
ประกาศรับสมัครทุนอาหารกลางวัน 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

รายละเอียดของทุน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจ้ัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดสวัสดิการให้ทุนการศึกษาประเภททุนอาหารกลางวัน 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 ทุนๆ ละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ต่อภาคเรียน 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ทีล่งทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 

  2. มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดวินัยจนได้รับ
การลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  3. ฐานะครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจระหว่างศึกษา 

  4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาอ่ืนใด ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
หรือทุนการศึกษาที่ได้รับเพียงภาคเรียนเดียวเท่านั้น  

เอกสารหลักฐานแนบใบสมัครขอรับทุน 

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป ติดใบสมัคร 
2. รูปถ่ายบ้านปัจจุบันของครอบครัว ติดใบสมัคร 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
6. หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือนของบิดา มารดา (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน) 

เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 

1. นิสิตจะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินทุนอาหารกลางวันเมื่อสิ้นภาคเรียนมายังส่วนกิจการนิสิต                    
โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองในแบบรายงาน พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี) 

2. นิสิตจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา/สาขาวิชา ไม่ต่ ากว่า 36 ชั่วโมง 
และส่งหลักฐานมายังส่วนกิจการนิสิตเมื่อสิ้นภาคเรียน 

3. นิสิตจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตคนอ่ืนๆ ในทุกๆ ด้าน 

 

 

 

 



วิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน  

  ก าหนดวิธีการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ขั้น 

                 ขั้นที่ 1 คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่
สมควรได้รับทุนเบื้องต้น โดยวิธีการที่คณะกรรมการฯ ของคณะ/วิทยาลัยก าหนด 

                ขั้นสุดท้าย คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะพิจารณา
คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ และการพิจารณาคัดเลือกขั้นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะก าหนดวันเวลาและสถานที่ใดในการสัมภาษณ์นั้น ส่วนกิจการ
นิสิตจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง 

 

นิสิตสามารถส่งแบบฟอร์มและหลักฐานได้ที่คณะ/วิทยาลัย 

เพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน ตั้งแต่บดันี้ – วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
 

 



                                แบบใบสมัครขอรับทุนอาหารกลางวัน                                    
                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                    ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 

 
 
ชื่อ ……………………………………...………สกุล ………………………………………….... ชั้นปีที่……...รหัสนสิิต ………………..………… 
สาขาวิชา ……………………………......................................................คณะ/วิทยาลัย..................................................................                              
เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ…………………..........……..........……  E-mail…………........………………...……………………………………......…… 
 

1. ภูมิล าเนาเดิม จังหวัด ………………...........……………………… 
2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

ก.   หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัย (องครักษ์) เดือนละ..........................บาท                                                     
ข.   หอพักเอกชน เดือนละ..................................บาท 
ค.   บ้านพักส่วนตัว เลขที่ ………..…… ตรอก/ซอย ………......………ถนน ………………………..………ต าบล/แขวง .....…….…………….....….. 
          อ าเภอ/เขต….…………………..……...........จังหวัด ……….............................…..……………รหัสไปรษณีย์ ………………..… 

3. นับถือศาสนา     พุทธ           อิสลาม           คริสต์           อื่น ๆ (ระบุ)...............................................  
4. บิดา ชื่อ ……………….....................…………..………… สกุล ………………….................………………....…… อาย…ุ…….........……ป ี

อาชีพ …………………........................………………....  ที่ท างาน ……………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ……………………….............................……. รายได้…………….........…………..บาท/เดือน 

5. มารดา ชื่อ ………………………......................………… สกุล …………………………………….....................… อาย…ุ…............……ป ี
อาชีพ ………………………………........................…….. ที่ท างาน ………………………………………………….………. 
โทรศัพท์ ………………..............................…………… รายได้………………….........……..บาท/เดือน 

6. สถานภาพของบิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน     บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม(ระบุ) ……………… 
               แยกทางจากกัน    อื่นๆ ………..........................................……… 

7. ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา     เป็นของตนเอง 
                                       บ้านเช่า/ห้องเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ……......…...… บาท 

                                                    อาศัยผู้อื่น (ระบุ) …………………………..........…….. 
8. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 

ชื่อ …………………………........................……..………  สกุล ……………………………………......................… อายุ……........………ป ี
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น ……………............................…….   มีครอบครัว มีบุตร…................……คน      โสด 
อาชีพ …………..........................……………………….. สถานที่ท างาน ………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ……………………….....................………….. รายได้………………............………..บาท/เดือน 

9. ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จ านวนพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คน 
ชาย …….……. คน  หญิง ….……… คน  จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………… คน 
โปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องของผู้สมัคร รวมตัวผู้สมัครเองตามล าดับในตารางนี้  
 ล าดับ ชื่อ-สกุล ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ อาชีพ  รายได้/เดือน  สถานภาพ     

สมรส/โสด 
จ านวน
บุตร  

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        

 

10. รายรับของนิสิต 
      ก.  รายรับจากบิดา มารดา เดือนละ …………………. บาท/เดือน  
 ข.  รายรับจากผูอุ้ปการะ เดือนละ …………………. บาท/เดือน  
 ค.  กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ./ กรอ.)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท 

11. รายละเอียดประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ชื่อ-สกุล  อ.ที่ปรึกษา สาขาวิชา 

อุดมศึกษา ปี 1     
อุดมศึกษา ปี 2     
อุดมศึกษา ปี 3     
อุดมศึกษา ปี 4     
อุดมศึกษา ปี 5     

 

 

 

แบบใบสมัครนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 



-2- 
12. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า (โปรดระบุตามความเป็นจริง)     

ชื่อทุนที่ได้รับ ปีการศึกษา จ านวนเงินทุน (บาท) หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
13. การท างานเพื่อหารายได้พิเศษ  (ปัจจุบันยังคงท าอยู่)    

ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงินที่ได้รับ 
    
    
    
    

 
14. เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจนเนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษา) 
 

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

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่เขียนในใบสมัครขอรับทุนการศึกษานี้เป็นความจริงทุกประการ และ 
    ข้าพเจ้ายินยอม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลนี้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒหรือ                   

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นิสิต มศว 
 
 

                                                       ลงชื่อ  ……….........……................…………………….. 
                                                                 (……..............…………….....………………………..) 
                                                            วันที่ ……..... เดือน ……….........…………. พ.ศ. ……...... 
 

 

 

 



รูปถ่ายบ้าน/ที่พักของครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หนังสือรับรองนิสิตของคณะ/วิทยาลัย 
 

           ขอรบัรองว่า นาย/นางสาว.............................................................................................................................  
คณะ/วิทยาลัย.........................................................................สาขาวิชา.......................................................................  
นิสิตชั้นปีที่............รหัสประจ าตัวนิสิต........................................... เป็นผู้ที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ตามข้อมูลที่แสดงไว้ใน                             
ใบสมัครเป็นจริงทุกประการ 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
 

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

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

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

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

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

                                                         ลงชื่อ............................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                            (.....................................................................) 
                   วนัที่........... เดือน................................... พ.ศ. ............. 
 

ความคิดเห็นของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตต่อผู้สมัครขอรบัทุนการศึกษา 
 

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

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

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

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

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

                                                         ลงชื่อ.....................................................................  
                                                              (........................................................................) 
                                                         ต าแหน่ง..................................................................... 
                                                                (รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต) 
                   วนัที่........... เดือน................................... พ.ศ. ............. 
 
 

 

 


	2 การรับสมัครทุนอาหารกลางวัน
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