
เลขที่ใบเสร็จ …...................................... 
 

ลงชื่อ............................................…… เจ้าหน้าที่รับเงิน         วันที ่……… เดือน…………… พ.ศ. ………… 

เลขที่ผู้สมัคร ___________ 

 
 

ใบสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2561 

รอบที่ 1.1 Portfolio   
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ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี  4  ป ี                     ปริญญาตรี  5  ปี      

 

1. ข้อมลูผู้สมัคร     
ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ....................ช่ือ – สกุล .........................................................................................................................                       
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                เกิดวันที่ ............ เดือน .......................พ.ศ. ................. 
สัญชาติ ...................................... เชื้อชาติ ..................................... ศาสนา .....................................  สถานภาพ        โสด  สมรส     

ความพิการ     ไม่พิการ       พิการ     ด้าน .................................................................................................................................................. 

  ไม่มีหลักฐานแสดง      มีหลักฐานแสดงโปรดระบุ .......................................................................................................................................... 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน ท่ีติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี ...........................หมู่ .................. ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ......................................................................... 
แขวง/ต าบล .......................................... เขต/อ าเภอ .................................... จังหวัด ............................................... รหสัไปรษณยี์ ......................... 
โทรศัพท์บ้าน ....................................................... โทรศัพท์มือถือ .................................................... Email : ………………....………….…………….…….. 
 

3. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา เกรดเฉลี่ย 
     

 
 

            ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังวา่เป็นข้อมูลเท็จ ข้าพเจา้ยินดีให้ทางมหาวิทยาลัยฯ  
        ด าเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
 

4. สาขาวิชาท่ีสมัคร   

คณะ สาขาวิชา 
  

 

   

 
 

  ลงช่ือ..................................................................ผู้สมัคร             
 (.....................................................................)  

                วันท่ี ............ เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 

 
 
 
 

 
 

    
  
 
 
 
 

  มีความประสงค์สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  (กรอกข้อมูลหน้า 2) 

ตรวจสอบหลักฐาน 
 

 หลักฐานการสมัครครบถ้วน 

 ขาดหลกัฐาน ล าดับที ่......................... 
 

ลงชื่อ  ........................................................ 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

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

 -     -                                                  -               -

  

 

 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่การเงิน รับช าระเงินค่าสมัคร   ปริญญาตรี 300 บาท 

           

 

  

ติดรูปถ่ายสี 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
(รูปถ่ายไม่เกิน   

6 เดือน) 
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. 
 

 นิ้ว 

เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดเรียงเอกสารตามล าดับหมายเลข)  

 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายส ีขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  

 3. ส าเนาทะเบยีนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

 5. หลักฐานอื่น เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 6. หลักฐานแสดงความพิการ  (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบบั 
(ต้องรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 
       

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

กรรมการรับสมัคร 
วันที่ ...................................................  

ท่านได้รับข้อมูลการสมัครจากสื่อใด  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ทีมแนะแนวของมหาวิทยาลัย  ครูแนะแนว  Website/Facebook 



 

 
 

แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 

 

ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา     เรียนด ี        ความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัติพิเศษของผู้มัครทุนอุดหนุนการศึกษา 
ส าหรับผู้สมัคร  

คุณสมบัติพิเศษของผู้มัครทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด 
(โดยเป็นไปตามแนบท้ายประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา) 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ส าหรับผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ไวใ้นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้ เป็นความจรงิทุกประการ โดยยินยอม        
ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า หากตรวจพบว่าข้อมลูบางสว่นหรือท้ังหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิ    
ยอมถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนอุดหนนุการศึกษาในครั้งนี ้ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561  หากมีรายชื่อ
ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจะยืนยันสิทธ์ิ  (Clearing house) กับมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์เท่านั้น 
       
       ลงช่ือ     ผู้สมคัร 
           (     ) 
 

