




  
 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  

บริษัท โตโยต้าพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 
 

    1.  รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รูป ติดใบสมัคร 

   2.  แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัวนิสติ พร้อมติดรูปถ่ายบ้าน 

             3.  ประวัติและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเอง 

             4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 

             5.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 

             6.  ใบแจง้ผลการเรียนของปีการศกึษา 2564        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



หนังสือยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูล 

-------------------------------------------- 

  เขียนท่ี............................................................ 

วันท่ี.....................เดอืน....................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว................................................อายุ.....................ปี รหัสนสิิต .................................... 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี ------------- 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.......................หมู่ท่ี...........................ซอย........................ถนน....................................................... 

ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท์......................................................................Email……………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น ผู้ย่ืนสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปกีารศึกษา......................................................................... 

 โดยหนังสอืฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยนิยอม ดังนี้ 

1. ยนิยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจ้า เพื่อประกอบการสมัครขอรับ

ทุนการศึกษา 

2. ข้าพเจ้าจะไม่เพกิถอนการให้ความยนิยอมตามหนังสอืน้ี เวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวทิยาลัยพะเยา  เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ให้ถอืว่าคูฉ่บับ และบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอเิล็กทรอนิคส ์หรอืโทรสารท่ีทำสำเนาขึ้น Upload       

ในการสมัครขอรับทุนการศึกษา จากหนังสอืให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรอืบันทึกไว้ไม่ว่า

รูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ให้ความยนิยอมของขา้พเจ้าเช่นเดียวกัน 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเขา้ใจข้อความในหนังสอืให้ความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลฉบับนี้โดยตลอดแลว้ จึงได้

ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน ณ วัน เดอืน ป ีที่ระบุขา้งต้น 

 

 

 

 ลงช่ือ..............................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

 

หมายเหตุ: ขา้พเจ้าได้แนบหลกัฐานประกอบการใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หรือสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออก

ให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พรอ้มรับรองสำเนาถูกตอ้งแนบท้ายหนังสอืน้ีด้วย 



 

 

        

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา    

บริษัท โตโยต้าพะเยา  ปีการศึกษา ..2565............... 
                   

1.ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ -  นามสกุล …………………………….………………………..รหัสประจำตัวนิสติ…………….………………….………… 

สาขาวิชา..................................................คณะ.........................................................หลักสูตร......ปี 

วัน เดือน ปี  เกิด……….....…………อายุ………ปี นับถือศาสนา......…….…เบอร์โทร.....................…….…….... 

ชื่อ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา........................................................................................................... 

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ …..……สาขาวิชา…………….………….....……………เกรดเฉลี่ย.………………….. 

คณะ........……………………….........………………………….…………หลักสูตร.............ปี…………...............………….. 

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ………..…….. หมู่ที…่……..……. ซอย/ตรอก…………….………………………………...…… 

ชื่อหมู่บ้าน……………………………..………..ถนน……………………………..…..ตำบล/แขวง……….…………..…….……... 

อำเภอ/เขต………….……………จังหวัด……..……………รหัสไปรษณีย์….……...........โทรศัพท์……………..………… 

อยู่ปัจจุบัน หอพัก...................................................... เลขที ่……………… หอ้งพัก ………........…. 

ถนน………………………….…ตำบล/แขวง.......…………………...อำเภอ/เขต…………..…....จังหวัด……………………..

รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์…………….………………........………………… 

     สุขภาพร่างกาย     สมบูรณ์     ไม่สมบูรณ์ใหร้ะบุโรคประจำตัว 

โรคประจำตัวที่เป็นอยู่ปัจจุบัน……………………......................................…………………………………………….. 

มีลักษณะอาการ………………………………...........................................………………….……………………………... 

2. สถานภาพของบิดามารดา 

   อยู่ด้วยกัน      หย่าร้าง 

   บิดาถึงแก่กรรม     มารดาถึงแก่กรรม 

   แยกกันอยู่เพราะความจำเป็นเกี่ยวกับอาชีพ   อื่นๆ........................................................... 

บิดาชื่อ ………………..…..…………..….…….นามสกุล……………..….………………….อายุ…………….…………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ……………………หมู่ที…่…..………ถนน………….…………ตำบล…………..………….……... 

อำเภอ……………………………………..……. จังหวัด………….……….………………. โทรศัพท์……...……………………... 

ประกอบอาชีพ…………………………….……………….……………...รายได้…………………...…………บาท (ต่อเดือน) 

ลักษณะงานที่ทำ…………………..………………………..………..สถานที่ประกอบอาชีพ……………….……………….. 
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มารดาชื่อ ………………………………..…….นามสกุล………….………………………….อายุ……………………….………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ……………...……หมู่ที…่…….……ถนน………………………ตำบล………………….….……... 

อำเภอ……………………………..……………. จังหวดั……………………..….………. โทรศัพท์……..………………………... 

ประกอบอาชีพ…………………………...…….……………..………...รายได้………………….……………บาท (ต่อเดือน) 

ลักษณะงานที่ทำ…………………….…………………………..…..สถานที่ประกอบอาชีพ……………….……………….. 

รวมรายได้ของบิดา มารดา.....................................บาท(ต่อเดือน) 

สถานภาพของผู้ปกครอง กรณ ีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา 

ผูป้กครอง ชื่อ ………………….…………..…….นามสกุล…………….…………………….อายุ……....……………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ …………………….……หมู่ที…่…….……ถนน……..……….………ตำบล…………..….……... 

