
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ( ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ) 

ปีการศึกษา 2560 

 

ชื่อ ………………….........……………………สกุล ………………………………………..   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……....…/………..…...........    

เลขที่…...…..…   ชื่อเล่น................................ เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………….. 
 

1. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภูมิล าเนาเดิม) บ้านเลขท่ี …………….. ตรอก/ซอย ………………………. หมู่ที่ ………………………………….. 
ถนน ……………………………. ต าบล/แขวง ..…….……………………….อ าเภอ/เขต….………….……………………………………… 
จังหวัด ………………………………………โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………. 

2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  บ้านที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า) 
  บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  
  บ้านหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจ้าง 
ก.  นักเรียนอาศัยอยู่กับ......................................................................................................................... ...................... 
ข.  หอพัก เลขที่ ……………………..………….…………............................................................…………………………………….. 
ค.  ระยะทางจากท่ีพักถึงโรงเรียน....................................กิโลเมตร 

3.  นับถือศาสนา     พุทธ       อิสลาม       คริสต์        อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................  
4.  เดินทางมาโรงเรียนโดย 
       ผู้ปกครองมาส่งโดย..........................................  
       ขับรถยนต์ 
       ขี่จักรยานยนต์ 
       รถรับ – ส่ง             
5.  บิดา ชื่อ …………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 

อาชีพ ……………………………………ที่ท างาน ……………………………………………………………. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

6.  มารดา ชื่อ ………………………..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
อาชีพ ……………………………………..ที่ท างาน ………………………………………………….………. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

7.  บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน      แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ 
  หย่าขาดจากกัน     แยกกันอยู่ด้วยสาเหตุอื่น ๆ …………………………. 

8.  บิดามารดามีท่ีดินส าหรับท ากสิกรรม     เป็นของตนเอง จ านวน …………………................ไร่ 
    เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า………………………..บาท/เดือน 

ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง     เป็นของตนเอง 
         บิดาเสียชีวิต                                      บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท 
          มารดาเสียชีวิต                                  อาศัยผู้อ่ืน (ระบุ)...................................................... 
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9. ผู้อุปการะ (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
ชื่อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ปี 
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน      โสด 
อาชีพ ……………………………….. สถานที่ท างาน ………………………………………………………. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได้………………………..บาท/เดือน 

 
10. ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จ านวนพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คนชาย …………. 

คน  หญิง ………… คน  จ านวนพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองดว้ย)………………… คน 
โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามล าดับในตารางนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ
หรือก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับ 

อาชีพ/รายได้ สถานภาพ  
สมรส/โสด 

จ านวน
บุตร (คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       

11. รายรับ – รายจ่าย ของนักเรียน 
รายรับ ก.  รายได้จากบิดา มารดา  เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ข.  รายได้จากผู้อุปการะ   เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ค.  กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา   เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
 (กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดือนละ …………………. บาท 
  ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ  เดือนละ …………………. บาท 
  ค.  ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-โรงเรียน เดือนละ …………………. บาท 
  ง.  อ่ืน ๆ    เดือนละ …………………. บาท 
 

12. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักเรียนคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ ….............……. บาท    
13. รายละเอียดประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
ม……………   
ม……………   
ม……………   

14. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า      
ชื่อทุนที่ได้รับ ปีการศึกษา จ านวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
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15.ประวัติการท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ      
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/บุคคลที่ว่า

จ้าง 
ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงินที่ได้รับ 

    
    

 
16. หน้าที่ความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะของนักเรียน 

ก. งานบ้าน/การช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครอง…………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข. การเข้าร่วมกิจกรรม/การเป็นตัวแทนห้อง ตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจนข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้รับทุน ซึ่ง
แสดงถึงความยากล าบากของครอบครัว ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่มี พร้อมทั้งความคาดหวังในการศึกษา หรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า หากตรวจพบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
เท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษา และให้ตัดสิทธิ์การรับทุนตลอดไป และพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
 

  ลงชื่อ ……………………………………………...................ผูส้มัครขอรับทุน 
                                                    (…………………………..………….……………..) 
  
