
 

ทุนการศึกษามูลนิธิก าลังใจ 

รับสมคัร 10 มีนาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2565 

คุณสมบัตขิองผู้ขอรับทุนการศึกษา 

1. จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ ก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั  
2. สอบติดหรือศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั โดยเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐเท่านั้น ให้ผูส้มคัรเลือกสมคัรตาม

คณะท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ดงัน้ี  
2.1 นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ศึกษาศาสตรบณัฑิต สมคัร “โครงการก าลงัใจสร้างครูของชาต”ิ      
2.2 นกัศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต สมคัร “โครงการคุณหมอของก าลงัใจ” 
2.3 นกัศึกษาในหลกัสูตรอ่ืนๆ (ท่ีมิใช่ ครุศาสตรบณัฑิต, ศึกษาศาสตรบณัฑิตและแพทยศาสตรบณัฑิต) 

สมคัร ”โครงการ Gumlungjai Scholars” 
3. ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาดา้นการเงินระหวา่งศึกษา 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และไม่อยู่

ในระหวา่งการถกูลงโทษ หรือด าเนินคดีในชั้นศาล 

5. มีผลการเรียนเฉล่ีย ในภาคเรียนท่ีผา่นมา 3.00 ข้ึนไป และมีศกัยภาพท่ีสามารถศึกษาเล่าเรียนได ้

6. ไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนๆ อยูแ่ลว้ (ผูท่ี้กูก้ยศ. สามารถสมคัรทุนได)้ 

7. มีสญัชาติไทย มีภูมิล  าเนาในประเทศไทย 

เอกสารที่ต้องยืน่ประกอบการสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

1. รูปถ่ายของผูข้อรับทุน ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป (รูปถ่ายปัจจุบนั ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

2. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ใบรายงานผลการศึกษาปีการศึกษาท่ีผา่นมา (ใบเกรด) จ านวน 1 ฉบบั   

**กรณี นักเรียน/นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ใหแ้นบใบ ปพ.1/รบ.1 

4. แบบฟอร์มความคิดเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 1 ฉบบั 

5. หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อรับทุน จ านวน 1 ฉบบั  

6. ส าเนาเกียรติบตัร ภาพถ่าย หลกัฐาน แสดงถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสา ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 

7. ภาพถ่าย แสดงท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัและท่ีอยูต่ามภูมิล  าเนาของผูข้อรับทุน 

8. หลกัฐานแสดงการสอบติด (บตัรนกัศึกษา, ประกาศจากมหาวิทยาลยั, ประกาศจาก TCAS) 

9. เรียงความ 2 เร่ือง หวัขอ้ดงัน้ี 

9.1 โครงการก าลงัใจสร้างครูของชาต ิ 

9.1.1 New Normal : วิกฤตโอกาสปฏิรูปการศึกษาไทย 

9.1.2 กญุแจแห่งความส าเร็จ : การพฒันาทรัพยากรคน 
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9.2 โครงการคุณหมอของก าลงัใจ 

9.2.1 แพทยใ์นอนาคต : (อีก) ทศวรรษของความเปล่ียนแปลง 

9.2.2 กา้วต่อไป กา้วอยา่งไร : สาธารณสุขไทยมัน่คง 

9.3 โครงการ Gumlungjai Scholars 

9.3.1 Social Media ปัจจยัท่ีหา้ : (หรือ) ดาบสองคม 

9.3.2 กญุแจแห่งความส าเร็จ : คุณภาพสงัคมไทย 

หมายเหตุ      

 -   กรณีผูป้กครองประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สามารถใชห้นงัสือรับรองเงินเดือนจากบริษทัได ้แต่หาก

ผูป้กครองประกอบอาชีพอิสระ รับจา้ง เกษตรกร ใหใ้ชแ้บบฟอร์มขอ้ 5  

-    คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมคัรต่อเม่ือไดรั้บเอกสารครบถว้นและสมบูรณ์ หากไม่ครบถว้น จะไม่พิจารณา            
ใบสมคัรนั้น 
ลกัษณะทุน 

ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีขอ้ผูกพนัใด ๆ ทั้งส้ิน และให้ต่อเน่ืองกนัไปจนจบหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรี เวน้แต่ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง มีคะแนนเฉล่ียรวมตลอดปี

การศึกษาต ่ากว่า 2.70 หรือลาออกก่อนจบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี กรณีใดกรณีหน่ึง มูลนิธิฯ จะยุติการให้

