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แบบค าขอทุนการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 
--------------------------------------------------------------------- 

 

  ทุนประเภทเรียนดี    ทุนประเภทความสามารถพิเศษ................................... 
 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น  
     ช่ือ นาย/นางสาว …………………………………………... วนั/เดือน/ปีเกิด …………..…....………….…..  อาย ุ…….… ปี  
     สญัชาติ ……….………    เช้ือชาติ …………….………    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน …..……….……..……………… 
     นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ……..……/….………..   หลกัสูตร………………………………….………..…………… 
      คะแนนเฉล่ียสะสม ……….....  รหสัประจ าตวันกัเรียน …………….  ช่ือครูท่ีปรึกษา……………..……….……………….  
2. ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน 
    เลขท่ี …….….. หมู่ท่ี ………….. ช่ือหมู่บา้น……………………………………….ตรอก/ซอย …………………….………      
     ถนน …………….…ต าบล/แขวง …………….….…… อ าเภอ/เขต ………..……..………… จงัหวดั ………..…………… 
     รหสัไปรษณีย ์………………..  โทรศพัทบ์า้น …………………..……..……  โทรศพัทมื์อถือ …………..………………... 
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีส่ามารถตดิต่อได้) 
    เลขท่ี …….….. หมู่ท่ี ………….. ช่ือหมู่บา้น……………………………………….ตรอก/ซอย ………………….…………      
     ถนน …………….…ต าบล/แขวง …………….….…… อ าเภอ/เขต ………..……..………… จงัหวดั ………..…………… 
     รหสัไปรษณีย ์………………..  โทรศพัทบ์า้น …………………..……..……  โทรศพัทมื์อถือ …………..………………... 
4. ทุนการศึกษา (ทุกประเภททีเ่คยได้รับ) 
     ระดบัประถมศึกษา 
 4.1) ช่ือทุน........................................................................................ไดรั้บเม่ือปี พ.ศ.............จ านวน......................บาท 
 4.2) ช่ือทุน........................................................................................ไดรั้บเม่ือปี พ.ศ.............จ านวน......................บาท 
     ระดบัมธัยมศึกษา 
 4.3) ช่ือทุน........................................................................................ไดรั้บเม่ือปี พ.ศ.............จ านวน......................บาท 
 4.4) ช่ือทุน........................................................................................ไดรั้บเม่ือปี พ.ศ.............จ านวน......................บาท 
5. สถานภาพ/ข้อมูลทางครอบครัว 
    5.1) สถานภาพสมรสของบิดามารดา   

〇 สมรสอยูด่ว้ยกนั   

〇 สมรสและแยกกนัอยู ่เน่ืองจากการประกอบอาชีพ   

〇 หยา่ร้าง และแยกกนัอยู ่ โดยนกัเรียนอาศยัอยูก่บั......................................................................................................

 〇 บิดา-มารดา ถึงแก่กรรม         〇 บิดาถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ..............       〇 มารดาถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 

 

 

ติดรูปถ่าย 
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    5.2) ข้อมูลเกีย่วกบับิดา 

     ช่ือ นาย ……………………………………..………………………  〇 ถึงแก่กรรม  〇 ยงัมีชีวติอยู ่      อาย ุ…….….. ปี  
     ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………..…………………………………………… 
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ………………………………….……………โทรศพัท…์…………………..……………… 
   จบการศึกษาขั้นสูงสุด …………………………………… จากสถานศึกษา …………………….………………………….. 
     อาชีพ  …….……………………………………………..………………………รายไดต้่อเดือน……………….………บาท 
    5.3) ข้อมูลเกีย่วกบัมารดา 

     ช่ือ นาง ……………………………………..………………………  〇 ถึงแก่กรรม  〇 ยงัมีชีวติอยู ่      อาย ุ…….….. ปี  
     ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………..…………………………………………… 
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ………………………………….……………โทรศพัท…์…………………..……………… 
   จบการศึกษาขั้นสูงสุด …………………………………… จากสถานศึกษา …………………….………………………….. 
     อาชีพ  …….……………………………………………..………………………รายไดต้่อเดือน……………….………บาท 
    5.4) ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้การอุปการะ 
     ช่ือ... ……………………………………..…………………………………………………………………  อาย ุ…….….. ปี  
     ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………..…………………………………………… 
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ………………………………….……………โทรศพัท…์…………………..……………… 
   จบการศึกษาขั้นสูงสุด …………………………………… จากสถานศึกษา …………………….………………………….. 
     อาชีพ  …….……………………………………………..………………………รายไดต้่อเดือน……………….………บาท 
 ผูใ้หก้ารอุปการะมีความสมัพนัธ์กบันกัเรียน โดยเป็น....................................ความช่วยเหลือท่ีไดเ้ดือนละ........................บาท 
 

