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1. หลักฐานหร ือเอกสารประกอบการขอร ับทุนท ี�แนบมาพร ้อมใบสมัคร  
แผนที�ที�อยูต่ามภมูิลาํเนาเดมิ (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรอืหนว่ยงานราชการในจงัหวดั) 

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

คาํรบัรองฐานะความเป็นอยูค่รอบครวั พรอ้มสาํเนาบตัรราชการ (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลอืด) 

หนงัสอืรบัรองการเป็นผูอ้ยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิและขอ้บงัคบัของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิ (ถา้ม)ี 

หนงัสอืรบัรองของอาจารยที์�ปรกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย พรอ้มสาํเนาบตัรราชการ (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลอืด) 

ใบรายงานผลการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. (ลา่สดุ) 

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน GAT / PAT ครั=งที� > และ ครั=งที� ? (ถา้ม)ี 

ผลคะแนน @ วิชาสามญั 

ผลคะแนนวิชาฉพาะ (แพทยศาสตร ์B ปีเทา่นั=น) 

หลกัฐานการแสดงสทิธิเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรจีากประกาศของทางมหาวิทยาลยั อาทิ ทางเว็บไซต ์

สาํเนาเกียรติบตัรหรอืภาพกิจกรรมตา่งๆ หลกัฐานของผลงานทางวิชาการ การรว่มกิจกรรมของโรงเรยีนและสงัคม 

ความสามารถพิเศษ (ถา้มี) 

รูปถ่ายสภาพบา้น (ภาพรวมบรเิวณบา้น,หนา้บา้น,ภายในบา้น) 

 รูปถ่ายทรพัยส์นิของครอบครวั 

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรอืผูป้กครองพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรอืผูป้กครองพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ปิดขอ้มลูศาสนาและกรุป๊เลอืด) 

หนงัสอืรบัรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรอืผูป้กครอง กรณีมีรายไดป้ระจาํ 

รูปถ่าย จาํนวน > รูป (ม.B) 

เอกสารอื�นๆ (ถา้มี) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความที�กรอกไวใ้นใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัรนี =เป็นความจรงิทกุประการ โดยยินยอม

ใหม้ีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบัสภาพของครอบครวัและตวัขา้พเจา้ และหากตรวจพบวา่ขอ้มลูบางสว่นหรอืทั=งหมดเป็นเท็จ 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่มลูนิธิทางสูฝั่น ปั=นคนเก่ง มีสทิธิแตเ่พียงผูเ้ดยีวในการยกเลกิการสนบัสนนุทนุการศกึษาของขา้พเจา้ และ

ขา้พเจา้ยินยอมชดใชเ้งินทนุการศกึษาที�ไดร้บัคืนทั=งหมด 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             เกี�ยวขอ้งเป็น ........................................... 

        วนัที� .................../...................../...................... 
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แผนที�ท ี�พ ักภูมิลาํเนาเดมิ 

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

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรอืหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
 

 

 



4 

 

คาํร ับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร  

โดย หนว่ยงานตน้สงักดั สรรพากรเขต นายอาํเภอ / ขา้ราชการตั=งแตร่ะดบั L ขึ =นไป (ยกเวน้ขา้ราชการเกษียณ) / 

ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั / อบต. (ตามแตก่รณี) 
 

 

 ผูร้บัรอง ชื�อ-นามสกลุ ................................................................  ตาํแหนง่........................................................ 

ปัจจบุนัอยูเ่ดิม บา้นเลขที� ............................  หมูที่� ................  หมูบ่า้น .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ตาํบล ........................................เขต/อาํเภอ ...........................................................            

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย ์................................  

  ไดท้ราบขอ้มลูรายละเอียดใบสมคัรแลว้มีความเห็นเกี�ยวกบัสภาพฐานะความเป็นอยูค่รอบครวัผูส้มคัรวา่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูล้งนามรบัรองฐานะครอบครวัของผูส้มคัรดว้ย (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลอืด) 

 
 

 

   

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

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

     ตาํแหนง่.............................................................. 
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     (กรณีอยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิ) 
 

หนังสือร ับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะหห์ร ือมูลนิธ ิ 
                    (กรุณาแนบขอ้บงัคบัของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิมากบัหนงัสอืฉบบันี =) 
 

 

 ชื�อสถานที�..................................................................................  ก่อตั=งเมื�อ ........................................................ 

 อปุการะผูส้มคัรมาตั=งแตว่นัที�.......................................................  โทรศพัท.์......................................................... 

 วตัถปุระสงคข์องมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ที�ตั=ง.................................................................................................................................................................... 

 ไดร้บัการรบัรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน ์            ใช่              ไมใ่ช่. 
 

