
ใบสมัครคัดเลือกเข้ารับทุนการศกึษาระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัย........................................................... 

                                                 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร 
1.1. ชื่อ (นาย/ นางสาว)……………………………….…นามสกุล ………….….…………………………….... 

ชื่อเล่น....................สถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ……………… วัน/ เดือน/ ปีเกิด………………………….....อายุ………ปี 
สัญชาต…ิ………เชื้อชาต…ิ…….......……ชนเผา่ (กรุณาระบุเพิ่มเติม) ……….......…… 
โทรศัพท์ติดต่อส่วนตัวของผู้สมคัรขอรับทุน……………………………............................  

ระบุการใช้สิทธ์เพ่ือขอรับทุนการศึกษา 
        เยาวชนในพื้นทีโ่ครงการพัฒนาดอยตุงฯ  ระบุรหัสคพต. ……………………หลังคาเรือนที่คพต. ……………….... 
        ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี ระบุปีทีส่ าเร็จการศึกษา........................................................ 
        พื้นที่ขยายผลภายในประเทศไทยของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ระบุพืน้ที่โครงการฯ........................................... 

บุตรหรือบุตรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (ท างาน อยา่งน้อย 1 ปี ขึ้นไปและยังคงท างานอยู่ในปัจจบุัน) 
ระบุชื่อบิดา/มารดาที่ท างานกับมูลนิธิฯ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

1.2. สถานศึกษา ณ ปัจจบุัน ………………………………สายวชิา ................................ 
 ผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคเรียน) …………………………….(หากมีครบ 6 ภาคเรียน) กรุณาระบุ............................. 

  ครูที่ปรึกษาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….…นามสกุล….….…………………………….... 
 หมายเลขโทรศัพท…์………………………… 
1.3. ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ ………………........หมู่ที่ ……หมู่บ้าน ………………………ต าบล…………………………….. 

อ าเภอ……………………………จังหวัด……………………………. ......หมายเลขโทรศัพท…์………………………… 
   ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชนในพื้นที่(นาย/นาง/นางสาว)……………………………….…นามสกุล….….…………………………….... 

  หมายเลขโทรศัพท…์………………………… 
  มีที่อยู่ที่ครอบครองจ านวน.....................................พื้นที่ (ทั้งมีโฉนดและไม่มี) จ านวน........................................ไร่ 
  ที่ท ากินที่ครอบครัวครอบครองจ านวน...................................พื้นที่ (ทั้งมโีฉนดและไม่ม)ี จ านวน..........................ไร่ 

   มีที่อยู่และที่ท ากินที่มีโฉนดที่ราชการรับรอง โปรดระบุประเภทโฉนดที่มีทัง้หมด            
                      ............................................................................................................................... 
   ไม่มีที่อยู่และทีท่ ากินที่มีโฉนดทีร่าชการรับรอง แต่มีโฉนดที่โครงการออกให้ 
   ไม่มีที่อยู่และทีท่ ากินที่มีโฉนดทีร่าชการรับรอง และไม่มีโฉนดทีโ่ครงการออกให้ 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................ 

1.4. ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขา (ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร ปกติ/คู่ขนาน ฯลฯ) 
........................................................................................................................................................................... 
      มีหลักฐานการสอบติดแลว้และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแล้ว โปรดระบุค่าใชจ้่ายที่จ่ายแล้ว............................. 
      มีหลักฐานการสอบติดแลว้แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินธรรมเนียมใดๆ 
      ก าลังรอผลประกาศการสอบเข้า 
      ยังไม่ได้สอบเข้า 
      อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................. 

 
 

 

ติดรูป 



 
2. ข้อมูลครอบครัว 

2.1. บิดาชื่อ………………………….นามสกุล………………………….........อายุ……….……...ปี  
 รหัส คพต. (กรณีอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) ………………………………    

อาชีพ…………………………….สถานที่ท างาน………………………………................... 
(กรณีท างานมูลนิธิฯ) ฝ่าย/แผนก ……………………ต าแหน่งงาน……………………             
หมายเลขโทรศัพท…์……………………….... 
รายได้รวมทั้งหมดเฉพาะของบดิาเฉลี่ยต่อปี.....................บาท 
ช่องทางเงนิได้ในแต่ละปี โปรดระบุรายละเอียด  
รายได้/คา่จ้างเฉลี่ยต่อเดือน.....................บาท  
เงินจากช่องทางอื่นๆ (ต่อเดือนหรือต่อช่วงเดือน)......................................................................................... 

2.2. มารดาชื่อ………………………….นามสกุล………………………….........อายุ……….……...ป ี
 รหัส คพต. (กรณีอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) ………………………………    

อาชีพ…………………………….สถานที่ท างาน……………………………… 
(กรณีท างานมูลนิธิฯ) ฝ่าย/แผนก ……………………ต าแหน่งงาน……………………        
หมายเลขโทรศัพท…์……………………….... 
รายได้รวมทั้งหมดเฉพาะของมารดาเฉลี่ยต่อปี.....................บาท 
ช่องทางเงนิได้ในแต่ละปี โปรดระบุรายละเอียด  
รายได้/คา่จ้างเฉลี่ยต่อเดือน.....................บาท  
เงินจากช่องทางอื่นๆ (ต่อเดือนหรือต่อช่วงเดือน)......................................................................................... 

