
 รับสมคัรวนัท่ี........./.............                                                                                                                 

 

                                       

 

ใบสมัคร/ค ำขอรับทุนกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำซ่ึงเป็นผู้ยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส 
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ค ำชี้แจง ใบสมัครนี้มีจ ำนวน 3 หน้ำ โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หำกข้อมูลหรือเอกสำรไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดอำจมีผลท ำให้เสียสิทธิในกำรรับทุน พร้อมแนบเอกสำรประกอบ   ใบสมัคร 
ดังนี ้
1.ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา       จ านวน  1  ฉบบั 

  2.ส าเนาบตัรประชาชนของผูข้อรับทุน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ    จ านวน  1  ฉบบั 
 3.ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรับทุน (อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสระแกว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี) จ านวน  1  ฉบบั 
 4.ส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ  จ านวน  1  ฉบบั 
 5.ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง    จ านวน  1  ฉบบั 
 6.รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จ านวน  1  ฉบบั 
 7.เอกสารรายงานผลการศึกษา ปีการศึกษาล่าสุด     จ านวน  1  ฉบบั 
 8.ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา       จ านวน  1  ฉบบั 
 9.ภาพถ่ายท่ีอยูอ่าศยั โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูรั้บรอง    จ านวน  2  ภาพ 

***ส่งใบสมัครพร้อมเอกสำร/หลักฐำน ได้ท่ี กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภำยในวันท่ี 22 กรกฏำคม 2565 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร.037-240999 

ต่อ 223 
 

1.ข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนกำรศึกษำ 
(นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................สกุล..................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี (เกิด).......................................อาย.ุ...............ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี................................................ 

        เช้ือชาติ..............................................................สัญชาติ.................................................ศาสนา......................................... 
        ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บา้นเลขท่ี ............... หมู่ท่ี ......... ตรอก/ซอย ............................... ถนน .........................................     

ต าบล/แขวง ................................. อ าเภอ .................................จงัหวดั................................ไปรษณีย.์............................... 

 

ส าหรับนกัศึกษา 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
ถ่ายไวไ้ม่เกิน 

6 เดือน 

        เอกสารครบ 
        เอกสารไม่ครบ ขาด...................................                   
        ขาดคุณสมบติั เน่ืองจาก............................. 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจสอบ 
       (                                                 ) 
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ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้         (    )  เหมือนท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (กรณีไม่เหมือน โปรดระบุ) 
บา้นเลขท่ี .............................. หมู่ท่ี ....................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน .................................. 
ต าบล/แขวง ................................. อ าเภอ .............................จงัหวดั..........................รหัสไปรษณีย.์......................... 
โทรศพัทบ์า้น........................................ โทรศพัทมื์อถือ ................................ LINE ID………………………….... 
2.ข้อมูลสถำบันกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำ (ท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้เรียน/หรือก าลงัศึกษาอยู)่............................................................................ 
ระดบั    (    )  ป.ตรี  (   ) ปวส. ชั้นปีท่ี........คณะ.............................สาขาวิชา...................................หลกัสูตร.......ปี 
ผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษาท่ีผา่นมา..................................................................................................................... 

ท่ีอยูส่ถานศึกษา เลขท่ี.........หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย.................ถนน.............................ต าบล/แขวง.............................. 

อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั..........................รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศพัท.์.................................. 

หัวหน้ำสถำบัน (ช่ือ-สกุล)..........................................................................ต าแหน่ง.................................................... 

โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................ 

ครู/อำจำรย์ท่ีปรึกษำ (ช่ือ-สกุล)...................................................................ต าแหน่ง................................................... 

คณะ/สาขาวิชา.....................................................................โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้............................................ 

3.ข้อมูลครอบครัว 
สถานภาพของบิดา/มารดา 
(   ) อยูด่ว้ยกนั        (   ) หยา่ร้างกนัตามกฎหมาย     (    ) แยกทางกนัโดยไม่จดทะเบียน 

(   ) แยกทางกนัอยูต่ามอาชีพ          (    ) อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................................................... 

บิดำ (ช่ือ-สกุล)...................................................................................อาย.ุ.........ปี     (  ) ยงัมีชีวิต          (  ) ถึงแก่กรรม 

อาชีพ.............................................ต าแหน่ง........................................สถานท่ีท างาน..................................................... 

รายไดต้่อปี..................บาท(ระบุจ านวนเงิน) โทรศพัท(์ท่ีท างาน).........................โทรศพัท(์มือถือ).............................. 

มำรดำ (ช่ือ-สกุล)................................................................................อาย.ุ........ปี     (  ) ยงัมีชีวิต          (  ) ถึงแก่กรรม 

อาชีพ.............................................ต าแหน่ง........................................สถานท่ีท างาน..................................................... 

รายไดต้่อปี..................บาท(ระบุจ านวนเงิน) โทรศพัท(์ท่ีท างาน).........................โทรศพัท(์มือถือ).............................. 