 ไดท้ราบขอ้มลูรายละเอียดใบสมคัรแลว้มีความเห็นเกี�ยวกบัผูส้มคัร ดงัตอ่ไปนี = 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

   

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

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

     ตาํแหนง่.............................................................. 
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หนังสือร ับรองของอาจารยท์ ี�ปร ึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 ชื�อ-สกลุ อาจารย ์.........................................................................  ตาํแหนง่........................................................ 

 โรงเรยีน ........................................................................................โทรศพัท ์....................................................... 

 เป็นอาจารยที์�ปรกึษาของ ผูส้มคัรขอรบัทนุการศกึษา ชื�อ........................................................................................ 

  

 ความคิดเห็นของอาจารยที์�ปรกึษา 

 (ดา้นความประพฤติ) ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   

 (ดา้นผลการเรยีน) ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

    

 

 

  

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูล้งนามรบัรองดว้ย (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลอืด) 

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

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

     ตาํแหนง่.............................................................. 
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ตัวอย่างเกียรตบิัตร หร ือภาพกิจกรรมต่างๆ  (print บนกระดาษ A9 ในแนวตั:ง โดยใน < หน้าให้วางได้เพยีง > ใบ
เท่านั:น) และระบุรายละเอ ียดดังนี: 1ชั=น(มธัยมศกึษาตอนปลาย)/ 2กิจกรรม/ 3วนัที�รว่มกิจกรรม/ 4หนว่ยงานที�จดั/ 5ระดบั
หนว่ยงานที�จดั (ในหอ้งเรียน/ระดบัชั=นเรียน/ระดบัโรงเรียน)/ 6ไดร้บัรางวลั (ถา้มี โปรดระบ)ุ หากผู้สมัครได้ระบุ
รายละเอ ียดลงในใบสมัคร online แล้ว ไม่จาํเป็นต้องระบุรายละเอ ียดอ ีก เพยีงเข ียนว่าเป็นกิจกรรมที�เท ่าไรก็พอ 

กิจกรรมภายในโรงเร ียน กิจกรรมที� < 
ชั=น ม.B/แขง่ขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์งานสปัดาหวิ์ทยาศาสตรแ์หง่ชาตเิพื�อชมุชน 
ประจาํปี ?LB>/>B->T สิงหาคม ?LB>/โรงเรียน/ระดบัชั=น ม.ปลาย/ชนะเลิศ 

 

กิจกรรมภายในโรงเร ียน กิจกรรมที� > 
ชั=น ม.B/แขง่ขนัคดัลายมือ//วนัที� ?B มิถนุายน ?LB>/โรงเรียน/ระดบัม.B/ชนะเลิศ 

 



8 

 

ตัวอย่างเกียรตบิัตรหร ือภาพกิจกรรมต่างๆ  (print บนกระดาษ A9 ในแนวตั:ง โดยใน < หน้าให้วางได้เพยีง > ใบ
เท่านั:น) และระบุรายละเอ ียดดังนี: 1ชั=น(มธัยมศกึษาตอนปลาย)/ 2กิจกรรม/ 3วนัที�รว่มกิจกรรม/ 4หนว่ยงานที�จดั/ 5ระดบั
หนว่ยงานที�จดั (ระหวา่งโรงเรียน/ระหวา่งองคก์ร/ระดบัเขต/ระดบัอาํเภอ/ระดบัจงัหวดั/ระดบัภมูิภาค/สพม/สพฐ/
ระดบัประเทศ)/ 6ไดร้บัรางวลั (ถา้มี โปรดระบ)ุ หากผู้สมัครได้ระบุรายละเอ ียดลงในใบสมัคร online แล้ว ไม่
จาํเป็นต้องระบุรายละเอ ียดอ ีก เพยีงเข ียนว่าเป็นกิจกรรมที�เท ่าไรก็พอ 

กิจกรรมภายนอกโรงเร ียน กิจกรรมที� < 
ชั=น ม.5/การเขา้คา่ยโครงการภมูิศาสตรโ์อลิมปิก/วนัที� >U-?V ธันวาคม ?LBV/มลูนิธิสง่เสรมิโอลิมปิกวิชาการและพฒันา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศ์กึษากบัคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ/ระดบัมหาวิทยาลยั 

 

ก ิจกรรมภายนอกโรงเร ียน กิจกรรมที� > 
ชั=น ม.B/แขง่ขนัตอบปํญหากฎหมาย/วนัที� T สิงหาคม ?LB>/ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัเชียงใหม/่ระดบัจงัหวดั/- 
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ตัวอย่างสาํเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครทุนฯ และบิดา-มารดา หร ือผู้ปกครอง พร ้อมร ับรองสาํเนา
ถูกต้อง (ปิดขอ้มลูศาสนาและกรุ๊ปเลือด) 

 

 

 

ตัวอย่างสาํเนาบัตรราชการ  (ปิดขอ้มลูกรุ๊ปเลือด) 

 

 

 
 


