
บันทกึการตรวจสอบเอกสารการขอรับทุนการศึกษา 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประจําปีการศึกษา ............... 
 

ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา (นาย/นางสาว)............................................................................................................................ 

นกัศึกษาสาํนกัวิชา....................................................................สาขา ................................................................................. 

หลกัสูตร...............ปี  ชั้นปีท่ี.................................รหสัประจาํตวันกัศึกษา........................................................................ 

โทรศพัท ์(มือถือ) ...........................................................Email Address………………………..……………………….. 

รายการเอกสาร/หลกัฐาน ทีใ่ช้ประกอบการขอรับทุนการศึกษา (โปรดเรียงลาํดบัเอกสารดงันี้) 
1. แบบคาํขอทุนการศึกษา  

2. แผนผงัท่ีอยูอ่าศยัตามทะเบียนบา้นของผูข้อรับทุนการศึกษา (นกัศึกษา) 

3. ภาพถ่ายบา้นผูข้อรับทุนการศึกษา (นกัศึกษา)  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

4. หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยแ์นะแนว 

5. หนงัสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีบิดา/มารดาแยกทางกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส/ขาดการติดต่อ) 

6. หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัว และ/หรือหนงัสือรับรองเงินเดือน   ของบิดา/ มารดา หรือผูป้กครอง/ ผูอุ้ปการะ  

     6.1 กรณีบิดา/มารดา หรือผูป้กครอง ประกอบอาชีพ รับราชการ/บริษทัหา้งร้าน/รัฐวสิาหกิจ หรือธนาคาร 

     ตอ้งใชห้นงัสือรับรองเงินเดือน ท่ีออกใหโ้ดยตน้สงักดั และหนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัว(ตามท่ีแนบในใบสมคัรน้ี) 

     6.2 กรณีบิดา/มารดา หรือผูป้กครอง ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทาํนา ทาํไร่ หรือคา้ขาย ขอใหใ้ชแ้บบฟอร์ม 

    หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัว (ตามท่ีแนบในใบสมคัรน้ี) 

7. สาํเนาบตัรผูรั้บรองรายได ้กรณีใชแ้บบฟอร์มหนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัว 

8. หนงัสือรับรองความเป็นผูอุ้ปการะท่ีมิใช่บิดา/มารดา (กรณีนกัศึกษาอยูใ่นความอุปการะของบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บิดามารดา) 

9. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของนกัศึกษา (ถ่ายใหอ้ยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

10. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา (ถ่ายใหอ้ยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

11. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของมารดา ( ถ่ายใหอ้ยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

12. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง(กรณีไม่มีบิดาและมารดา) (ถ่ายใหอ้ยูใ่นหนา้เดียวกนั) 

13. สาํเนาใบมรณบตัรของบิดา/มารดา (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต), สาํเนาทะเบียนสมรส,สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีบิดา/มารดาหยา่ร้าง) 

14. ใบแสดงผลการเรียน (นกัศึกษาเก่าพิมพจ์ากระบบ reg.mfu.ac.th / นกัศึกษาใหม่ใชส้าํเนาใบ ร.บ.) 

15. ระเบียนประวติันกัศึกษา 

16. เอกสารแสดงภาระหน้ีสิน 

17. เอกสารท่ีแสดงถึงความเจ็บป่วยของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง 

18. เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................... 

หมายเหตุ  1. มหาวทิยาลยัจะรับพิจารณาผูข้อรับทุนการศึกษาท่ีส่งเอกสารครบถว้นเท่านั้น 

   2. นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาต่อเน่ืองจากระดบัมธัยมศึกษา โปรดเตรียมแบบคาํขอน้ีส่งดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่     ไดร้บัเอกสาร        ครบ   ไม่ครบ   ขาด........................................................รายการ  ดงันี้  

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                         ลงช่ือ................................................................ผูรั้บเอกสาร  

กรณีเอกสารไม่ครบ โปรดนาํส่งอีกคร้ังภายในวนัท่ี ................................... ณ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพฒันานกัศึกษา อาคาร D1 ห้อง 117                                                         

 

 

 



 

  
 

 

 

แบบคําขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา ................คร้ังที ่......... 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ช่ือ นาย/นางสาว……………………………………………วนั/เดือน/ปี เกิด……………..อาย…ุ…………ปี เช้ือชาติ……………… 

สญัชาติ……………… ศาสนา…………………สาขาวชิา………………………………………สาํนกัวชิา…………………………

รหสันกัศึกษา………………………. ชั้นปี………  คะแนนเฉล่ียรวม ……………… อาจารยท่ี์ปรึกษา………………..…………… 

2. ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  (ภูมิลาํเนาเดิม) 

หมู่บา้น…………………… เลขท่ี…….... หมู่ท่ี……….  ถนน…………………. ตาํบล……………….…อาํเภอ…………………… 

จงัหวดั….…………………..… รหสัไปรษณีย…์.………… โทรศพัทบ์า้น….………………โทรศพัทมื์อถือ…………………….… 

3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (หอพกั..................................................................) 

หมู่บา้น………………เลขท่ี………… หมู่ท่ี……………. ถนน…………………ตาํบล………………… อาํเภอ…………………… 

จงัหวดั….………………………..รหสัไปรษณีย…์.………………. โทรศพัทมื์อถือ(นกัศึกษา)………………………………….… 

E-mail (นกัศึกษา)……………………………………………………………………………………. 

4. ทุนการศึกษา (ทุกประเภททีเ่คยได้รับ) 

ระดบัมธัยมศึกษา 

4.1) ช่ือทุน…………………………………….…...….ไดรั้บเม่ือปีการศึกษา……………จาํนวน……………...… บาท 

4.2) ช่ือทุน………………………………………...….ไดรั้บเม่ือปีการศึกษา………….....จาํนวน……………..….บาท 

ระดบัอุดมศึกษา 

4.3) ช่ือทุน………………………………..…………ไดรั้บเม่ือปีการศึกษา…………....จาํนวน……………..…….บาท 

4.4) ช่ือทุน…………………………………..………ไดรั้บเม่ือปีการศึกษา……………จาํนวน……………..…….บาท 

5. การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา….…………….……… ถึง ……………….……… ดงัน้ี 

   ปีการศึกษา………..…………………..…  จาํนวนเงิน………………………………บาท 

  ปีการศึกษา………..…………………..… จาํนวนเงิน………………………………บาท 

  ปีการศึกษา………..…………………..… จาํนวนเงิน………………………………บาท 

  ปีการศึกษา………..………………..…… จาํนวนเงิน………………………………บาท 

6. ถ้าได้รับทุนการศึกษา ให้วางแผนการใช้จ่ายทุนการศึกษา………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

  
 

 

7. สถานภาพ/ข้อมูลทางครอบครัว 

7.1)  สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

  สมรสและอยูด่ว้ยกนั              สมรสและแยกกนัอยูเ่น่ืองจากการประกอบอาชีพ 

  หยา่ และแยกกนัอยูโ่ดยท่านอาศยัอยูก่บั………………………………. 

  บิดาถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ……………                   มารดาถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ………….                  

                       อ่ืนๆ.......................................................................... 

     7.2)  ข้อมูลเกีย่วกบับิดา 

  ช่ือ นาย……………………………………………….. อาย…ุ…………ปี อาชีพ…………………………

ตาํแหน่ง……………………………มีท่ีดิน..................ไร่ (เช่า.........ไร่/ของตนเอง...........ไร่) รายไดเ้ดือนละ………………….…บาท 

หรือ รายไดปี้ละ…………………………บาท เลขประจาํตวัประชาชน………………………………โทรศพัทมื์อถือ……………..… 

ทีอ่ยู่ หมู่บา้น………………………………………….…….เลขท่ี……..……… หมู่ท่ี………..…… ถนน…………………….………

ตาํบล……………………..……………อาํเภอ………………………..…………จงัหวดั………………….………….……………..…

รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัทบ์า้น……………………… E-mail………………………………………………………….. 

ทีท่าํงาน………………………………………………………………………….………..……….. เลขท่ี……..………หมู่ท่ี……..…. 

ถนน……………………………ตาํบล……………………………… อาํเภอ…………….…………… จงัหวดั……………..……..…. 

รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์โทรศพัท…์………………………………………… โทรสาร……………………………… 

7.3)  ข้อมูลเกีย่วกบัมารดา 

  ช่ือ นาง……………………………………………….. อาย…ุ…………ปี อาชีพ…………………………

ตาํแหน่ง……………………………มีท่ีดิน..................ไร่ (เช่า.........ไร่/ของตนเอง...........ไร่) รายไดเ้ดือนละ………………….…บาท 

หรือ รายไดปี้ละ……………………บาท เลขประจาํตวัประชาชน………………………………โทรศพัทมื์อถือ……………..……… 

ทีอ่ยู่ หมู่บา้น……………………………….เลขท่ี……………… หมู่ท่ี………………..… ถนน………………………………………

ตาํบล……………………..…อาํเภอ…………………………จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์……………….….…… 

โทรศพัทบ์า้น………………………………………… E-mail…………………….………………………………………………….. 

ทีท่าํงาน………………………………………………..……….. เลขท่ี……..………หมู่ท่ี……..…. ถนน……………………..…… 

ตาํบล………………………. อาํเภอ………………………… จงัหวดั……………………………..…. รหสัไปรษณีย…์…………… 

เบอร์โทรศพัท…์…………………………………………..…..… โทรสาร………………………………………………………..… 

 7.4)  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้การอุปการะ (กรณีทีไ่ม่ใช่บิดา/มารดา) 

ช่ือ ……………………………………….. ผูใ้หก้ารอุปการะมีความสมัพนัธ์กบันกัศึกษา โดยเป็น………………

ความช่วยเหลือท่ีไดเ้ดือนละ…………………บาท อาย…ุ……ปี อาชีพ………………………ตาํแหน่ง………………………………

มีท่ีดิน....................ไร่ (เช่า.........ไร่/ของตนเอง...........ไร่) รายไดเ้ดือนละ……………บาท หรือ รายไดปี้ละ……………………บาท 

เลขประจาํตวัประชาชน…………………………………..……. โทรศพัทมื์อถือ……………..……………………………………… 

ทีอ่ยู่ หมู่บา้น………………………………………….…….เลขท่ี…………… หมู่ท่ี…………… ถนน………………..……………

ตาํบล……………………..……………อาํเภอ……………………..……………จงัหวดั……………………..…………………..…

รหสัไปรษณีย…์………………….…… โทรศพัทบ์า้น………………… E-mail……………………………………..…………….. 

ทีท่าํงาน……………………………………………..……….. เลขท่ี……..………หมู่ท่ี……..…. ถนน……………………..…… 

ตาํบล……………………………. อาํเภอ…………………………………… จงัหวดั………………………………..…. 

รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์โทรศพัท…์………………………………… โทรสาร……………………………………… 



 

  
  

7.5)  ข้อมูลเกีย่วกบัพี ่– น้อง  ร่วมบิดา – มารดา (รวมตวันักศึกษา) 

ลาํดบั ช่ือ - สกลุ เกิด พ.ศ. อาย ุ
ระดบั 

การศึกษา 
การประกอบอาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย 

เดือนละ 

1       

2       

3       

4       

5       

  

  7.6)  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทางการเงนิของครอบครัว 

  7.6.1) รายรับของครอบครัว  รวมทั้งส้ินประมาณเดือนละ……………………………………บาท 

  7.6.2) รายจ่ายของครอบครัว (เช่น ค่าใชจ่้าย /ค่านํ้ า /ค่าไฟ /ค่าโทรศพัท)์  

                                                                         รวมทั้งส้ินประมาณเดือนละ……………………………………บาท 

  7.6.3) ภาระหน้ีสินท่ีครอบครัวตอ้งชาํระ         รวมทั้งส้ินประมาณเดือนละ……………………………บาท 

                                  (เงินกูต้่างๆ/บตัรเครดิต/บตัรเงินสด/กองทุนหมู่บา้น) 

   1) ………………………..………………………………………………………………………… 

   2) …..……………………………………………………………………………………………… 

   3) …..……………………………………………………………………………………………… 

   4) ………………………………………………………………………………………………… 

   5) …..……………………………………………………………………………………………… 

  หมายเหต ุ

- ครอบครัว หมายถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางสายโลหิต และ/หรือ มีรายไดท่ี้นาํมาเล้ียงครอบครัวของนกัศึกษา 

- ใหแ้นบสาํเนาหลกัฐานประกอบการแสดงภาระหน้ีสิน (ถา้มี) 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลทั้งหมดเป็นความจริง และหากการใหข้อ้มูลในคร้ังน้ีขอ้ใดเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมใหท้าง

มหาวทิยาลยัเรียกเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้กลบัคืน และยนิยอมรับการพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยวนิยั

นกัศึกษา พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………..นกัศึกษา 

                                                                                 (………………………………………………….) 