ทุนการศึกษาทนัที 

มูลนิธิก าลงัใจมุ่งหวงัให้ผูรั้บทุน ไดน้ าความรู้ ความสามารถไปใชพ้ฒันาทอ้งถ่ินของตน และผูรั้บทุนมี

โอกาสเป็นผูใ้ห ้และส่งต่อโอกาสใหผู้อ่ื้นต่อไป 

รายละเอยีดทุน 

โครงการก าลงัใจสร้างครูของชาติ ใหทุ้นปีละ 30,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 15,000 บาท) 

โครงการคุณหมอของก าลงัใจ ใหทุ้นปีละ 50,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 25,000 บาท) 

โครงการ Gumlungjai Scholars ใหทุ้นปีละ 40,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 20,000 บาท) 

ส่งใบสมคัร 
ผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษาสามารถส่งใบสมคัรและและเอกสารเพ่ิมเติมทาง ไปรษณีย์ เท่านั้น  
ท่ีอยู ่มลูนิธิก าลงัใจ 57/6 หมู่ 4 ถนนเอกชยั ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทาง Facebook : มลูนิธิก าลงัใจ หรือ โทร. 081-7366922 

 
 



 

หนา้ 1 จาก 7 
 

ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

ทุนมูลนิธิก ำลงัใจระดบัปริญญำตรี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 โครงกำร ก ำลงัใจสร้ำงครูของชำติ      โครงกำร คุณหมอของก ำลงัใจ      โครงกำร Gumlungjai Scholars 

ค าช้ีแจง กรอกขอ้ควำมลงในช่องวำ่ง และ/หรือ ใส่เคร่ืองหมำย  ลงใน  ท่ีอยูข่ำ้งหนำ้ขอ้ควำม ตำมควำมเป็นจริงครบ
ทุกขอ้ หำกพบวำ่ขอ้มลูดงักล่ำวไม่เป็นควำมจริง มูลนิธิก ำลงัใจมีสิทธ์ิระงบัทุนนั้นๆ ทนัที (ผูส้มคัรขอรับทุนจะตอ้งกรอก
ขอ้มลูดว้ยตวัเองทั้งหมดเท่ำท่ีกรอกได)้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตวัของผู้สมคัรรับทุนการศึกษา 
1. ช่ือ.............................................นำมสกลุ.............................................เลขประจ ำตวัประชำชน...........................................     
ช่ือเล่น...................... วนั/เดือน/ปีเกิด..............................อำย.ุ............... ปี  เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ.............................................  
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ(ส ำรอง).......................................E-Mail..................................................................................................  
ID Line .............................................................................Facebook........................................................................................      
2. ควำมสำมำรถพิเศษ...............................................................................................................................................................  
3. สุขภำพของผูข้อรับทุน  สมบูรณ์แขง็แรง    มีโรคประจ ำตวั    อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................................................)                                                          
4. งำนพิเศษท่ีเคยท ำหรือก ำลงัท ำอยู ่(นอกเวลำกำรศึกษำ)   ไม่ไดท้ ำ    ท ำ   
(โปรดระบุสถำนท่ี)......................................................................................  ค่ำจำ้งเดือนละ.............................................บำท 
5. ค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำเทอมละ......................................................บำท ค่ำท่ีพกัอำศยั.....................................................บำท   
ค่ำใชจ่้ำยในชีวิตประจ ำวนัเฉล่ีย/เดือนละ.........................................บำท 
6. เคยไดรั้บทุนกำรศึกษำหรือขอรับทุนท่ีอ่ืนอยูห่รือไม่     ไม่เคย       เคย   
ปีกำรศึกษำ................ไดรั้บทุน........................................................ จ ำนวน..........................บำท ระยะเวลำ........................... 
ปีกำรศึกษำ................ไดรั้บทุน........................................................ จ ำนวน..........................บำท ระยะเวลำ........................... 
ปีกำรศึกษำ................ไดรั้บทุน........................................................ จ ำนวน..........................บำท ระยะเวลำ........................... 
7. เป็นผูกู้ ้กยศ. หรือไม่   เป็น   ไม่เป็น   
    กู ้กยศ. เป็นค่ำใชจ่้ำย     ค่ำธรรมเนียม  ค่ำครองชีพ    
8. รำงวลัหรือเกียรติบตัรท่ีไดรั้บ (ถำ้มี) ระบุพร้อมหลกัฐำน 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
9. สถำนศึกษำปัจจุบนัของผูรั้บทุน............................................................................................................................................ 
ชั้น........................................ปีกำรศึกษำ..........................................คะแนนเฉล่ีย (ภำคเรียน)..................................................
คณะ...................................................................... ......................... สำขำ........................................................................          
ท่ีอยูข่องสถำนศึกษำ.............................................................................................................................................................
โทรศพัท.์................................................... E-mail.................................................................................................................... 

