
รหัสผ้ขอ......... / . ............ J ............... /..
วันท่ี.

(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี)

ใบคำร้องจอรับทุนการสีกษาลำหรับนักสีกษา (ปวส. และปริญญาตรี) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

จ้อมลเบื้องต้น (สำเร็จการศกึษามธัยมศกึษาปทีี ่ ๖ หรือ ปวข. จาก............... ........................................................... )

๑. ป้จจุบันศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสง (ปวส. ปีท่ี.... ......) Q  ปริญญาตรี ข้ันปีท่ี....................
๒. ซ่ือสถาบันการศึกษา
๓. ซือ่อาจารย์ท่ีปรึกษา ๔. ค่าเทอม ๑/๒๔๖๔ บาท
จ้อมูลส่วนตัวจองผู้ฃอรับทุน

รปถ่ายเลขประจำตัวประชาชน ©๓ หลัก
๑. ชีอ -  สกุล ๒. ซ่ือเล่น
๓. วันเดือนปีเกิด (วว/ดด/ปปปป) ๔. อายุ
๔. ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ หมู่บ้าน
ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
๖. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๗. E-Mail
จ้อมูลครอบครัว
๑. สถานภาพบิดาและมารดา □  อยู่ด้วยกัน □  หย่าร้าง /  แยกกันอยู่ □  บิดาเสียชีวิต

□  มารดาเสียชีวิต □  บิดาและมารดาเสียชีวิต □  อ่ืน .ๆ.......................
๒. บิจจุบันอาศัยอยู่กับ □  บดิาและมารดา □  บิดา หรือ มารดา □  ญาติ /  ผ้ปกครอง
*** กรณีอาศัยอยู่กับญาติ หรือผู้ปกครอง กรุณาระบุชือ
จ้อมูลบิดา บิดาซ่ือ วันเดือนปีเกิด อาย................. ปี

ท่ีอยู่บิจจุบัน บ้านเลขท่ี หมู่ ตำบล อำ๓อ
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อาชีพบิจจุบัน รายได้ต่อเดือน บาท
สถานท่ีทำงาน
จ้อมูลมารดา มารดาซ่ือ วันเดือนปีเกิด อาย....1........... ปี
ท่ีอยู่บิจจุบัน บ้านเลขท่ี หมู่ ตำบล อำ๓อ
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อาชีพปีจจุบัน รายได้ต่อเดือน บาท
สถานท่ีทำงาน
ข้อมูลผูป้กครอง ซ่ือ วันเดือนปีเกิด อาย.................ปี
ท่ีอยู่ปีจจุบัน บ้านเลขท่ี หมู่ ตำบล อำ๓อ
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อาชีพบิจจุบัน รายได้ต่อเดือน บาท
สถานที,ทำงาน
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ข้อมูลที่พักอาศัย
๑. ปัจจุบันผู้ขอรับทุน พกัอาศัยอยู่กบั มีสถานภาพเป็น
๒. ท่ีพกัอาศัยเป็นประเภท ] มีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง □  อยู่บ้านญาติ 0 บา้นเข่า

***ซ่องน้ี ตอบเฉพาะ กรณีบ้านเข่า*** บ้านเข่า ราค า........................................ /  เดือน
๓. มีผ้อาศัยอย่ร่วมกับผ้ขอรับทน จำนวนท้ังหมดก่ีคน (รวมผ้ขอรับทน) .......................................คน
ข้อมูลพ่ีน้อง (เรียงลำดับจากอายุมากท่ีสุดไปหาอายุน้อยท่ีสุด ยกเว้นผู้จอรับทุบไม่ต้องกรอก)
พ่ีหรือน้อง (รวมผู้ฃอรับทุน) □  มแีค่ผู้ขอรับทุนเพียงคนเดียว □ มี ๒ คน 1 มี ๓ คน 0  มีมากกว่า ๓ คน
©. ซือ -  สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ
□  มีงานทำแล้ว สถานท่ีทำงาน
อาชีพ /  ตำแหน่ง รายได้ต่อเดือน บาท

1 กำลังศึกษาอยู่ กำลังศึกษาอยู่ในระดับข้ัน ซ่ือสถานศึกษา
๒. ซ่ือ -  สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ
□  มีงานทำแล้ว สถานท่ีทำงาน
อาชีพ /  ตำแหน่ง รายไต้ต่อเดือน บาท

1 กำลังศึกษาอยู่ กำลังศึกษาอยู่ในระดับข้ัน ซ่ือสถานศึกษา
๓. ซอ -  สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ

1 มีงานทำแล้ว สถานท่ีทำงาน
อาชีพ /  ตำแหน่ง รายได้ต่อเดือน บาท

1 กำลังศึกษาอยู่ กำลังศึกษาอยู่ในระดับข้ัน ซ่ือสถานศึกษา
ข้อมลภาวะพ่ึงพิง (ในครอบครัวมีภาวะพ่ีงพิงอย,ร่วมด้วย......................................ราย)
๑. ขอ -  สกุล อาย.....................ปี
สถานะ □  พิการ □  ปว่ยติดเตียง 0 ผู้?!งอายุ ว่างงาน □  อืน่ๆระบ..................................................
๒. ซ่ือ -  สกุล อาย.....................ปี
สถานะ n พิการ n ปว่ยติดเตียง n ผู้?!งอายุ ว่างงาน [] อืน่ๆ ระบ..........................
ข้อมลด้านการสีกษา (ประมาณการค่าเทอม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆในเทอม ๑/๒๕๖๕:............................บาท)
๑. ผลการเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๒. สถานะปัจจุบันในภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๕ กำลังศึกษาอย่ในระดับข้ัน......................................
ข้อมูลอื่น ๆ
เป็นนักศึกษาท่ีไต้รับทุนเรียนฟรีของสถาบันการศึกษา □ เป็น ไม่เป็น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวช้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงข่ือ.....................................ผ้ขอรับทน
( )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ย่ืนคำฃอมีคุณสมบัติครบล้วน

ลงซ่ือ........................... อาจารยท่ี์ปรึกษา
( )

ความคดิเหน็...............................................................................................

ลงซ่ือ..................................
( )ผู้อำนวยการสถานศึกษา / หัวหน้าภาควิชา / คณบดี
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