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1. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที�แนบมาพร้อมใบสมัคร 
แผนที�ที�อยู่ตามภมูิลําเนาเดมิ (เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 

แผนที�ที�อยูปั่จจบุนั (เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 

คํารับรองฐานะความเป็นอยู่ครอบครัว พร้อมสําเนาบตัรราชการ 

หนงัสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิและข้อบงัคบัของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ (ถ้ามี) 

หนงัสือรับรองของอาจารย์ที�ปรึกษามธัยมศกึษาตอนปลาย พร้อมสําเนาบตัรราชการ 

ใบรายงานผลการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ลา่สุด) 

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน GAT / PAT ครั <งที� = และ ครั <งที� > (ถ้ามี) 

ผลคะแนน ? วิชาสามญั 

ผลคะแนนวิชาฉพาะ (แพทยศาสตร์ A ปีเท่านั <น) 

หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรีจากประกาศของทางมหาวิทยาลยั อาทิ ทางเว็บไซต์ 

สําเนาเกียรติบตัรหรือหลกัฐานของผลงานทางวิชาการ การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและสงัคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

รูปถา่ยสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน) 

 รูปถา่ยทรัพย์สนิของครอบครัว 

 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัรทุนฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

สําเนาบตัรประชาชนของผู้สมคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (บตัรไม่หมดอาย)ุ 

หนงัสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจํา 

เอกสารอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที�กรอกไว้ในใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัรนี <เป็นความจริงทุกประการ โดยยนิยอม

ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัสภาพของครอบครัวและตวัข้าพเจ้า และหากตรวจพบว่าข้อมลูบางส่วนหรือทั <งหมดเป็นเท็จ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่ามลูนิธิทางสูฝั่น ปั <นคนเก่ง มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการยกเลิกการสนบัสนนุทนุการศกึษาของข้าพเจ้า และ

ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงนิทนุการศกึษาที�ได้รับคืนทั <งหมด 

 

                                                                           
มิลําเนาเดิม  

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ มารดา 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 

(ลงชื�อ) ................................................................ บดิา 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้สมคัร 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ ผู้ปกครอง 

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

             เกี�ยวข้องเป็น ........................................... 

        วนัที� .................../...................../...................... 
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แผนที�ท ี�พ ักภูมิล ําเนาเดมิ 

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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แผนที�ท ี�พ ักปัจจุบัน  

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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คํารับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร  

โดย หน่วยงานต้นสงักดั สรรพากรเขต นายอําเภอ / ข้าราชการตั <งแตร่ะดบั K ขึ <นไป (ยกเว้นข้าราชการเกษียณ) / 

ผู้ใหญ่บ้าน / กํานนั / อบต. (ตามแตก่รณี) 

 

 

 ผู้ รับรอง ชื�อ-นามสกลุ ................................................................  ตําแหน่ง........................................................ 

ปัจจุบนัอยูเ่ดมิ บ้านเลขที� ............................  หมู่ที� ................  หมู่บ้าน .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ตําบล ........................................เขต/อําเภอ ...........................................................            

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................  

  ได้ทราบข้อมลูรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัสภาพฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวผู้สมคัรวา่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมคัรด้วย 
 

 

  

  

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้ รับรอง 

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

     ตําแหน่ง.............................................................. 
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     (กรณีอยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ) 

 

หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธ ิ 
                    (กรุณาแนบข้อบงัคบัของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิมากบัหนงัสือฉบบันี <) 

 

 

 ชื�อสถานที�..................................................................................  ก่อตั <งเมื�อ ........................................................ 

 อปุการะผู้สมคัรมาตั <งแตว่นัที�.......................................................  โทรศพัท์.......................................................... 

 วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ที�ตั <ง.................................................................................................................................................................... 

 ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์            ใช่              ไม่ใช่. 
 

 ได้ทราบข้อมลูรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัผู้สมคัร ดงัต่อไปนี < 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

   

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

     ตําแหน่ง.............................................................. 
 