                  วันท่ี เดือน              พ.ศ.  . 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นางสาว)             เป็นผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา        
ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561  โดยมีคณุสมบัติตรงตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์  และจะยืนยันสิทธ์ิ (Clearing house)         
กับมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณเ์ท่านั้น 
       
       ลงช่ือ      
           (     ) 
       ต าแหน่ง      
                  วันท่ี  เดือน                     พ.ศ.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  
 

ค าชี้แจง  เติมเคร่ืองหมาย  /  ในข้อที่มีตรงกับเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 

 1. ข้อมูลครอบครัว 
 2. จ านวนพี่น้องในครอบครัว 
 3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 4. ประวัติการรับทนุการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า    
 5. เขียนเรียงความถึงความจ าเปน็ในการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 6. หนังสือรับรองจากอาจารย์ประจ าชัน้ หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
1. ข้อมูลครอบครัว 
บิดา ช่ือ …………….....…......………… สกุล …………………………….................………… อาย…ุ...........……ปี     อาชีพ ………………………...............……………
ที่ท างาน …………………..........................................................................…….โทรศัพท์ …………...............…….  รายได…้……...............………..บาท/เดือน 
มารดา ช่ือ …………….....…......………… สกุล …………………………….................………… อาย…ุ...........……ปี   อาชีพ …………………...............…...…………
ที่ท างาน …………………..........................................................................…….โทรศัพท์ …………...............…….  รายได…้……...............………..บาท/เดือน 
บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน        แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ     หย่าขาดจากกัน      แยกกันอยู่ด้วยสาเหตอุื่น ๆ  
บิดามารดามีทีด่ินส าหรับผลิตท าการเกษตร    เป็นของตนเอง จ านวน …………………..........ไร ่
    เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า…………………..บาท/เดือน 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา     เป็นของตนเอง 
     บ้านเช่า อัตราคา่เช่าเดือนละ ………………… บาท  
      อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ……………………………….. 
 
2. จ านวนพ่ีน้องในครอบครัว 
ผู้สมัครเป็นบตุรคนที ่  จ านวนพี่น้องทีย่ังมีชีวติอยู่ (รวมผู้สมัคร)   คน ชาย  คน    หญิง คน 
จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมผู้สมัคร)   คน 
 
 

3.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาคาดวา่จะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ …………...……. บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต      
และค่าบ ารุงการศึกษา) 
 
 

4. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า    
   

ชื่อทนุที่ได้รับ ปีการศึกษา จ านวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
    
    
    
    

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. เขียนเรียงความถึงความจ าเป็นในการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 
 
        ลงชื่อ     ผู้สมัคร 
          

   (               ) 
 

        วันที ่     เดือน  พ.ศ.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
6.  หนังสือรับรองจากอาจารย์ประจ าชั้น หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว      ต าแหน่ง      
*กรุณาให้หมายเลขที่ตดิต่อได ้ 
หมายเลขโทรศัพท ์   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ       
เก่ียวขอ้งเป็นอาจารย์ประจ าชัน้/ผู้อ านวยการโรงเรียน นาย/นาง/นางสาว        
ขอให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัคร ดังนี้  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวผู้สมัคร           
             
             
              
2. เก่ียวกับความประพฤติของผู้สมัคร          
             
             
              
3. การมีส่วนร่วมในชัน้เรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน       
             
             
               
4. ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม           
             
              
 
                                          (ลงชื่อ)        . 

 

 (     )  
อาจารย์ประจ าชัน้ หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียน       

วันที่     เดือน  พ.ศ.         .      
 