อำเภอ…………….……………………. จังหวัด…………….…………….………. โทรศัพท์………………….…………………... 

ประกอบอาชีพ………………………………………..…….…………...รายได้………………….……………บาท (ต่อเดือน) 

ลักษณะงานที่ทำ………………………………………………..…..สถานที่ประกอบอาชีพ……………….……………….. 

ที่อยู่อาศัยของครอบครัว 

เป็นบ้านของ     บิดามารดา      บิดา      มารดา      ญาติ 

บ้านปลูกอยู่ในที่ดนิของ    บิดามารดา      บิดา      มารดา      ญาต ิ 

เนือ้ที่บริเวณบ้านประมาณ……………..ไร่ ……… ………..งาน …………….………ตารางวา 

ลักษณะตัวบ้านเป็นบ้าน………………………………………………………………………… 

บ้านเช่าราคาเดือนละ…………………………..บาท  ผูใ้ห้เช่าเกี่ยวข้องเป็น…………………… 

ปัจจุบันครอบครัว      ไม่มหีนี้สนิ      มีหนี้สนิที่กู้ผูอ้ื่น      ธนาคาร เป็นเงิน………... 

ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว  ไม่แน่นอน…….…บาท /ครั้ง    เป็นประจำ, เดือนละ,  

3,000 – 5,000 บาท  เป็นประจำ ,เดือนละ, มากกว่า 5,000  บาท 

จำนวนพี่น้องในครอบครัวทั้งหมด………….. คน ชาย ………………. หญิง………………คน
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3. จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาและหรือร่วมบิดาและหรอืมารดา (รวมทั้งผู้สมัครด้วย) มี.......................คน 

 

 

 บุคคลอื่นที่อยู่ในความอุปการะของผู้อุปการะ มี.....................................คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล อายุ อาชีพ สถานทีท่ำงาน รายได้/เดือน สถานภาพสมรส จำนวนบุตร หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

ลำดับ ชื่อ – สกุล อายุ สำหรับผูท้ำงานแล้ว สำหรับผูท้ี่ไมไ่ดท้ำงานหรือกำลังศึกษา สถานภาพ

สมรส 

จำนวนบุตร หมายเหต ุ

สถานท่ีทำงาน ราย/เดอืน สถานศกึษา ชัน้ปี รายจ่าย/เดอืน    
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4. ค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับทุนการศึกษา 

1.  ค่าที่พัก……………………………………….…...บาท/เดือน  หรือ / ปี 

2. ค่าอุปกรณ์การศกึษา……………………..บาท/เดือน  หรอื /ปี 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว………………..……………บาท/เดือน 

4. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ……………..….…………….บาท  โปรดระบุโดยละเอียด........................…………. 

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

5.  ผู้สมัครเคยทำงานพเิศษระหว่างเรียนหรอืไม่ 

  เคย    ไม่เคย 

ถ้าเคยได้รับค่าจา้งเฉลี่ยสัปดาห์ละ………….………….บาทหรอืเดือนละ…………….…………..บาท 

ระบุประเภทของงานที่ทำ……………………………………………………………………………………………..……......……..        
 

6. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับไม่รวมทุน กยศ. 

ปีการศกึษา……………..ชื่อทุน……….......……………..จำนวนเงนิ……………………บาท 

ปีการศกึษา……………..ชื่อทุน…….......…………….….จำนวนเงนิ……………………บาท 

และทุนการศกึษาที่ได้รับในปัจจุบันชื่อทุน…………………………………………………… 

จำนวนเงิน……………………………………….บาท 
 

7. กู้ยืมเงินกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรอืไม่ 

1.     กู้  

2.   ไม่กู้ 
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8.โครงการหรอืความตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพในอนาคต 

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

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

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

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

9. ความจำเป็นในการขอรับทุน (โปรดให้รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติของผู้สมัครและ

ครอบครัวมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ถ้าท่านได้รับทุนการศึกษาแล้ว ท่านจะจัดสรรทุนการศึกษาอย่างไร…………………...............…………………….. 

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

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

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครและเอกสารประกอบการ ขอรับทุนนี้

เป็นความจริงทุกประการและด้วยความสัตย์จริง หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ ข้าพเจ้า  จะไม่ขอรับ

ทุนและยินดีจะคืนเงนิโดยจะยินยอมให ้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนนิการทางวินัยนิสติต่อไป 

 

      ลงช่ือ……………………………ผูส้มัคร 

      วันที…่…………………………. 

 
 



เอกสารประกอบ 1 

แผนที่แสดงที่ตัง้ตามภูมิลำเนาของนิสติจากถนนใหญ่ถึงบ้าน 

 ระบุจุดสังเกตที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ทางแยก ชื่อถนนฯลฯ 

หมายเหตุ           โปรดเขียนแผนท่ีให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกแก่คณะกรรมการฯในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้าน          

โดยระบุระยะทาง/สถานท่ีสำคญั ระหว่างทางไปบ้านของผู้สมัครด้วย 

 

 



เอกสารประกอบ 2   ติดรปูถ่ายบ้านของนิสิต ถ่ายรูปบ้านเต็มหลัง และเห็นเลขที่บ้าน          

พร้อมรับรองรูปถ่ายบ้าน จำนวน 2 รูป  (นสิิตเป็นผู้รับรอง) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายบ้านของข้าพเจ้า จรงิ ลงชื่อ..................................................................ผูส้มัคร 

 
 