6 

 

หนังสือรับรองของอาจารย์ท ี�ปร ึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 ชื�อ-สกลุ อาจารย์ .........................................................................  ตําแหน่ง........................................................ 

 โรงเรียน ........................................................................................โทรศพัท์ ....................................................... 

 เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาของ ผู้สมคัรขอรับทนุการศกึษา ชื�อ........................................................................................ 

  

 ความคดิเห็นของอาจารย์ที�ปรึกษา 

 (ด้านความประพฤติ) ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   

 (ด้านผลการเรียน) ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

    

 

 

  

 หมายเหต ุ โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองด้วย 

 (ลงชื�อ) ................................................................ 

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

     ตําแหน่ง.............................................................. 
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ตวัอย่างเกียรติบ ัตร (print บนกระดาษ A8 ในแนวตั 9ง โดยใน ; หน้าให้วางได้เพ ียง = ใบเท่านั 9น) และระบุ
รายละเอ ียดดังนี 9 1ชั <น(มธัยมศกึษาตอนปลาย)/ 2กิจกรรม/ 3วนัที�ร่วมกิจกรรม/ 4หน่วยงานที�จดั/ 5ระดบัหน่วยงานที�จดั (ใน
ห้องเรียน/ระดบัชั <นเรียน/ระดบัโรงเรียน)/ 6ได้รับรางวลั (ถ้ามี โปรดระบุ) หากผู้สมัครได้ระบุรายละเอ ียดลงในใบสมัคร 
online แล้ว ไม่จําเป็นต้องระบุรายละเอยีดอีก เพ ียงเขยีนว่าเป็นกจิกรรมที�เท่าไรก็พอ 

กิจกรรมภายในโรงเรียน กจิกรรมท ี� ; 
ชั <น ม.A/แข่งขนัทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื�อชุมชน 
ประจําปี >KA=/=A-=S สิงหาคม >KA=/โรงเรียน/ระดบัชั <น ม.ปลาย/ชนะเลิศ 

 

กิจกรรมภายในโรงเรียน กจิกรรมท ี� = 
ชั <น ม.A/แข่งขนัคดัลายมือ//วนัที� >A มถินุายน >KA=/โรงเรียน/ระดบัม.A/ชนะเลิศ 
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ตวัอย่างเกียรติบ ัตร (print บนกระดาษ A8 ในแนวตั 9ง โดยใน ; หน้าให้วางได้เพ ียง = ใบเท่านั 9น) และระบุ
รายละเอ ียดดังนี 9 1ชั <น(มธัยมศกึษาตอนปลาย)/ 2กิจกรรม/ 3วนัที�ร่วมกิจกรรม/ 4หน่วยงานที�จดั/ 5ระดบัหน่วยงานที�จดั 
(ระหวา่งโรงเรียน/ระหว่างองค์กร/ระดบัเขต/ระดบัอําเภอ/ระดบัจงัหวดั/ระดบัภูมิภาค/สพม/สพฐ/ระดบัประเทศ)/ 6ได้รับ
รางวลั (ถ้ามี โปรดระบุ) หากผู้สมัครได้ระบุรายละเอ ียดลงในใบสมัคร online แล้ว ไม่จําเป็นต้องระบุรายละเอ ียดอีก 
เพ ียงเข ียนว่าเป็นกิจกรรมที�เท่าไรก็พอ 

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน กิจกรรมที� ; 
ชั <น ม.5/การเข้าค่ายโครงการภมิูศาสตร์โอลมิปิก/วนัที� =T->U ธนัวาคม >KAU/มลูนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึษากบัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ/ระดบัมหาวิทยาลยั 

 

ก ิจกรรมภายนอกโรงเรียน กิจกรรมที� = 
ชั <น ม.A/แข่งขนัตอบปํญหากฎหมาย/วนัที� S สิงหาคม >KA=/ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัเชียงใหม่/ระดบัจงัหวดั/- 

 