ติดรูป 1 น้ิว 
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วิชำท่ีถนดั.............................................................................วิชำท่ีไม่ถนดั............................................................................... 
10. ท่ีอยูปั่จจุบนัของผูข้อรับทุน (แนบรูปถ่ำยท่ีอยูอ่ำศยัปัจจุบัน) 
บำ้นเลขท่ี.....................................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................. 
แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ....................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ท่ีอยูอ่ำศยัตำมภูมิล  ำเนำเดิม (แนบรูปถ่ำยท่ีอยูอ่ำศยัตามภูมลิ าเนา)  
บำ้นเลขท่ี.....................................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................. 
แขวง/ต ำบล.................................เขต/อ ำเภอ....................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
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12. ลกัษณะท่ีอยูอ่ำศยั 
   บำ้นของบิดำ/มำรดำ 
   บำ้นเช่ำอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ......................... บำท 
   บำ้นญำติ 
   บำ้นเพ่ือนหรือคนรู้จกั 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................................................) 

13. บิดำของผูรั้บทุน  ยงัมีชิวิตอยู ่   เสียชีวิต 
บิดำช่ือ นำย...............................................................นำมสกลุ..................................................................อำย.ุ.....................ปี 
อำชีพ.........................................................................สถำนท่ีท ำงำน......................................................................................... 
รำยไดต่้อเดือน...........................................................บำท 
สุขภำพของบิดำ   สมบูรณ์แขง็แรง  ไม่แขง็แรง 
    ทุพพลภำพ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................) 

14. มำรดำของผูรั้บทุน  ยงัมีชิวิตอยู ่   เสียชีวิต 

มำรดำช่ือ นำง/นำงสำว..............................................นำมสกลุ..................................................................อำย.ุ.....................ปี 
อำชีพ.........................................................................สถำนท่ีท ำงำน......................................................................................... 
รำยไดต่้อเดือน...........................................................บำท 
สุขภำพของมำรดำ  สมบูรณ์แขง็แรง  ไม่แขง็แรง 
    ทุพพลภำพ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................) 
15. ผูข้อรับทุนอยูใ่นกำรดูแลของผูป้กครอง (บุคคลอ่ืนกรณีท่ีไม่ใช่บิดำ-มำรดำ) 
ผูป้กครองช่ือ นำย/นำง/นำงสำว...........................................นำมสกลุ.......................................................อำย.ุ.....................ปี 
อำชีพ.........................................................................สถำนท่ีท ำงำน......................................................................................... 
รำยไดต่้อเดือน...........................................................บำท 

16. ผูข้อรับทุนไดรั้บควำมอุปกำระเล้ียงดูจำก (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
  บิดำ    มำรดำ  
  เล้ียงดูตวัเอง    ญำติหรือผูอ่ื้น (โปรดระบุ........................................................................................) 
ใหก้ำรอุปกำระผูข้อรับทุน ดงัต่อไปน้ี 
  ค่ำเล่ำเรียน.....................................บำท/เดือน  ค่ำใชจ่้ำยทัว่ไป.............................................บำท/เดือน 
  อุปกำระรำยจ่ำยทั้งหมด     อ่ืนๆ (โปรดระบุ..........................................................) 

17. ผูส้มคัรมีพ่ี-นอ้ง (รวมตวัเอง) ....................... คน  เป็นชำย....................... คน เป็นหญิง........................... คน  
ผูส้มคัรเป็นบุตรคนท่ี.......................... จ ำนวนพ่ีนอ้งท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่(รวมตวัเอง)......................................... คน    

โปรดระบุเก่ียวกบัพ่ีนอ้งของผูข้อรับทุนรวมตวัเองตำมล ำดบัในตำรำงดงัน้ี 
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ล ำดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
ระดบั

กำรศึกษำ 
อำชีพ/รำยได/้เดือน 

สถำนะภำพ
สมรส/โสด 

จ ำนวน
บุตร(คน) 

หมำยเหตุ 

              

              

              

              

              

18. รำยรับ – รำยจ่ำยของผูข้อรับทุน 
รายรับ  
 ก) รำยไดจ้ำกบิดำ-มำรดำ เดือนละ .........................................................บำท (ไม่รวมค่ำหน่วยกิต) 

 ข) รำยไดจ้ำกผูอุ้ปกำระ  เดือนละ..........................................................บำท 