2.3. ผู้ปกครอง/ ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  (     )  บิดา   (     )   มารดา  (ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม) 
 (     )   อ่ืนๆ โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติม  
 ผู้ปกครองชื่อ………………………….นามสกุล………………………….........อายุ……….……...ป ี
 รหัส คพต. (กรณีอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) ………………………………    

อาชีพ…………………………….สถานที่ท างาน……………………………… 
(กรณีท างานมูลนิธิฯ) ฝ่าย/แผนก ……………………ต าแหน่งงาน……………………        

  หมายเลขโทรศัพท…์……………………….... 
  ความเก่ียวข้องกับผู้สมัคร................................................ 

รายได้รวมทั้งหมดเฉพาะผู้ปกครองเฉลี่ยต่อปี.....................บาท 
ช่องทางเงนิได้ในแต่ละปี โปรดระบุรายละเอียด  
รายได้/คา่จ้างเฉลี่ยต่อเดือน.....................บาท  
เงินจากช่องทางอื่นๆ (ต่อเดือนหรือต่อช่วงเดือน)......................................................................................... 

2.4. สถานภาพครอบครัว 
 (     )   อยู่ด้วยกัน  (     )   หย่า  (     )   บิดาถึงแก่กรรม        (     )   มารดาถึงแก่กรรม 

ปัจจุบนัผู้สมัครอาศัยอยู่กับ (     )   บิดาและมารดา   (     )   มารดา  (     )   บิดา  (     )  อ่ืนๆ โปรดระบุความ
เก่ียวข้อง.............................  

2.5. จ านวนพี่น้องร่วมบิดา / มารดาเดียวกัน รวม ……….....คน       
ท างานแล้ว…………….คน ว่างงาน…………..คน ก าลงัศึกษา...………….คน  ยังไม่เข้าโรงเรียน………...คน                
ผู้สมัครเป็นบตุรคนที…่………...………... 
1. ชื่อ.............................สกุล..............................................อายุ...................ปี  



สถานศึกษา/ที่ท างาน..................................ระดับชั้น/อาชีพ................................รายได้เฉลี่ย/ปี..................บาท 
2. ชื่อ.............................สกุล..............................................อายุ...................ปี  

สถานศึกษา/ที่ท างาน..................................ระดับชั้น/อาชีพ................................รายได้เฉลี่ย/ปี..................บาท 
3. ชื่อ.............................สกุล..............................................อายุ...................ปี  

สถานศึกษา/ที่ท างาน..................................ระดับชั้น/อาชีพ................................รายได้เฉลี่ย/ปี..................บาท 
4. ชื่อ.............................สกุล..............................................อายุ...................ปี  

สถานศึกษา/ที่ท างาน..................................ระดับชั้น/อาชีพ................................รายได้เฉลี่ย/ปี..................บาท 
3. ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ  

3.1. ความสามารถพิเศษ 
............................................................................................................................................................. 

3.2. ผลงานวชิาการ/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวัล (สามารถแนบส าเนาหลักฐานเพิ่มเติมได้) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ  
ลงชื่อ………………………………………….ผู้สมัคร 

(……………………………………………..) 
       วันที่............/............/............             

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ปกครอง    ลงชื่อ………………………………………….ครูที่ปรึกษา 
     (……………………………………………..)                                                (……………………………………………..) 

    วันที่............/............/............                                                       วันที่............/............/............                                                        
4.  หลักฐาน (ส าหรบัเจ้าหน้าที่เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน)               
          รูปถ่าย  1  นิ้ว  จ านวน 2 ใบ  ส าเนาบัตรสมาชิก คพต.พ. (กรณีอยู่ในพื้นที่โครงการพฒันาดอยตุงฯ )                    
          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือ 6 ภาคเรียน                            
          ส าเนาทะเบียนบา้น     ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานของบิดาหรือมารดา (กรณีบุตรพนักงาน) 
          ใบแสดงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลยั          จดหมายรบัรองจากผู้น าชุมชนและครูที่ปรึกษาจ านวน 2 ฉบับ 
          ส าเนาทะเบียน คพต.พ (กรณีอยู่ในพื้นที่โครงการพฒันาดอยตุงฯ )        ใบรับรองการส าเร็จศึกษาจากร.ร. ห้วยไร่ฯ
  

                 
ลงชื่อ……………………..……………….เจ้าหน้าที่รับสมัคร/ตรวจหลกัฐาน 

              (……………………………………………) 
                               วันที่............/............/............ 

 
หมายเหตุ 
1. หากพบวา่ข้อมูลข้างต้นไม่เปน็ความจริง มูลนิธิแม่ฟา้หลวงฯ ขอตัดสิทธิ์การขอรับทุนทันท ี
2. ผู้ขอรับทุนต้องอ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติตามใบประกาศรับสมัครทุนให้ละเอียดก่อนสมัครขอรับทุน หากพบวา่สมัครโดย

ไม่มีคุณสมบัตติามใบประกาศ ขอตัดสิทธิ์การขอรับทุนทันท ี
3. หากส่งเอกสารไม่ครบตามที่ระบุในวนัที่สัมภาษณ์ ขอตัดสทิธิก์ารขอรับทุนทันท ี
หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อคุณสยุมพร  คีรีนิมิต เบอร์โทร o๙๖-๔๐๔๒-๖๐๖  E-mail: sayumporn@doitung.org     

 
 



 

โครงการทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ชื่อ – สกุล  (นาย/นางสาว)...................................................................................................................... 
โรงเรียน............................................................... สายวิชา...................................................................... 

เหตุผลใดท่านจึงสมควรได้รับทุนการศึกษา ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ .................................................................... (ผู้สมัครขอรับทุน) 
( .................................................................) 
วันท่ี ………..เดือน ................ พ.ศ. .............. 

 
 
 



แผนที่อยู่อาศยัของผู้สมคัรขอรับทุนการศึกษาประจ าปี 2560 
 
 
 


