
 
 

รายการเอกสารและหลกัฐานที่ระบุในแบบขอรับทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

หลักฐานที่ระบุไว้ในแบบขอรับทุนการศึกษา (โปรดท ำเครื่องหมำย / ในช่องว่ำงที่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด) 
1. ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดในแบบขอรับทุนการศึกษา 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาแสดงความคิดเห็นในแบบขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 

3. เขียนแผนที่แสดงท่ีอยู่อาศัยของครอบครัว / ของนักศึกษา พร้อมแนบภาพถ่ายบ้านพักอาศัย 

4. ข้อมูลในแบบขอรับทุนการศึกษาครบถ้วน 

 

เอกสารประกอบใบแบบขอรับทุนการศึกษา    (โปรดท ำเครื่องหมำย / ลงช่องว่ำงที่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด) 
1. ประวัติและความจ าเป็นในการขอรับทุนของนักศึกษา เขียนด้วยลายมือตนเองแบบสมัครขอรับทุนฯ 

2. ใบรายงานผลการศึกษาของปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา (reg.su.ac.th) 
3. ใบรับรองกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Student Activities Portfolio ) 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

ผู้น าส่งหลักฐานและเอกสารเพ่ือขอรับทุนการศึกษา 

 
 
 
 

  



เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

(โปรดศึกษาเงื่อนไขและลงนามรับรอง) 
 

1. ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 (เฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
ประโยควิชาชีพ) และนักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาให้เจ้าของทุนการศึกษารับทราบทุกภาคการศึกษาตลอดจนต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเจ้าของทุนการศึกษานั้นๆ 

2. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสิ่งผิดกฎหมายและไม่เล่นการพนันทุกชนิด 
นอกจากนี้ต้องไม่เที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์หรือสถานบริการอาบอบนวด 

3. นักศึกษาต้องแต่งการถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยหรือแต่งกายสุภาพถูกกาลเทศะ 

4. ใช้เงินทุนการศึกษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

5. นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ต้องท ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคม มหาวิทยาลัย คณะวิชา ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมงกิจกรรมต่อ
ภาคการศึกษา  

6. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา และกรณีมีประกาศให้มารับเงินทุนการศึกษา นักศึกษาต้องมารับเงินทุนด้วยตัวเองพร้ อมส าเนาบัตรนักศึกษา 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้น ถือว่านักศึกษาสละสิทธ์ิการรับทุนการศึกษาครั้งนั้น 

7. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องไม่ทะเลาะวิวาทและไม่กระท าความเสื่อมเสียให้แก่มหาวิทยาลัย 

8. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่กองกิจการนักศึกษาก าหนด หากติดภารกิจต้องมีหนังสือลาพร้อม
ขึ้นมารายงานตัวไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังก าหนดวันประชุม 

9. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อท าคุณประโยชน์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัย  
และคณะวิชา 

10. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาพิจารณาโทษนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามควร
แก่กรณี ดังนี้ 

10.1 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 1–4 ให้ว่ากล่าวตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก ให้แจ้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่าย
กิจการนักศึกษาคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

10.2 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข 5 ให้ว่ำกล่ำวตักเตือนก่อน หากยังไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขอีก ให้ตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา 

10.3 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อที่ 6 ให้ช้ีแจงเหตุผล (ผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิชาที่
นักศึกษาสังกัด) หากเหตุผลไม่เหมาะสมจะตัดสิทธ์ิการรับทุนการศึกษารวมถึงกรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องด้วย 

10.4 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อ 7 ให้ว่ำกล่ำวตักเตือนหรือตัดสิทธิ์กำรขอรับทุนกำรศึกษำ หรือตัดสิทธิ์กำรรับทุนกำรศึกษำ 
ตำมควรแก่กรณี ทั้งนี้มีโทษตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ.2535 

10.5 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อ 8 เกิน 3 ครั้ง ให้ว่ำกล่ำวตักเตือนหรือตัดสิทธิ์กำรขอรับทุนกำรศึกษำ หรือตัดสิทธิ์กำรรับ
ทุนกำรศึกษำ ตำมควรแก่กรณี ทั้งนี้มีโทษตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ.2535 

11. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป 

 
 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเง่ือนไข และจะยอมรับการพิจารณาโทษหากข้าพเจ้าบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
 
   ลงช่ือ ....................................................... 
   (................................................................) 
         วันท่ี ..........  เดือน ......................... พ.ศ. ............. 
 
 
 
 



ภาพถ่ายขนาด 1 นิว้ 

 
 
 
 

                                                                           
 

แบบขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ประจ าปีการศึกษา ................. ภาคเรียนที่ ................  

 
 
     

1. ช่ือ (นาย / นางสาว) ............................................................ นามสกลุ .............................................................  
รหัสนักศึกษา ..............................  ช้ันปีท่ี ........................... คณะ ................................................................... 
สาขาวิชา .............................................................................. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ..................................... 

