
กองทุนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แบบขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (บุคคลภายนอก) 

สาขาวิชาทีขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา....................................................................... 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก     

(    )  ในประเทศ      (    )  ต่างประเทศ  จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกียวกับตัวข้าพเจ้า เพือประกอบ      

การพิจารณาต่อไปนี 

1. ชือ – สกุล (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................

2. สัญชาติ..........................เกิดวันที...................เดือน.............................พ.ศ............................

 อาย.ุ...............................ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 

 (     )  บัตรประชาชน (    )  บัตรข้าราชการ         (    )  บัตรอืน ๆ ทีออกโดยหน่วยงาน 

ราชการ  (ระบุ)..............................................เลขที.................................................................. 

3. เกิดทีตําบล............................................อ ําเภอ.................................จังหวัด...........................

4. สถานทีติดต่อได้ บ้านเลขที...........................หมู่ที..............ตรอก / ซอย...............................

 ถนน.................................แขวง / ต ําบล...............................เขต / อ ําเภอ............................... 

 จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์.................................. 

5. สาขาวิชาทีสมัคร....................................................................................................................

6. การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 (    )  TOEFL........................................................      (    )  IELTS........................................ 

7. หลักฐานทีแนบ :

(    )  7.1  สําเนาปริญญาบัตร             (    )  7.2  สําเนาประกาศนียบัตร 

(    )  7.3  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน   (    )  7.4  ใบรับรองแพทย ์

(    )  7.5  สําเนาใบคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(    )  7.6  สําเนาทะเบียนบ้าน   (    )  7.7  สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

 (    )  7.8  หลักฐานอืน ๆ ถ้ามี  (โปรดระบุ)............................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู ้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความทีข้าพเจ้าแจ้ง

ไว้ในใบสมัครนี ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  

ลงลายมือผู ้สมัคร.......................................................... 

 (ให้ลงลายมือชือต่อหน้าเจ้าหน้าทีรับสมัคร) 

วันที......................เดือน..........................พ.ศ............... 

FM-PD-09.1 
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ประวัติการศึกษาและการทํางานของผู ้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  

 (    )  ในประเทศ           (    )  ต่างประเทศ 

 

ชือ.................................................................................................... 

 

1.  ประวัติการศึกษา  (ระดับปริญญาตรี และ โท) 

 

ลําดับที ชือสถานศึกษา ระหว่าง พ.ศ. สําเร็จวุฒิ / วิชาเอก คะแนนเฉลีย 

     

 

2.  ประวัติการทํางานทีเคยทํางานจนถึงปัจจุบัน 

 

ลําดับที สถานทีทํางาน ตําแหน่งหน้าที ตังแต่ วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี เหตุทีออก 

      

 

ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความครบ ถูกต้องตามความเป็นจริง 

ลงชือ................................................................ 
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           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
       

วันที……….เดือน……………….พ.ศ…………… 
 

เรือง  ขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว…………………………นามสกุล…………………………

เกิดวันที…………เดือน…………………พ.ศ………………อาย…ุ……..ปี………...เดือน  ทีอยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที……………..ตรอก/ซอย………………………………แขวง/ตําบล…………………………

เขต/อ ําเภอ…………………………จังหวัด……………………………เบอร์โทรศัพท…์……………….  

ได้รับคัด เ ลือ กศึกษา ต่อระ ดับ /ป ริญญาโ ท/ปริญ ญาเอก /ปริญญ าโท-เ อก /หลังปริญ ญาเอ ก 

สาขา……….......................................สถาบัน/มหาวิทยาลัย…………......………………………………. 

มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ  เพือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน   

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
   

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา 

 

       

 

              (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  โทรศัพท์ทีติดต่อได้โดยสะดวก    ทีท ํางาน…………………………………. 

     ทีบ้าน……………………………………. 

