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เฉพาะเจาหนาที ่
ผลการตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานเอกสารการสมัคร 

ไม
ผา

น 

ผา
น 

 
รายละเอียด 

....... ....... 1 แบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา 

....... ....... 2 หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารยท่ีปรึกษา 

....... ....... 3 หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผูสมคัร รับรองโดยหนวยงานตนสงักัด สรรพากรเขตพ้ืนที่/ผูอํานวยการเขต/
นายอําเภอ/ ผูใหญบาน/กํานัน/ปลัดอบต./หรือขาราชการผูดํารงตาํแหนงระดับ 5 ขึ้นไป (ตามแตกรณี) พรอม
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ ของผูรับรองฐานะครอบครัว และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง    
(กรณีไมมรีายไดประจํา) 

....... ....... 4 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานการเสียภาษีของบิดา และมารดา หรือผูอุปการะ  
(กรณีมรีายไดประจํา) 

....... ....... 5 แผนที่ทางไปบานของผูสมัคร 

....... ....... 6 ภาพถายหนาบาน (ใหตดิบานเลขที่) ทรัพยสินและสภาพความเปนอยูภายในบานของครอบครัวผูสมคัร     
(ประมาณ 4-5 ภาพ) 

....... ....... 7 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูสมัครและผูปกครอง (บิดา และมารดา หรือผูอุปการะ กรณีไมมีบดิา 
มารดา) พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

....... ....... 8 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและผูปกครอง (บิดา และมารดา หรอืผูอุปการะ กรณไีมมีบดิา มารดา)      
พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

....... ....... 9 ใบรายงานผลการเรียน 

....... ....... 10 เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปนหนี้ หลักฐานการปวยหรือการเขารักษาตัวไมตํ่ากวา 3 เดือน       
กรณี บิดา มารดา และ/หรือผูอุปการะ ปวยไมสามารถประกอบอาชีพได  

....... ....... 11 คูมือนิสิตทุน 
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แบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ................... 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
ขาพเจาชื่อ (ภาษาไทย)........................................................................... เลขประจําตัวนิสิต........................................... 
 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  
 

1. ประวัติสวนตัวผูสมัครขอรับทุน 
    วัน เดือน ป ทีเ่กิด.............................................. นับถือศาสนา......................................... 
    ที่อยูตามภูมิลําเนา บานเลขที่............................ หมูที่............................................ ซอย............................................. 
    ถนน............................................................................ แขวง/ตําบล..............................................................................       
    เขต/อําเภอ..................................................... จังหวัด............................................ รหสัไปรษณีย................................     
    โทรศัพทบาน.................................................................. โทรศัพทมือถือ...................................................................... 
     

    ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่........................... หมูที่.................................................. ซอย.................................................. 
    ถนน............................................................................ แขวง/ตําบล..............................................................................       
    เขต/อําเภอ..................................................... จังหวัด............................................ รหสัไปรษณีย................................     
    โทรศัพทบาน.................................................................. โทรศัพทมือถือ...................................................................... 
 
2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
    ขณะนี้เปนนิสิตคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ภาควิชา..................................................../สาขาวิชา......................................... 
    เลขที่ประจําตัวนิสิต............................................... อาจารยที่ปรึกษา........................................................................... 
    ผลการเรียนภาคการศึกษา.................................... ปการศกึษา..................................... เกรดเฉลี่ยสะสม..................... 
    หนวยกิตที่ลงทะเบียนจนถึงขณะนี้ รวม................................หนวยกิต 
 

         เคยไดรับทุนการศึกษา 

          
 

         ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 
 

     เคยกูยืม กยศ.      ไมเคยกูยืม กยศ. 

