
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา.................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗) 
----------------------------------- 

เรียน อธิการบดี 
 
 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................  
  (Mr./Mrs./Miss)................................................................................................................  
ปัจจุบันต าแหน่ง............................................................สังกัดสาขาวิชา.............................................................. 
คณะ..............................................................ประเภทต าแหน่ง    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พนักงานมหาวิทยาลัย   พนักงานราชการ   ลูกจ้าง   
 มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ  ปริญญาเอก  ปริญญาโท สาขาวิชา.............. 
.......................................มหาวิทยาลัย...............................................................ประเทศ.................................... 
หลักสูตร......................ปี จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร.................หน่วยกิต ขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประวัติผู้ขอรับทุน 
  ข้าพเจ้าเกิดวันที่............... เดือน.............................. พ.ศ. .............. อายุ.............ปี ..............เดือน 
.............วัน (นับถึงวันที ่๑ มกราคม ของปีที่เข้าศึกษาต่อ)  สัญชาติ...............เชื้อชาติ.............ศาสนา............... 
 

  ๒. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน) 
     บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................... 
 ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย.์.................โทรศัพท.์..........................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................โทรสาร........................ 
e-mail.................................................................................... 
 

  ๓. ประวัติการรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   เริ่มรับราชการ ตั้งแตว่ันที่............เดือน................................พ.ศ................ 
 

ต าแหน่ง/ระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   
   
   
   
  
 
 
 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

๑x๑.๕ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๑ ปี 



-๒- 
 

 ๔.   ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับ 
 

ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง 
ปี พ.ศ.  

 

วุฒิท่ีได้รับ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
     
 

 ๕. ประวัติการรับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   ไม่เคยรับทุน  
   เคยรับทุน ดังนี้ 
    ศึกษาต่อ   ปฏิบัติงานวิจัย  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน 
    อ่ืน ๆ................................................................................................ 
 

หลักสูตร ทุน ประเทศ วัน/เดือน/ปี 
    
    
  

 ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้า ได้รับทุน...................................ไปศกึษาหลักสูตร............................................ 
ประเทศ........................................................เมื่อวันที่......................................ถึงวันที่....................................... 
รวมเวลา....................ปี .................เดือน ...................วัน 
 

 ๖. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ (ให้ผู้ขอรับทุนท าเครื่องหมาย  ใน  
ที่มีหลักฐานแนบมา) 
   หลักฐานการอนุมัติให้ไปสอบคัดเลือกศึกษาต่อ 
   เอกสารแจ้งผลการสอบจากสถานศึกษา 
   หลักฐานจากสถาบันการศึกษาที่ระบุประเภทของหลักสูตรในเวลา/นอกเวลา 
   โครงสร้างหลักสูตร/แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ที่ระบุระยะเวลาของหลักสูตร 
    เอกสารจากสถาบันการศึกษาที่แสดงว่าวุฒิที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นวุฒิที่ได้รับ              
   การรับรองจาก ก.พ. 
   มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
     TOEFL ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน 
    ตามระบบ Computer-based หรือ ๖๑ คะแนน ตามระบบ Internet-based หรือ 
    TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ 
    IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ หรือ 
    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ที่เทียบได้    

ไม่ต่ ากว่า TOEFL ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน ตามระบบ 
Computer-based หรือ ๖๑ คะแนน ตามระบบ Internet-based หรือ IELTS       
ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ หรือ 

    Thammasat University General English Test (TU-GET) ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
TOEFL ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน ตามระบบ Computer-based 
หรือ ๖๑ คะแนน ตามระบบ Internet-based หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ หรือ 

    เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถาบันการศึกษาก าหนดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตร 
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   ทั้งนี้ การพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา โดยผลสอบภาษาอังกฤษข้างต้นที่น ามาแสดงสามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี” 
   อ่ืน ๆ.......................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลัง
ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ไม่ตรงตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันท ี
 
  ลงชื่อ………………………………………….……………… 
   (…………………………………….…………………..) 
                     ผู้ขอรับทุน 
   วันที่………..เดือน……….……….พ.ศ. ........... 
 

ความเห็นของประธานสาขาวิชา/ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
   
  ลงชื่อ………………………………………….……………… 
   (…………………………………….…………………..) 
  วันที่………..เดือน……….……….พ.ศ. ........... 
 

ความเห็นของคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน ศูนย์ ส านัก 
๑.  ผลของการศึกษาต่อตามท่ีผู้ขอรับทุนแสดงความจ านง  ที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณะ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
 

๒. เมื่อผู้ขอรับทุนส าเร็จการศึกษาแล้ว  จะน ามาเป็นศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรสาขาใด 
............................................................................................................................................................................  
๓. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
  ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
๔. อ่ืน ๆ........................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................ 
 
  ลงชื่อ………………………………………….……………… 
   (…………………………………….…………………..) 
  วันที่………..เดือน……….……….พ.ศ. ........... 
 
หมายเหตุ : ข้อ ๒๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุว่า 
 “ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ อายุสามสิบห้าปีตามก าหนดไว้ใน
 ข้อ ๕ (๒) ให้เปลี่ยนเป็นสี่สิบห้าปี” (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒)  


