 

� บิดา-มารดารวมเล้ียงดู � บิดาเล้ียงดูคนเดียว � มารดาเล้ียงดูคนเดียว  � บุคคลอ่ืนเล้ียงดู  � เล้ียงดูตนเอง  � อ่ืนๆ _________ 

3) บิดา  ช่ือ-นามสกุล _______________________________ อายุ  __________ ป     �  บิดาเสียชีวิต   �  ไมสามารถติดตอได    

ที่อยู _____________________________ตําบล/แขวง  _______________ อําเภอ/เขต _____________  จังหวัด  _____________ 

รหัสไปรษณีย  ___________ โทรศัพท/มือถือ :  ________________________  รายไดตอเดือน/ตอป ________________  บาท 

อาชีพ  � เกษตร (ทํานา-ไร)  พื้นที่ ____ ไร  มีคาเชา _______ บาท  �  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ตาํแหนง__________________ 

         �  อ่ืนๆ(ระบ)ุ ______________________________________  

4) มารดา  ช่ือ-นามสกุล _______________________________ อายุ  __________ ป   �  มารดาเสียชีวิต   �  ไมสามารถติดตอได    

ที่อยู _____________________________ตําบล/แขวง  _______________ อําเภอ/เขต _____________  จังหวัด  _____________  

รหัสไปรษณีย  ___________ โทรศัพท/มือถือ :  ________________________  รายไดตอเดือน/ตอป ________________  บาท  

อาชีพ  � เกษตร (ทํานา-ไร)  พื้นที่ ____ ไร  มีคาเชา _______ บาท  �  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ตาํแหนง__________________ 

         �  อ่ืนๆ(ระบ)ุ ______________________________________  

5) ผูอุปการะ  ช่ือ-นามสกุล _______________________________  อายุ  _______ ป  มีความสัมพันธเปน   __________________ 

ที่อยู _____________________________ตําบล/แขวง  _______________ อําเภอ/เขต _____________  จังหวัด  _____________ 

รหัสไปรษณีย  ___________ โทรศัพท/มือถือ :  ________________________ รายได  ________________  บาท ตอเดือน/ตอป 

อาชีพ  � เกษตร (ทํานา-ไร)  พื้นที่ ____ ไร  มีคาเชา _______ บาท  �  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ตาํแหนง__________________ 

         �  อ่ืนๆ(ระบ)ุ ______________________________________  

 

    สวนท่ี 3 : ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 
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6) ผูสมัครมีพี่นองรวมบิดา-มารดา และพี่นองตางบิดา/มารดา (รวมผูสมัครดวย)  ___________  คน  เปนบุตรคนที่   _______ 

7) ปจจุบัน บิดา-มารดาหรือผูอุปการะ  มีภาระเล้ียงดพูี่-นอง หรือ ผูอ่ืนที่อยูในความอุปการะรวมกับผูสมัคร _______ คน ดังน้ี 

ช่ือนามสกุล อายุ ศึกษาในระดับช้ัน/ทํางาน รายจาย/เดือน 

1     

2     

3     

4     

 

1) ผูสมัครมีรายได ดังน้ี 

• ผูสมัครมีรายรับโดยเฉล่ีย เดือนละ    ____________  บาท  

จาก      � บิดา-มารดา หรอื ผูอุปการะ ____________ บาท   � กองทุนกูยืมการศึกษา    _______________ บาท   

           � ทํางานดวยตนเอง(ประจํา) _____________ บาท   � อ่ืนๆ (ระบุ)__________   _____________ บาท   

  และมีรายไดจากการทํางานพิเศษของตนเอง (ไมประจํา)  เปนเงินรวม  _________ บาท /เดือน ดังน้ี  

     1. ______________________ ทํางานเปนเวลา _______ วัน/เดือน  มีรายได  ___________ บาท 

     2. ______________________ ทํางานเปนเวลา _______ วัน/เดือน  มีรายได  ___________ บาท 

2) ผูสมัครมีรายจาย ดังน้ี 

• ผูสมัครมีรายจายโดยเฉล่ีย เดือนละ    ____________  บาท  

จาก      � คาที่พัก (รวมคานํ้า-ไฟฟา)  _____________  บาท   � คาเดนิทาง/คานํ้ามัน  ________________ บาท 

           � คาอาหาร-เครื่องดื่ม   _________________  บาท   � คาโทรศัพท/อินเตอรเน็ต ______________ บาท 

           � คาใชจายสวนตัว   ___________________  บาท   � อ่ืนๆ (ระบุ)_________   ______________ บาท   

3) ผูสมัครมีรายจายดานการศึกษา ดังน้ี 

• คาเทอม (คาหนวยกิต+คาบํารุงการศึกษา)          เทอมที่ 1  ป 2561 _______________  บาท 

• คาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวกับการศึกษา (หนังสือ ชีท อุปกรณ และอ่ืนๆ)   เทอมที่ 1  ป 2561 _______________  บาท 

 

ใหผูสมัครเขียนอธิบาย และเรียบเรียงขอมูลความคิดเห็นของคุณตามหัวขอตางๆเหลาน้ี ใหครบถวน กระชับ และไดใจความทุกขอ 