หมายเหตุ ผู้ให้ข้อมูล     เคยไปเยี่ยมบ้านนักเรียน     เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
   ข้อมูลที่ได้จากผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ระบ ุ      

 
         
 
 
 
 
 



 

 
 
 
7. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณีไม่มีหลักฐานแสดงรายได้) 
 

 ข้าพเจ้า  ประกอบอาชีพ  
สถานทีป่ระกอบการ   
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที ่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ์  
โทรศัพท์บา้น โทรศัพท์มือถือ Email  

ขอรับรองว่า 
 นาย  บิดาของ(ชื่อผูส้มัคร)  
ประกอบอาชีพ  มีรายได้ปลีะ  บาท 
สถานทีป่ระกอบการ   
 นาง/นางสาว  มารดาของ(ชื่อผูส้มัคร)  
ประกอบอาชีพ  มีรายได้ปลีะ  บาท 
สถานทีป่ระกอบการ   
 นาย/นาง/นางสาว   เป็นผู้ปกครอง/ผู้อุปการะของ 
(ชื่อผู้สมัคร) ประกอบอาชีพ  มีรายได้ปลีะ  บาท 
สถานทีป่ระกอบการ   
 
 

 ลงชื่อ  
 ( ) 
                                                                                                   (ผู้รับรองรายได้) 
 วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลต่อไปนี้เปน็ผู้รับรอง 
 1. ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษา  หรือ 
 3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บา้นขึ้นไป 
 4. ผู้รับรองรายได้แนบบัตรข้าราชการ  บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรเจ้าหน้าทีป่กครองท้องถิ่น 
เอกสารที่ผู้รับรองรายได้ต้องใช้แนบประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว คือ 
 1. ส าเนาบัตรข้าราชการ  เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  (หน้า - หลัง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  หรือ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (หน้า - หลัง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  และ หนังสือรับรองว่าเป็นข้าราชการ จากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัด 
 
 



 

 
 

แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 

 

ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา     เรียนด ี        ความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัติพิเศษของผู้มัครทุนอุดหนุนการศึกษา 
ส าหรับผู้สมัคร  

คุณสมบัติพิเศษของผู้มัครทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด 
(โดยเป็นไปตามแนบท้ายประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา) 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ส าหรับผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ไวใ้นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้ เป็นความจรงิทุกประการ โดยยินยอม        
ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า หากตรวจพบว่าข้อมลูบางสว่นหรือท้ังหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิ    
ยอมถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนอุดหนนุการศึกษาในครั้งนี ้ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561  หากมีรายชื่อ
ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจะยืนยันสิทธ์ิ  (Clearing house) กับมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์เท่านั้น 
       
       ลงช่ือ     ผู้สมคัร 
           (     ) 
 

                  วันท่ี เดือน              พ.ศ.  . 

ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นางสาว)             เป็นผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา        
ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2561  โดยมีคณุสมบัติตรงตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์  และจะยืนยันสิทธ์ิ (Clearing house)         
กับมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณเ์ท่านั้น 
       
       ลงช่ือ      
           (     ) 
       ต าแหน่ง      
                  วันท่ี  เดือน                     พ.ศ.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  
 

ค าชี้แจง  เติมเคร่ืองหมาย  /  ในข้อที่มีตรงกับเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 

 1. ข้อมูลครอบครัว 
 2. จ านวนพี่น้องในครอบครัว 
 3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 4. ประวัติการรับทนุการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า    
 5. เขียนเรียงความถึงความจ าเปน็ในการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 6. หนังสือรับรองจากอาจารย์ประจ าชัน้ หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
1. ข้อมูลครอบครัว 
บิดา ช่ือ …………….....…......………… สกุล …………………………….................………… อาย…ุ...........……ปี     อาชีพ ………………………...............……………
ที่ท างาน …………………..........................................................................…….โทรศัพท์ …………...............…….  รายได…้……...............………..บาท/เดือน 
มารดา ช่ือ …………….....…......………… สกุล …………………………….................………… อาย…ุ...........……ปี   อาชีพ …………………...............…...…………
ที่ท างาน …………………..........................................................................…….โทรศัพท์ …………...............…….  รายได…้……...............………..บาท/เดือน 
บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน        แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ     หย่าขาดจากกัน      แยกกันอยู่ด้วยสาเหตอุื่น ๆ  
บิดามารดามีทีด่ินส าหรับผลิตท าการเกษตร    เป็นของตนเอง จ านวน …………………..........ไร ่
    เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า…………………..บาท/เดือน 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา     เป็นของตนเอง 
     บ้านเช่า อัตราคา่เช่าเดือนละ ………………… บาท  
      อาศัยผู้อื่น (ระบุ) ……………………………….. 
 