มีพีน้่องบิดำมำรดำเดียวกนั(รวมตนเอง).....คน ตนเองเป็นบุตรคนท่ี........ก าลงัศึกษา......คน ประกอบอาชีพแลว้....คน 

ข้ำพเจ้ำอำศัยอยู่กบั (  ) บิดา   (  ) มารดา  (  ) บิดาและมารดา  (  ) ผูป้กครอง  (  )อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 

กรณีอำศัยอยู่กบัผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดำมำรดำ โปรดกรอกข้อมูลนี้ 

(ช่ือ – สกุล ผูป้กครอง)...................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.............อาย.ุ........ปี อาชีพ.................. 
ต าแหน่ง.................................สถานท่ีท างาน.....................................รายไดต้่อปี....................................................บาท 
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)..................................................................................โทรศพัทมื์อถือ............................................. 
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สมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั (รวมตนเอง) มีทั้งหมด.........คน ประกอบดว้ยสมาชิกดงัน้ี (ไม่ตอ้งระบุผูข้อรับทุน) 

 

สภำพท่ีอยู่อำศัย  (  ) บา้นของครอบครัว (  ) ผอ่นส่งบา้น ...............บาท/เดือน 
   (  ) บา้นเช่า (  ) หอ้งเช่า (  ) หอพกั อตัราค่าเช่าเดือนละ............บาท 
   (  ) อ่ืน ๆ วดั/บา้นครู/บา้นญาติ ฯลฯ (ระบุใหช้ดัเจน) 

ลกัษณะท่ีอยู่อำศัย 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
4. อธิบำยเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอรับทุน (ยากจน/ดอ้ยโอกาส/ก าพร้า/พิการ/สภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว 
ฯลฯ) 
........................................................................................................................................................................................                       
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ท่ี ช่ือ – สกุล อาย ุ เก่ียวขอ้งกบัผูข้อทุน อาชีพ รายไดต้่อเดือน หมายเหตุ 
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5. กำรรับรองข้อมูลของผู้รับทุนและผู้ปกครอง 
  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ไม่เป็นผูรั้บทุนการศึกษา
ในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หากปรากฏว่าขอ้มูลในใบสมคัรหรือเอกสารท่ีให้ไวไ้ม่เป็น
ความจริง ขา้พเจา้ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ ตดัสิทธิการรับทุนการศึกษาน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

ลงช่ือ ................................................................นกัศึกษาผูข้อรับทุน 

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

บิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครองของผู้ขอรับทุน 

ข้ำพเจ้ำ  (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................เกีย่วข้องเป็น............................ ของนักศึกษำ 

ขอรับรองว่ำข้อมูลของผู้ขอรับทุนในใบสมัครนีเ้ป็นควำมจริงทุกประกำร 

                                       ลงช่ือ ................................................................ผูป้กครอง 

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

 

6.กำรรับรองของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ต าแหน่ง................................................... 
สังกดัคณะ/สาขาวิชา............................................สถาบนั.....................................................เบอร์โทร........................ 
ขอรับรองวา่ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นกัศึกษาชั้นปีท่ี.......สาขาวิชา......................... 
คณะ.....................................เป็นผูท่ี้ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอ่ืนใดทั้งส้ินของสถาบนั รวมทั้งเป็นผูมี้
ความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาหาความรู้และปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัอยา่งเคร่งครัด 

                          ลงช่ือ ................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ 
                                                            (....................................................................) 

7.กำรรับรองท่ีอยู่อำศัยและสถำนะครัวเรือน โดยเจ้ำท่ีของรัฐ (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐของผู ้
รับรอง) 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................นามสกุล...................................ต าแหน่ง........................................... 
สังกดั...............................ท่ีอยูท่ี่ท างาน................................................................เบอร์โทร............................................ 
ขอรับรองวา่ภาพท่ีแสดงน้ี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ (นาย/นางสาว)........................................นามสกุล.................................. 
ซ่ึงเป็นผูย้ากจนหรือด้อยโอกาสจริง และไม่เป็นผูรั้บทุนการศึกษาในลกัษณะเดียวกันน้ีกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 
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ลงช่ือ.........................................................ผูรั้บรอง 

(..................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. 

 
หมำยเหตุ  ผูรั้บรองตอ้งเป็นเจา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าบลซ่ึงผูข้อรับทุนมีภูมิล าเนาอยู ่เช่น ขา้ราชากร (ด ารงต าแหน่งไม่

ต ่ากว่าระดับช านาญงานหรือระดับช านาญการหรือเทียบเท่า) /ผูบ้ริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน/ก านัน/
ผูใ้หญ่บา้นหรือประธานชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
เลขท่ี…………………….                                                                      ………………………………………… 
                                                                                                                ……………………………………… 
                                            
                                                                                       วนัท่ี.............เดือน.................พ.ศ................................. 
 
  หนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อรับรองวา่ (นาย/นางสาว)........................................................................................... 
นกัเรียนโรงเรียน.........................................เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกของชุมชนวา่เป็นเด็กยากจน และดอ้ยโอกาส ท่ีสอบผา่นการ
คดัเลือกเขา้ศึกษาคณะ.........................................................สาขาวิชา........................................................................................... 
มหาวิทยาลยั......................................................โดยไดผ้า่นการด าเนินการขององคก์รชุมชน ดงัน้ี 
 
  1.  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการการคดัเลือกของชุมชน เม่ือวนัท่ี.....................................................
คณะกรรมการประกอบดว้ย 
       1.1  .............................................................................................................................................................. 
       1.2  .............................................................................................................................................................. 
       1.3  .............................................................................................................................................................. 
       1.4  .............................................................................................................................................................. 
       1.5 ...............................................................................................................................................................  
และกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีประชุมด าเนินการ (ถา้มี) คือ................................................................................................................. 
  2.  ดา้นคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
       2.1  ดา้นคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัทางการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลยั
...................................................................................................................................................................................................... 
       2.2  ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรม และการช่วยเหลือชุมชนของผูส้มัครและ/หรือของครอบครัว ดังน้ี 
(โปรดแนบเอกสาร หลกัฐานประกอบ เช่น รูปภาพ ประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ) 
       2.3  เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย ไม่เคยตอ้งโทษในคดีอาญา 

 
ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี................................................. 

 
ลงช่ือ ....................................................... 

(.....................................................) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล................................................. 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล/อ าเภอ……………………….………….. 
 

 