    5.5) ข้อมูลเกีย่วกบัพี-่น้อง ร่วมบิดา-มารดา (รวมตวันกัเรียน)    จ านวน.......................คน 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ เกิด พ.ศ. อาย ุ
ระดบั

การศึกษา 
การประกอบอาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย
เดือนละ 

       

       

       

 
6. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทางการเงนิของครอบครัว 
 6.1) รายรับของครอบครัว    รวมทั้งส้ินประมาณเดือนละ..........................................บาท 
 6.2) รายจ่ายของครอบครัว    รวมทั้งส้ินประมาณเดือนละ..........................................บาท 
 6.3) ภาระหน้ีสินท่ีครอบครัวตอ้งช าระรวมทั้งส้ิน ประมาณเดือนละ...........................................................บาท 
           6.3.1)...................................................................................................................................................................... 
           6.3.2)...................................................................................................................................................................... 
           หมายเหตุ   (แนบส าเนาหลกัฐานประกอบการแสดงภาระหน้ีสิน) 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองและวา่ขอ้มูลทั้งหมดเป็นความจริง และหากการใหข้อ้มูลในคร้ังน้ีขอ้ใดเป็นเท็จ  ขา้พเจา้ยนิยอมให ้
ทางโรงเรียนเรียกเก็บเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้กลบัคืน และยนิยอมรับการพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ย
วนิยันกัเรียนโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม  

      ลงช่ือ …………………………………………..  
              (……………………………….…………)  

                                                                                              วนัท่ี ......... เดือน........................... พ.ศ............... 
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ความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษา 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 
(ใหบ้รรยายสภาพความเป็นอยู ่และความจ าเป็นในการขอรับทุน) 

 
ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว).................................................................   รหสัประจ าตวั.................   ม....../....... 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

      ลงช่ือ …………………………………………..  
              (……………………………….…………)  

                                                                                  วนัท่ี ......... เดือน........................... พ.ศ............... 



4 
 

 

แผนผงัแสดงที่อยู่อาศัย 
    ช่ือหมู่บา้น…………………………………………...…….เลขท่ี ………….….. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………….      
     ถนน …………….…ต าบล/แขวง …………….….…… อ าเภอ/เขต ………..……..………… จงัหวดั ………..…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: แผนผงัจากโรงเรียนขนุตาลวทิยาคมมายงัท่ีอยูอ่าศยั  
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ภาพถ่ายบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 

ภาพที ่1  ภาพระยะใกล้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  ภาพระยะไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

(ติดภาพดว้ยกาวใหเ้รียบร้อย และมัน่คง) 
 

 

 

 

 

 

(ติดภาพดว้ยกาวใหเ้รียบร้อย และมัน่คง) 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา 
 

ขา้พเจา้......................................................................................ต  าแหน่ง....................................................... 
เป็นครูท่ีปรึกษาของ.............................................................................   รหสัประจ าตวั.................    ม......../......... 
 

ความคิดเห็น ประกอบการพจิารณา 
: ความประพฤติ 
: ความจ าเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ / การใชจ่้ายของนกัเรียน 
: การเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
: ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

ความเห็นเกีย่วกบัการขอรับการพจิารณาทุนการศึกษา 
� สมควรไดรั้บทุน เน่ืองจาก......................................................................................................................... 
� ไม่สมควร เน่ืองจาก.................................................................................................................................... 
� ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ................................................................................................................................ 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................................ครูท่ีปรึกษา 
             (....................................................................................) 
              วนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ................. 
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ค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่………………………………………………………………………………………………………..... 

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

 
 
 

        ลงช่ือ.................................................................................ผูรั้บรอง 
                       (...................................................................................) 
                 ต  าแหน่ง………………………………………………… 
                 วนัท่ี.................เดือน...............................พ.ศ.................... 

 