2. จ านวนพ่ีน้องในครอบครัว 
ผู้สมัครเป็นบตุรคนที ่  จ านวนพี่น้องทีย่ังมีชีวติอยู่ (รวมผู้สมัคร)   คน ชาย  คน    หญิง คน 
จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมผู้สมัคร)   คน 
 
 

3.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาคาดวา่จะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ …………...……. บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต      
และค่าบ ารุงการศึกษา) 
 
 

4. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า    
   

ชื่อทนุที่ได้รับ ปีการศึกษา จ านวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหตุ 
    
    
    
    

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. เขียนเรียงความถึงความจ าเป็นในการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (เขียนให้ละเอียดชัดเจน) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 
 
        ลงชื่อ     ผู้สมัคร 
          

   (               ) 
 

        วันที ่     เดือน  พ.ศ.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
6.  หนังสือรับรองจากอาจารย์ประจ าชั้น หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว      ต าแหน่ง      
*กรุณาให้หมายเลขที่ตดิต่อได ้ 
หมายเลขโทรศัพท ์   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ       
เก่ียวขอ้งเป็นอาจารย์ประจ าชัน้/ผู้อ านวยการโรงเรียน นาย/นาง/นางสาว        
ขอให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัคร ดังนี้  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวผู้สมัคร           
             
             
              
2. เก่ียวกับความประพฤติของผู้สมัคร          
             
             
              
3. การมีส่วนร่วมในชัน้เรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน       
             
             
               
4. ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม           
             
              
 
                                          (ลงชื่อ)        . 

 

 (     )  
อาจารย์ประจ าชัน้ หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียน       

วันที่     เดือน  พ.ศ.         .      
 

หมายเหตุ ผู้ให้ข้อมูล     เคยไปเยี่ยมบ้านนักเรียน     เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
   ข้อมูลที่ได้จากผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ระบ ุ      

 
         
 
 
 
 
 



 

 
 
 
7. หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณีไม่มีหลักฐานแสดงรายได้) 
 

 ข้าพเจ้า  ประกอบอาชีพ  
สถานทีป่ระกอบการ   
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที ่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ์  
โทรศัพท์บา้น โทรศัพท์มือถือ Email  

ขอรับรองว่า 
 นาย  บิดาของ(ชื่อผูส้มัคร)  
ประกอบอาชีพ  มีรายได้ปลีะ  บาท 
สถานทีป่ระกอบการ   
 นาง/นางสาว  มารดาของ(ชื่อผูส้มัคร)  
ประกอบอาชีพ  มีรายได้ปลีะ  บาท 
สถานทีป่ระกอบการ   
 นาย/นาง/นางสาว   เป็นผู้ปกครอง/ผู้อุปการะของ 
(ชื่อผู้สมัคร) ประกอบอาชีพ  มีรายได้ปลีะ  บาท 
สถานทีป่ระกอบการ   
 
 

 ลงชื่อ  
 ( ) 
                                                                                                   (ผู้รับรองรายได้) 
 วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 

หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลต่อไปนี้เปน็ผู้รับรอง 
 1. ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษา  หรือ 
 3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บา้นขึ้นไป 
 4. ผู้รับรองรายได้แนบบัตรข้าราชการ  บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรเจ้าหน้าทีป่กครองท้องถิ่น 
เอกสารที่ผู้รับรองรายได้ต้องใช้แนบประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว คือ 
 1. ส าเนาบัตรข้าราชการ  เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  (หน้า - หลัง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  หรือ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (หน้า - หลัง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  และ หนังสือรับรองว่าเป็นข้าราชการ จากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัด 
 
 