                                                                                  วนัท่ี………./……….………./………… 

 



 

  
 

แผนผงัแสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุนการศึกษา (นักศึกษา) 

 
 

ช่ือ – สกลุ นกัศึกษา……………………………………………………….…  รหสันกัศึกษา…………..................…………………

สาขาวชิา…..………………………..……สาํนกัวิชา……………………….........................................……………………...……… 

หมู่บา้น……..………………………………….………………เลขท่ี………….……หมู่ท่ี……….….….

ซอย……………………………….ถนน…….……………………ตาํบล……………………..….อาํเภอ……………………………

จงัหวดั……………….….………… รหสัไปรษณีย…์……….……… หมายเลขโทรศพัท…์.…………………..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :      แผนผงัจากสถานท่ีสาํคญัของจงัหวดั  อาํเภอ หรือตาํบล มายงัท่ีอยูอ่าศยั 

       อาจจะเป็นจากท่ีวา่การอาํเภอ เทศบาล หรือศาลากลางจงัหวดั (ใชป้ากกาเขียน) 

 

 

 



 

  
                                                                            

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุนการศึกษา 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

                วนัท่ี…..……..เดือน…………………….พ.ศ……....…… 

 

  ขา้พเจา้…………………….…………………………..ตาํแหน่ง…………………….………………………….… 

สถานท่ีทาํงาน………………………………..……หมู่ท่ี………ตาํบล………………อาํเภอ………….….… จงัหวดั…………………

โทรศพัท ์(บา้น -ท่ีทาํงาน)…………………………..………………. โทรศพัทมื์อถือ…….…………………………..……………….. 

ขอรับรองขอ้มูลรายไดข้องครอบครัว (นาย/นางสาว)…………………………………………………..…………………………  ดงัน้ี 
 

บิดาช่ือ นาย…………………………………………………………………………  �   ถึงแก่กรรม   �  สมรส  �   หยา่ 

ประกอบอาชีพ…………………………………………….. สถานท่ีทาํงาน…………………………………………………………… 

มีรายไดปี้ละ………………………………………….บาท ความเจ็บป่วย............................................................................................. 

มารดาช่ือ นาง………………………………………………………………………    �   ถึงแก่กรรม   �  สมรส   �   หยา่  

ประกอบอาชีพ……………………………………………...สถานท่ีทาํงาน………………………………………………………..…. 

มีรายไดปี้ละ………………………………………….บาท ความเจ็บป่วย............................................................................................. 
 

กรณีท่ีเป็นผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ  ไม่ใช่ บิดา/มารดา 

       (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………………เก่ียวขอ้งเป็น…………………………………….… 

ประกอบอาชีพ……………………………………………สถานท่ีทาํงาน……………………………………………………………… 

มีรายไดปี้ละ……………………………………………บาท ความเจ็บป่วย............................................................................................ 

 

 

               

      (ลงช่ือ)............................................ …………………ผูรั้บรอง 

             (…………….............……...………………….) 

                                                                                       ตาํแหน่ง…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      การรับรองรายไดข้องครอบครัวใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

1. ขา้ราชการระดบั  5  ข้ึนไป  หรือตาํแหน่งเทียบเท่า  หรือ  ผูป้กครองทอ้งถ่ิน ระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 

2. ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ/สาํเนาบตัรประจาํตวัผูป้กครองทอ้งถ่ิน  โดยรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

    จาํนวน 1 ฉบบั 

 

 

 



 

  
 

 

           ภาพถ่ายบ้านนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายระยะใกล้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ภาพถ่ายระยะไกล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอรับรองวา่เป็นบา้นพกัอาศยัของ  (นาย / นางสาว)………………………………………………………………………………….  