 
                                       ลงชื่อ ………………………………………………................บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
                                                     (……………………………………..……………..) 
  
 วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
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                                                ส าหรับครทูี่ปรึกษากรอก 
(ครูที่ปรึกษากรุณาสัมภาษณ์แล้วกรอกความเห็นและส่งตรงมาที่ งานทุนการศึกษา ห้องแนะแนว) 

1.  ชื่อ – สกุล ของผู้รับทุน……………………………………………………………….ชั้นมัธยมศึกษาปีที่……./………เลขที่……..  
2.  โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนในด้านต่อไปนี้ 
    2.1  กิริยามารยาทในสังคม…………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.2  ความประพฤติโดยทั่วไป………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.3  การปฏิบัติตนต่อเพ่ือน……………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.4  ลักษณะความเป็นผู้น า……………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.5  ลักษณะการมัธยัสถ์……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ความเห็นอื่น ๆ จากการสัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      
4. ท่านมีความเห็นว่านักเรียนผู้นี้ควรจัดให้ได้รับทุนในประเภท 
   (     )  ทุนต่อเนื่อง    จ านวน....................................บาท/ปี 
   (     )  ทุนไม่ต่อเนื่อง จ านวน.....................................บาท/ปี  
   (     )  อ่ืนๆ ...................................................... 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………………… 
                                                      (    ) 
 ครูที่ปรึกษา 
 วันที่………………./………………………/……………………… 
ความคิดเห็นหัวหน้าระดับ 
 
.................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
       ลงชื่อ……………………………………………………………… 
                                                             (    ) 
       หวัหน้าระดับ 
 วันที่………………./………………………/……………………… 
 
 
    หลักฐานประกอบการพิจารณา 
    1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 1 ชุด  (7 หน้า) 
    2. ส าเนาแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ผ่านมา หรือ ปพ.1 
    3. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาเกียรติบัตร  วุฒิบัตร  กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ 
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บทเรียงความ 
ประวัติครอบครัวข้าพเจ้า 

 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ : เรียงความครอบคลุมความล าบาก ประสบการณ์ในการท างานเป้าหมายในชีวิต 
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ภาพถ่ายคุณครูเยีย่มบ้านนักเรียน 
ชื่อ................................................................................................................ ชั้น.....................เลขที่........................ 
วันที่เยี่ยม............................................เยี่ยมโดยคุณครู............................................................................................  
บ้านเลขท่ี................หมู่..............ถนน............................ซอย.....................................ต าบล...... .............................. 
อ าเภอ.................................จงัหวัด............................................เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง................ ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
1. รูปถ่ายด้านหน้าบ้าน 

 
 
 

เห็นตวับ้านชดัเจน (กรณีบ้าน 2 ชัน้ ต้องเห็นทัง้ 2 ชัน้) 

 
       2. รูปถ่ายภายในบ้าน 
 
 
 
   เห็นตวัสภาพบ้านภายในของบ้านชดัเจน 
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แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาการรับทุน (ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์) 

ผู้รับรอง 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล............................................... ..... 
 
          ต าแหน่ง   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพม. 
                 ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป 
 
  ขอรับรองว่า ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)...........................................................มีสถานะของครัวเรือน ดังนี้  

ข้อมูลสถานะของครัวเรือน 
(ให้ผู้รับรองเลือกสถานะครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 

 
 ครัวเรือนมีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือ ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี หรือคนว่างงานอายุ 15-65 ปี      

(ท่ีไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว 
 
 สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า หรือสภาพช ารุดทรุดโทรม หรือบ้านท าจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุ
เหลือใช้ หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ 
 
 ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอ่ืนๆใน
ประเภทเดียวกัน 
 
 เป็นเกษตรมีที่ดินท ากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
 
  
 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
 

                                           (ลงชื่อ).......................................................... 
                                           (....................................................................) 

                                           วันที่................เดือน..............................พ.ศ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การรับรองสถานะครัวเรือนนักเรียนใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน  ส่วนผลการพิจารณาขั้น  
สุดท้ายจะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 