 ค) กูย้ืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ เทอมละ..........................................................บำท 

 ง) กูย้ืมเงินค่ำครองชีพ เดือนละ..........................................................บำท 
*** กรณีท่ีผูอุ้ปกำระเป็นบุคคลเดียวกนัใหต้อบเพียงขอ้ ก) หรือขอ้ ข) เพียงขอ้เดียว 
รายจ่าย   
 ก) ค่ำอำหำร   เดือนละ .........................................................บำท 

 ข) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เดือนละ...........................................................บำท 

 ค) ค่ำพำหนะระหวำ่งท่ีพกัถึงสถำนศึกษำ    เดือนละ .......................................................บำท 

 ง) อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................)  เดือนละ ........................................................บำท                                              

*ประมำณค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีผูข้อรับทุนคำดวำ่จะพอเหมำะส ำหรับตนเองเฉล่ียเดือนละ...................................บำท 
(ไม่รวมค่ำหน่วยกิตและเงินบ ำรุงกำรศึกษำ) 

19. กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมจิตอำสำต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำหรือกำรบ ำเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคม 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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20. ใหผู้ข้อรับทุนแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นต่อไปน้ี (บรรยำยรำยละเอียดชดัเจนตำมควำมเป็นจริงเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำทุนกำรศึกษำ) 
 ก) ปัญหำครอบครัวท่ีขำ้พเจำ้ประสบอยู ่ณ ปัจจุบนั 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

ข) อุปสรรคในกำรศึกษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้มูลขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกทำงคณะกรรมกำรมูลนิธิฯ ตรวจสอบพบว่ำไม่
เป็นควำมจริงมลูนิธิฯ มีสิทธิยกเลิกทุนกำรศึกษำของขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนดงัน้ี 

 

     ลงช่ือ............................................................................ผูส้มคัร 

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

              วนัท่ี.............../.................../................. 
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ส่วนที่ 2 (เขียนเรียงควำมจ ำนวน 2 เร่ือง ตำมหวัขอ้ท่ีก ำหนด) 

1) เรียงควำมเร่ือง.......................................................................................................................................................................  

(กรุณำเขียนดว้ยขอ้มลู ควำมจริงและละเอียด เพ่ือใชใ้นกำรพิจำรณำ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(กรุณำเขียนดว้ยขอ้มลู ควำมจริงและละเอียด เพ่ือใชใ้นกำรพิจำรณำ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบฟอร์มความคิดเห็นจากอาจารย์ทีป่รึกษา 

ช่ือ - สกุล อาจารย ์.................................................................................................................................................. 
ช่ือ – สกุลผูข้อรับทุน ............................................................................................................................................... 
สถานศึกษา ...................................................................................................... โทรศพัท ์....................................... 
  

ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้อทุนและความจ าเป็นในการขอทุน 

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

 
ลงช่ือ…................................................อาจารย ์

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

                                                               วนัท่ี .................../...................../..................... 

 

 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโปรดน าเอกสาร “ใส่ซองปิดผนึก”  

 

 

 



 

 

 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณไีม่มีหลักฐานแสดงรายได้) 

ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................................ 
ประกอบอาชีพ ............................................................... ต  าแหน่ง .......................................................................... 
สถานท่ีท างาน ……................................................................................................................................................. 

ขอรับรองว่า ผูป้กครองของ ................................................................................................................................... 

 นาย .............................................................................................. ความสัมพนัธ์ ..................................... 
ประกอบอาชีพ ......................................................... มีรายไดปี้ละ ..................................................... บาท 
สถานท่ีท างาน .......................................................................................................................................... 

 นาง/นางสาว ................................................................................. ความสัมพนัธ์ ..................................... 
ประกอบอาชีพ ........................................................ มีรายไดปี้ละ ...................................................... บาท 
สถานท่ีท างาน .......................................................................................................................................... 

 นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... ความสัมพนัธ์ ......................................  
ประกอบอาชีพ ........................................................ มีรายไดปี้ละ ....................................................... บาท 
สถานท่ีท างาน ............................................................................................................................................                         
 
 

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

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

                                                                                ผูรั้บรองรายได ้

            วนัท่ี ..................../...................../................... 

 
 
 
 
หมายเหตุ   การรับรองรายไดข้องครอบครัวใหบุ้คคลต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

1) ขา้ราชการผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป  หรือ ต าแหน่งเทียบเท่า หรือ 
2) ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 
3) ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 
ผูรั้บรองรายไดแ้นบส าเนาบัตรขา้ราชการหรือบตัรเจา้หนา้ท่ีรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 