ตั้งอยู ่ณ หมู่บา้น…………..………………………… เลขท่ี………..………….. หมู่ท่ี…………….……. ซอย………..………..……  

ถนน………………………….ตาํบล…………………….... อาํเภอ………………………..จงัหวดั………………………………จริง 
 

 

 

        (ลงช่ือ)……………………………………………...ผูรั้บรอง 

      (……………………………………….……..) 

ตาํแหน่ง.......................................................................... 

 
 

***รับรองโดยกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น/ประธานชุมชน/ขา้ราชการ*** 

 

 

(ติดภาพดว้ยกาวใหเ้รียบรอ้ย และมัน่คง) 

 

 

 

(ติดภาพดว้ยกาวใหเ้รียบรอ้ย และมัน่คง) 

 



 

  
 

 

ความจําเป็นในการขอรับทุนการศึกษา 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

(ให้บรรยายสภาพความเป็นอยู่ เหตุผลและความจําเป็นในการขอรับทุนการศึกษา) 

 

ช่ือ – สกลุ  (นาย/นางสาว)……………………………………………………………… รหสัประจาํตวั………………………………

สาขาวชิา…………..…………………………………….…… สาํนกัวชิา……….…………………………………….………….…… 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา ประจาํปีการศึกษา......................... 

 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………… 

 

 

ลงช่ือ…………………………………..นกัศึกษา 

(…………………………………….) 

                                                                                                                                         วนัท่ี……./…………………./………… 



 

  
 

 

         หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์แนะแนว 

 

 

  ขา้พเจา้…………………………………………………………. ตาํแหน่ง........................................................................... 

โรงเรียน............................................................................ จงัหวดั............................................. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยแ์นะแนว 

ของ (นาย/นางสาว)…………………………….……………………… นกัศึกษาชั้นปีท่ี….……… รหสันกัศึกษา…..……………… 

สาขาวชิา……….…………..……….……สาํนกัวชิา……………………หมายเลขโทรศพัท ์(อาจารย)์................................................. 

ความคดิเห็น ประเดน็ประกอบการพจิารณา 

- ความประพฤติ 

- ความจาํเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ/การใชจ่้ายของนกัศึกษา 

- การเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

- ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความเห็นเก่ียวกบัการขอรับการพิจารณาทุนการศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                      ลงช่ือ……………………......…………………………อาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยแ์นะแนว 

                                     (………..............…………………………………) 

                วนัท่ี….……เดือน…………………พ.ศ………… 

 

 ( เรียนอาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือลงนามแลว้ โปรดใหน้กัศึกษาแนบมาพร้อมแบบคาํขอทุนการศึกษา ) 

                         

 

 

 



 

  
 

หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอทุนการศึกษา 

( กรณีนกัศึกษาไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดาและไม่มีหลกัฐานการหยา่ ) 
 

                                                                                                               วนัท่ี ........... เดือน ...........................พ.ศ................ 
 

ขา้พเจา้ ................................................................................ ตาํแหน่ง ................................................................................. 

สถานท่ีทาํงาน ..........................................................................................เลขท่ี ..................................หมู่ท่ี ...................................... 

ตรอก/ซอย ....................................ถนน .....................................................ตาํบล/แขวง .................................................................... 

อาํเภอ/เขต ................................ จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย ์..................... โทรศพัท ์...................................... 

ขอรับรองวา่  นกัศึกษา ช่ือ นาย/นางสาว................................................................................................... 

  มี บิดา ช่ือ.............................................................................................................................. 

  มี มารดา ช่ือ.......................................................................................................................... 

  มีสถานภาพ  ดงัน้ี   แยกทางกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

      ขาดการติดต่อ (โปรดระบุจาํนวนปี).................................................................. 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 

 

โดยนกัศึกษาไดอ้ยูใ่นความปกครองของ  นาย/นาง/นางสาว................................................................เกี่ยวขอ้งเป็น........................... 

ประกอบอาชีพ ................................................ตาํแหน่ง........................................สถานท่ีทาํงาน ....................................................... 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................................... 

ตาํบล/แขวง ................................................อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................................... 

รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.................................................มีรายไดปี้ละ.............................................บาท 

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลงัวา่ไดรั้บรองขอ้ความ 

อนัเป็นเทจ็  ขา้พเจา้ยินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่มหาวิทยาลยัทุกประการ 

 

 

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

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

                ตาํแหน่ง ................................................................... 