     E-mail ....................................................... 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบขอรับเงนิอุดหนุนการศึกษา 

 

1.  ประวัติผู ้ขอรับเงินอุดหนุน 

(1) ชือ-สกุล____________________________________   (2)  อายุ  _____________ ปี 
 

2. ประวัติการศึกษา 
           
                              

                                                    ระดับ               วุฒ ิ           สาขา    ปีทีเริม – สําเร็จ               สถาบัน            ประเทศ 

 

 ม.6 /เทียบเท่า_________  ____________  _______________  _______________  _________ 

 อนุปริญญา/ 

เทียบเท่า    ___________  ____________  _______________  _______________  _________ 

 ปริญญาตรี ___________  ____________  _______________  _______________  _________ 

 ปริญญาโท ___________  ____________  _______________  _______________  _________ 

 ปริญญาเอก___________  ____________  _______________  _______________  _________ 

 

3. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
 

      ภาษาต่างประเทศ            คะแนนทีได้                   ปีทีสอบ                หน่วยทีจัดสอบ 
 

 TOEFL          ________________ ___________ ____________________ 

 IELTS   ________________ ___________ ____________________ 

 ______________ ________________ ___________ ____________________ 

 
 

4. ข้อมูลการศึกษาต่อ 

(1) หลักสูตรการศึกษาของสถาบัน            แบบเต็มเวลา    แบบนอกเวลา  

(2) ขออนุมัติลาศึกษาต่อแบบ          แบบเต็มเวลา          แบบนอกเวลา  

      แผนการเรียน            แผน ก.            แผน  ข.     

(3) ระดับทีศึกษา __________________________ (4) ชือวุฒิ  _____________________________ 

(5) ชือสาขา ____________________________________________________________________ 

(6) ชือสถาบันอนุมัติปริญญา____________________________ (7) ประเทศ _________________ 

(8) ชือสถาบันทีร่วมจัด  ___________________________________________________________ 

 
 

รูปถ่าย 

ไม่เกิน 6  เดือน 
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5.    ระยะเวลาการศึกษาและค่าใช้จ่าย 

 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  ____________  ปี 

ว ันทีเริมศึกษา เดือน  ________________________  ปี พ.ศ. _________________ 

ว ันทีสําเร็จการศึกษา เดือน  ________________________  ปี พ.ศ. _________________ 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  จ ํานวนทั งสิน  _____________________________  บาท 

จ ําแนกเป็น 1. ___________________________     ____________________ บาท 

2. ___________________________     ____________________ บาท 

3. ___________________________     ____________________ บาท 

4. ___________________________     ____________________ บาท 

6. การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาครังน ี

                   ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากร   ไม่ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากร 

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

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

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

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

7.  หลักฐานทีแนบประกอบการพิจารณา 

 ใบรายงานผลการศึกษาของวุฒิเดิม 

หนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยฯ 

 หลักฐานแสดงการรับเข้าศึกษา 

 รายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตรทีศึกษา 

 รายละเอียดของค่าใช้จ่าย 

 หลักฐานคะแนนภาษาต่างประเทศ 

 เอกสารใบรับรองแพทย์  

อืน ๆ  (ถ้ามี) 

  ผู ้ขอรับเงินอุดหนุนขอรับรองว่า   เป็นผู ้มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยฯ และได้ศึกษาระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ในเรืองนี แล้วและยอมรับการปฏิบัติ

ตามเงือนไขหรือข้อผูกพันทีมหาวิทยาลัยฯ ก ําหนด 

   

  ลงชือ  ____________________________________  ผู ้ขอรับเงินอุดหนุน 

             (………………………………………………………)                                                                

  ว ันที  ________  เดือน  ___________ พ.ศ.  ____________ 
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ความเห็นของคณบดี/ผู ้อ ํานวยการศูนย์/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 ลงชือ_____________________________  คณบดี/ผู ้อ ํานวยการศูนย์/สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย                 

                    (…………………………………...............)                                                                        

 วันที  ______ เดือน  _________พ.ศ.  _______ 

 

ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 ลงชือ____________________________  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                         (………………………………….....……..)                                                                        

 วันที  _____  เดือน  __________พ.ศ.  _______ 
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ใบเบิกรายการค่าใช้จ่าย 

รายการ 
ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนท.ี 

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 

ภาคเรียนที

......../........... 
รวม หมายเหตุ 

ค่าบํารุงการศึกษา                                                                

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่าย                       

ค่าหน่วยกิต                        

ค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือ     

ค่าบํารุงเฉพาะสาขา                       

ค่าธรรมเนียมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ                       

ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการ                       

ค่าประกันสุขภาพ                       

ค่าขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษา                       

อืน ๆ  ตามกิจกรรมของ

สถาบันการศึกษา                       

                        

                        

รวม                       
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