 

ปการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 
    
    
    
    

ติดรูปถาย
ผูสมัคร 

ขอรับทุน 
ขนาด 1 นิ้ว 
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3. ครอบครัว / ผูอปุการะ 
    3.1  ชื่อ/สกุล บิดา........................................................................      มีชีวิตอยู อายุ.............ป         ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................................... 
          ที่อยูสามารถติดตอได บานเลขที่.......................... หมูที่..................................... ซอย......................................... 
     ถนน........................................................................ แขวง/ตาํบล.........................................................................       
    เขต/อําเภอ................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.........................     
     โทรศัพทบาน............................................................... โทรศพัทมือถือ................................................................. 

สถานท่ีทํางานของบิดา (ชื่อหนวยงาน)............................................................................................................... 
        รับราชการ  ตําแหนง................................................................................................................................... 
        พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง........................................................................................................ 
        รับจาง.......................................................................................................................................................... 
        อื่นๆ............................................................................................................................................................. 

 เบอรติดตอที่ทํางาน.................................................................................................... 
 รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย) ................................. บาท 
 รายไดพิเศษตอเดือน (ถามี)  ................................. บาท 
 รวม รายไดประมาณปละ  ................................ บาท 

 

    3.2 ชื่อ/สกุล มารดา........................................................................       มีชวีติอยู อายุ.............ป       ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................................... 
          ที่อยูสามารถติดตอได บานเลขที่......................... หมูที่..................................... ซอย.......................................... 
     ถนน........................................................................ แขวง/ตาํบล.........................................................................       
    เขต/อําเภอ................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.........................     
     โทรศัพทบาน............................................................... โทรศพัทมือถือ................................................................. 

สถานท่ีทํางานของมารดา (ชื่อหนวยงาน)........................................................................................................... 
        รับราชการ  ตําแหนง................................................................................................................................... 
        พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง........................................................................................................ 
        รับจาง.......................................................................................................................................................... 
        อื่นๆ............................................................................................................................................................. 

 เบอรติดตอ.................................................................................................... 
 รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย) ................................. บาท 
 รายไดพิเศษตอเดือน (ถามี)  ................................. บาท 
 รวม รายไดประมาณปละ  ................................ บาท 

 

   3.3  ผูอุปการะ (กรณีไมมีบิดา / มารดา) 
         ชื่อ/สกุลผูอุปการะ....................................................................        มีชวีติอยู อายุ.............ป       ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................................... ความสัมพันธ.................................. 
          ท่ีอยูสามารถติดตอได บานเลขที่.......................... หมูที่..................................... ซอย......................................... 
     ถนน........................................................................ แขวง/ตาํบล.........................................................................       
    เขต/อําเภอ................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.........................     
     โทรศัพทบาน............................................................... โทรศพัทมือถือ................................................................. 
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สถานท่ีทํางานของผูอุปการะ (ชื่อหนวยงาน)...................................................................................................... 
        รับราชการ  ตําแหนง................................................................................................................................... 
        พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง........................................................................................................ 
        รับจาง.......................................................................................................................................................... 
        อื่นๆ............................................................................................................................................................. 

 เบอรติดตอ.................................................................................................... 
 รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย) ................................. บาท 
 รายไดพิเศษตอเดือน (ถามี)  ................................. บาท 
 รวม รายไดประมาณปละ  ................................ บาท 

 
    3.4 ผูปกครองนิสิตสามารถใชสิทธิ์เบิกคาเลาเรียน   

1. เบิกได        2. เบิกไมได 
 

    3.5 นิสิตมีความเดือนรอนตองการขอทุนประเภท 
  1. คาเลาเรียน 1 ภาคการศึกษา  2. คาเลาเรียน 2 ภาคการศึกษา 

3. คาใชจายรายเดือน   4. คาเลาเรียน 2 ภาคการศึกษา และคาใชจายรายเดือน 
 

    3.6 สถานภาพครอบครัว 
     บิดา – มารดา อยูรวมกัน 
     แยกกันอยูชั่วคราว   (     ) บิดาสงเสีย      (     ) มารดาสงเสีย      (     ) บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
     หยาราง                 (     ) บิดาสงเสีย      (     ) มารดาสงเสีย      (     ) บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 
 
    3.7 กรณีบิดา มารดามีครอบครัวใหม สามีใหม / ภรรยาใหม  

ชื่อ/สกุล....................................................................................       มีชีวิตอยู อายุ.............ป        ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................................... 
          ที่อยูสามารถติดตอได บานเลขที่......................... หมูที่...................................... ซอย......................................... 
     ถนน........................................................................ แขวง/ตาํบล.........................................................................       
    เขต/อําเภอ................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.........................     
     โทรศัพทบาน............................................................... โทรศพัทมือถือ................................................................. 