2. เกิดวันที ่.............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. ................................... อายุ ............................... ป ี
3. เชื้อชาติ ..................................................... สัญชาติ .............................................................นับถือศาสนา .................................. 
4. ภูมิล าเนาเดิม บา้นเลขท่ี .................หมู่.............บ้าน .................................. ตรอก / ซอย.......................................................... 

ถนน .............................. ต าบล / แขวง ................................... อ าเภอ / เขต .................................. จังหวัด ............................. 
เบอร์ติดต่อ .................................................................... E – Mail ………………………………………………………………………………….. 

5. การพักอาศัยปัจจุบัน 
5.1 พักอยู่บ้านเลขที่ ............................... ตรอก / ซอย ............................................ ถนน ....................................................... 
      ต าบล / แขวง .......................................... อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด ....................................... 
      รหัสไปรษณีย์ ................................................. โทรศัพท์ ......................................................... 
     พักกับบิดามารดา       บ้านของตนเองพร้อมท่ีดิน    

พักกับญาติซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น ......................   บ้านของตนเองแต่เช่าที่ดินเดือนละ ............................... 
5.2  บ้านเช่า  หอพัก (เอกชน)    ............................................................. ค่าใช้สอย / เดือน ............................. 

เพื่อนร่วมห้อง ...................................................................................................................................................................... 
            พักอยู่บ้านเลขที่ ............................... ตรอก / ซอย ............................................ ถนน ....................................................... 

      ต าบล / แขวง ......................................... อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด ........................................ 
        รหัสไปรษณีย์ ................................................. โทรศัพท์ ......................................................... 

5.3 หอพักของมหาวิทยาลัย อาคาร ................................... ห้อง ....................................ค่าใช้สอย / เทอม  ............................. 
เพื่อนร่วมห้อง ........................................................................................................................................................................ 

5.4 อื่นๆ ....................................................................................................................................................................................... 
6. ช่ือบิดา ................................. .............................................. อายุ ......................... ปี     ยังมีชีวิตอยู ่   ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................................................................. 
อาชีพ .................................................. ต าแหน่ง ........................ สถานท่ีท างาน ........................................................... 
โทรศัพท์ ................................................... รายได้ เดือนละ ........................................................................................ 
โรคประจ าตัว ...................................................... ภาระหนี้สิน ...................................................................................... 

7. ช่ือมารดา ................................. .............................................. อายุ ......................... ปี     ยังมีชีวิตอยู ่   ถึงแก่กรรม 
ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................................................................. 
อาชีพ .................................................. ต าแหน่ง ........................ สถานท่ีท างาน ........................................................... 
โทรศัพท์ ................................................... รายได้ เดือนละ ......................................................................................... 
โรคประจ าตัว ...................................................... ภาระหนี้สิน ...................................................................................... 
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8. บิดามารดา มีทรัพย์สินในครอบครอง (ระบุ) ............................................................................................................................ 
8.1  บ้าน         เป็นของตัวเอง    8.2  ยานพาหนะ        รถยนต์ 
         เช่าผู้อื่น : ค่าเช่า ............... บาท/เดือน           จักรยานยนต์ 
                       เรือ 
                       อื่นๆ …………………………….. 
8.3  ที่ดิน  เช่าผู้อื่น  จ านวน .......... ไร่ อัตราค่าเช่า ................. บาท/เดือน 
  เป็นของตนเอง จ านวน ............................... ไร่ 

อื่นๆ ....................................................................................... 
 8.4  สิ่งปลูกสร้าง         ตึกแถว  หอพัก 
    คอนโด  อื่นๆ ........................................................................   

มีรายได้ปีละประมาณ .......................................................................................................................................................... 
9. ความสัมพันธ์ของครอบครัว ( ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

     อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ตามอาชีพ  บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม  
     หย่าร้าง      บิดามีครอบครัวใหม่  มารดามีครอบครัวใหม ่
     อื่นๆ (ระบุ) ................................................................  

10. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไมต่อ้งกรอกข้อมูล) 
ช่ือ................................สกลุ…......................อาย…ุ…………ปี   
 เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น......................         มีครอบครัว มีบุตร…….คน ก าลังศึกษาอยู่........คน ประกอบอาชีพ.......... คน                         

        โสด 
อาชีพ...............................ต าแหนง่................................รายได้เดือนละ.....................เบอร์โทรศัพท์.............. 
สถานท่ีท างาน....................................................................................................................................... 
 

11. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (รวมตัวนักศึกษา) .................... คน ก าลังศึกษา ................... คน ประกอบอาชีพ .................คน 
มีครอบครัว ............................. คน โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องรวมผู้ขอทุนการศึกษาตามล าดับในตารางนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

เพศ ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา 
 

อาชีพ รายได ้
เดือนละ 

สถานภาพ 
สมรส/โสด 

จ านวน
บุตร 

สถานศึกษา ช้ันป ี
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
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12. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (หน่วย : บาท) 
 
 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3 รวม 
11.1 ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ      
11.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     
     

 
13. ผู้ขอรับทุนการศึกษาไดร้ับค่าใช้จ่ายทั้งหมด เฉลีย่เดือนละ…..……………………..………....บาท หรือ สัปดาห์ละ .....................บาท 

ผู้ให้การอุปการะ ช่ือ.......................................................... นามสกุล…......................…........................................ อาย…ุ…………ปี  
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น..............................ประกอบอาชีพ............................................... รายได้เดือนละ ............................บาท     
ให้การอุปการะด้าน (ระบไุด้มากกว่า 1 ข้อ) 
     การเงิน    ที่พัก            อุปกรณ์การศึกษา         เครื่องแต่งกาย     อื่นๆ ............................................ 
รายรับ – รายจ่าย ของผู้ขอทุนการศึกษา    
รายรับ รายได้จากบิดา มารดา    เดือนละ …………………. บาท  
 รายได้จากผู้อุปการะ    เดือนละ …………………. บาท 

  เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.)   เดือนละ …………………. บาท 
อื่น ๆ..................................................   เดือนละ …………………. บาท 

       รวม เดือนละ …………………. บาท 
 
 รายจ่าย  ค่าอาหาร     เดือนละ …………………. บาท 
   ค่าอุปกรณ์การเรยีนเดือนละ    เดือนละ …………………. บาท 
   ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-มหาวิทยาลัย   เดือนละ …………………. บาท 
   อื่น ๆ................................................   เดือนละ …………………. บาท 
       รวม เดือนละ ………..........… บาท 

14. ผู้ขอรับทุนการศึกษา 
    ไม่เคยขอทุนการศึกษา             
    เคยขอรับทุนการศึกษา 
    ไม่เคยได้รับทุน 
    เคยได้รับทุน 
ถ้าเคยได้รับทุน โปรดระบุ  ช่ือทุน ............................................ ในปกีารศึกษา .......................... ทุนละ ........................ บาท 
   ช่ือทุน ............................................ ในปกีารศึกษา .......................... ทุนละ ........................ บาท 

ช่ือทุน ............................................ ในปีการศึกษา .......................... ทุนละ ........................ บาท 
ช่ือทุน ............................................ ในปกีารศึกษา .......................... ทุนละ ........................ บาท 
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15. การท างานนอกเวลาการศึกษา (รายได้พิเศษระหว่างศึกษา) 
   ไม่เคยท า 
   เคยท า (ระบุลงในตาราง) 
 

ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงินที่ได้รับ 
    
    
    
    
    
  

16. การท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   ไม่เคยท า 
   เคยท า (ระบุ)          สโมสรนักศึกษา    ปีการศึกษา.................... ต าแหน่ง ................................. 
       คณะกรรมการนักศึกษาประจ าคณะฯ  ปีการศึกษา.................... ต าแหน่ง ................................. 
       คณะกรรมการชมรม / คณะกรรมการหอพัก ปีการศึกษา.................... ต าแหน่ง ................................. 

     กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 
1. ..................................................................................... ปีการศึกษา...................................... 
2. ..................................................................................... ปีการศึกษา...................................... 
3. ..................................................................................... ปีการศึกษา...................................... 
4. ..................................................................................... ปีการศึกษา...................................... 
5. ..................................................................................... ปีการศึกษา...................................... 

 
17. ถ้านักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจะน าเงินทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................... 
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18. ความเห็นของผู้ปกครองถึงความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษา  
ข้าพเจ้า ....................................................................................................... มีความสัมพันธ์ .......................................................
กับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (นาย / นางสาว) ........................................................................................................................... 
มีความคิดเห็นว่า ........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ ................................................................ 
               (..............................................................) 
                     ผู้ปกครอง 
      วันท่ี ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 
 
 
 

19. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... ต าแหน่ง..................................................... 
เป็นอาจารย์ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (นาย / นางสาว) ................................................................................... 
มีความคิดเห็นว่า ........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
      
 
      ลงช่ือ ................................................ อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                   (..............................................................) 
           ต าแหน่ง ..................................................................................... 
        วันท่ี ................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............... 
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20. ประวัติและเหตุผลในการขอรบัทุนการศึกษา (โปรดระบเุหตผุลความจ าเป็นให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา) 
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วนทั้งหมดแล้ว 
 
 
 
      (ลงมือช่ือ) ............................................................ 
                       (ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา) 
        วันท่ี ................. เดือน .................... ปี............... 
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21. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัว / ของนักศึกษา พร้อมแนบภาพถ่ายบ้านพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              แผนที่บ้านพักพอสังเขป                                                                ภาพที่พักอาศัย 
 
 

      ค าอธิบายภาพลักษณะที่อยู่อาศัย ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