1) คุณคิดวาตนเองเปนอยางไร ใหวิเคราะหขอด ีและขอเสีย ของตนเอง 

 

 

 

 

 

2)  ใหคุณเขียนบอกเลาถึงประสบการณหรือกิจกรรมตางๆ ในระหวางศึกษาที่คุณเคยเขารวมและประทับใจ 

 

 

 

 

 

    สวนท่ี 4 : ขอมูลเก่ียวกับสถานะทางการเงิน 

    สวนท่ี 5 : แนวคิดและประสบการณในระหวางการศึกษา 
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3)  คุณไดตั้งเปาหมายและวางแผนอนาคตในระยะส้ันและระยะยาวของคุณ หลังจากเรียนจบไวอยางไร และคุณมีวิธีการอยางไร ที่จะ 

ทําใหสําเร็จตามเปาหมาย และแผนอนาคตที่คุณไดตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

4) ถาคุณไดรับมอบหมายใหทํางานกลุมช้ินหน่ึงรวมกันกับเพื่อน 2 คนที่กําลังทะเลาะกันอยู  และงานช้ินน้ันมีกําหนดสงงานในสัปดาหหนา  

ซ่ึงกลุมของคุณยังไมไดเริ่มทํางานแมแตนอย คุณจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแยงของเพื่อนรวมงานอยางไร และมีวิธีการจัดการอยางไร  

เพื่อใหงานกลุมในครั้งน้ีเสร็จทันสงอาจารยไดทันตามกําหนด 

 

 

 

 

 

 

5) โปรดระบเุหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา สภาพความเปนอยูในปจจุบัน  และปญหาครอบครัวอยางละเอียดพรอมแนบรูปถายบาน 
และครอบครัวของนักศึกษา    (โปรดใหรายละเอียดที่สําคัญเก่ียวกับผูสมัครและครอบครัวใหมากที่สุด เพื่อประโยชนในการพิจารณา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลตางๆที่ไดระบุไวขางตนในเอกสารน้ีถูกตองและเปนความจริง ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ  
และหากตรวจสอบในภายหลังพบวา ขอมูลใดเปนเท็จ หรือ ขาพเจาขาดคุณสมบัติดังกลาว  ขาพเจายินดีใหมูลนิธิฯ ตัดสิทธ์ิการรับทุนน้ี  
โดยไมขออุทธรณใดๆ ทั้งส้ิน และขาพเจายอมรับผลการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการฯ โดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งส้ิน 

        ลายเซ็น       _________________________   ผูสมัคร 

           ( _________________________ )  ช่ือ-สกุลตัวบรรจง 

 วันที่ :     _________________________ 
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ช่ือ–นามสกุล ผูสมัครขอรับทุน :   ____________________________________________________________________________ 

ช่ือ–นามสกุล อาจารย:   __________________________________________________  ตําแหนง:   _______________________   

วิทยาลัย/สถาบัน  _________________________โทรศพัท/มือถือ : ________________   อีเมล : __________________________ 

มีความสัมพันธกับผูสมัครเปน  �  หัวหนาแผนก  � อาจารยที่ปรึกษา � อาจารยแนะแนว/ผูดูแลทุนการศึกษา  � อ่ืนๆ __________  

ในสาขางาน/แผนกวิชาเดียวกันกับผูสมัคร มีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน   __________________  คน 

กรุณาประเมินคุณสมบัติของผูสมัครเปรียบเทียบนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนในสาขางาน/แผนกวิชา ช้ันปเดียวกัน ดังหัวขอตอไปนี:้ 

หัวขอการประเมิน ลําดับของผูสมัคร 

ผลการเรียน � ดีเยี่ยม (5% แรก)   � ดีมาก (10% แรก)   � ดี (25% แรก)  � ปานกลาง 

ความประพฤติ � ดีเยี่ยม (5% แรก)   � ดีมาก (10% แรก)   � ดี (25% แรก)  � ปานกลาง 

มนุษยสัมพันธและการส่ือสารระหวางบุคคล � ดีเยี่ยม (5% แรก)   � ดีมาก (10% แรก)   � ดี (25% แรก)  � ปานกลาง 

ความคิดรเิริม่สรางสรรค � ดีเยี่ยม (5% แรก)   � ดีมาก (10% แรก)   � ดี (25% แรก)  � ปานกลาง 

การเขารวมกิจกรรมและจิตอาสา � ดีเยี่ยม (5% แรก)   � ดีมาก (10% แรก)   � ดี (25% แรก)  � ปานกลาง 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต � ดีเยี่ยม (5% แรก)   � ดีมาก (10% แรก)   � ดี (25% แรก)  � ปานกลาง 

 

ความเห็นของอาจารยตอผูสมัครขอรับทุน (โปรดระบุเหตุผลและความเหมาะสมในการไดรับทุน) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ      ___________________________ อาจารย 

              ( _________________________ ) ช่ือ-สกุลตัวบรรจง 

  วันที่ :       _________________________ 

ความคิดเห็นและการรับรองความประพฤติจากอาจารย 