หมายเหตุ 

1.  การรับรองสถานภาพครอบครัว ของผูข้อทุนใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง (ไม่รับพจิารณาผู้รับรองท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนด) 

 1.1   ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป หรือ ตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ 

 1.2   ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 

 1.3   ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 

           

2.  ผู้รับรองต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับ   ไม่มีการขดู ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ตอ้งมีลายเซ็นตผ์ูรั้บรองกาํกบั       

     หา้มใชน้ํ้ ายาลบคาํผดิ 

3.  แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูรั้บรอง   

 

 



 

  
                                                                     

       หนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะทีม่ิใช่บิดา/มารดา 

( กรณีบิดา / มารดาไม่อุปการะโดยส้ินเชิง ) 

    วนัท่ี..........เดือน..............................พ.ศ................ 
 

 ขา้พเจา้.........................................................................................ตาํแหน่ง................................................................................. 

สถานท่ีทาํงาน............................................................................................................เลขท่ี.........................หมู่ท่ี..................................... 

ตรอก/ซอย..................................................ถนน...................................................ตาํบล/แขวง.............................................................. 

อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.................................... 

1. ขอรับรองวา่นาย............................................................... เป็นบิดาของนาย/นางสาว........................................................................ 

    ประกอบอาชีพ..............................................................สถานท่ีทาํงาน................................................................................................ 

    เลขท่ี...................หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................ตาํบล/แขวง........................................... 

    อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.................................. 

    มีรายไดปี้ละ.....................................บาท 

    มิไดอุ้ปการะเล้ียงดู นาย/นางสาว........................................................................................ตั้งแต่ ปี พ.ศ..............................................     

    เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................. .............. 

2. ขอรับรองวา่นาง...........................................................ซ่ึงเป็นมารดาของนาย/นางสาว..................................................................... 

    ประกอบอาชีพ............................................................สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................. 

    เลขท่ี...............หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย.................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.......................................... 

    อาํเภอ/เขต................................. จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์.................................... 

    มีรายไดปี้ละ...................................บาท 

    มิไดอุ้ปการะเล้ียงดู นาย/นางสาว....................................................................................... ตั้งแต่ ปี พ.ศ............................................     

    เน่ืองจาก....................................................................................... .......................................................................................    

    ปัจจุบนั นาย/นางสาว...............................................................................................................................อยูใ่นความอุปการะของ 

    นาย/นาง/นางสาว...........................................................เกี่ยวขอ้งเป็น............................ ของนกัศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.................... 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง     หากปรากฏภายหลงัว่าไดมี้การรับรองขอ้ความ                    

อนัเป็นเท็จ  ขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 

      

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

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

              ตาํแหน่ง........................................................................... 

หมายเหตุ 

1.  การรับรองความเป็นผูอุ้ปการะท่ีมิใช่บิดา/มารดา ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

 1.1   ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป หรือ ตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ 

 1.2   ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 

 1.3   ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 

          ไม่รับพจิารณาผู้รับรองท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนด 

2.  ผู้รับรองต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับ   ไม่มีการขดู ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ตอ้งมีลายเซ็นผูรั้บรองเซ็นกาํกบั       

     หา้มใชน้ํ้ ายาลบคาํผดิ 

3.  แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูรั้บรอง   


	บันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอรับทุนการศึกษา
	รายการเอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการขอรับทุนการศึกษา (โปรดเรียงลำดับเอกสารดังนี้)

	เฉพาะเจ้าหน้าที่     ได้รับเอกสาร       ( ครบ  ( ไม่ครบ   ขาด........................................................รายการ  ดังนี้
	แบบคำขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา ................ครั้งที่ .........
	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	ระดับมัธยมศึกษา
	ระดับอุดมศึกษา


	แผนผังแสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุนการศึกษา (นักศึกษา)
	หมายเหตุ :      แผนผังจากสถานที่สำคัญของจังหวัด  อำเภอ หรือตำบล มายังที่อยู่อาศัย
	ภาพที่ 1 ภาพถ่ายระยะใกล้
	ภาพที่ 2 ภาพถ่ายระยะไกล
	หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์แนะแนว