สถานท่ีทํางานของ (ชื่อหนวยงาน)....................................................................................................................... 
        รับราชการ  ตําแหนง................................................................................................................................... 
        พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง........................................................................................................ 
        รับจาง.......................................................................................................................................................... 
        อื่นๆ............................................................................................................................................................. 

 เบอรติดตอ.................................................................................................... 
 รายไดตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย) ................................. บาท 
 รายไดพิเศษตอเดือน (ถามี)  ................................. บาท 
 รวม รายไดประมาณปละ  ................................ บาท 
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 3.8 ขาพเจามีพี่นอง.................คน(รวมทั้งผูขอทุน) ผูขอทุนเปน บุตร - ธิดา คนที่.......... 
       - พ่ีนองรวมบิดา มารดา ที่กําลังศึกษา / ที่สําเร็จการศกึษา (มีงานทํา / ไมมีงานทํา) 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

เพศ ชื่อ -สกุล อายุ 
ระดับ 

อาชีพ ทํางาน / ศึกษาที่ รายได อยูที่จังหวัด 
การศึกษา 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
3.9 บิดา-มารดา มีภาระตองอุปการะเลี้ยงดูผูอื่น (นอกเหนือจากบุตร - ธิดา).........................คน 
      บุคคลอ่ืนที่ตองอุปการะเลี้ยงดูคือ.............................................................................................................................. 
      มีภาระหนี้สินในปจจุบันเปนจํานวน................................บาท  เนื่องจาก.................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................... 
      ผอนชําระเดือนละ.......................................................บาท 
 
      ปจจุบันนิสิตอาศัยอยู 

    บิดา/มารดา หรือผูอุปการะ บริเวณ.............................................................................      
    หอพักจุฬาฯ ชื่อหอพัก...................................................................................................      
    หอพักภายนอกจุฬาฯ บริเวณ........................................................................................ 
    อื่น.................................................................................................................................. 
  

4. รายรับ/รายจายในภาคการศึกษาที่ผานมา 
รายรับ 
- คาอาหาร   .......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน จาก................................... 
- คาเดินทาง   .......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน จาก................................... 
- คาใชจายในการศึกษา  .......................... บาท ตอวนั/สัปดาห/เดือน จาก................................... 
- อ่ืนๆ   .......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน จาก................................... 

       รวมเปนเงิน ......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน 
รายจาย 
- คาอาหาร   .......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน  
- คาเดินทาง   .......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน  
- คาใชจายในการศึกษา  .......................... บาท ตอวนั/สัปดาห/เดือน  
- อ่ืนๆ   .......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน  

       รวมเปนเงิน ......................... บาท ตอวัน/สัปดาห/เดือน 
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5. สุขภาพ 
 - ขาพเจาเคยเจ็บปวยครั้งสุดทายเมื่อป.................... ดวยโรค.............................................................................. 
    รวมระยะเวลาที่ตองรักษา...............วัน 
 - ขาพเจาเคยรับการรักษาและตองอยูโรงพยาบาลเม่ือป.................. ดวยโรค...................................................... 
        รวมระยะเวลาที่ตองรักษา................วัน คาใชจายในการรักษา.................................บาท 
 - โรคท่ีขาพเจาเจ็บปวยบอยที่สุด คือ................................................................................................................... 
 - มีการใชบริการบัตรสุขภาพประจําโรงพยาบาล................................................................................................. 
 
6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
- ภายในมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมของมหาวิทยาลัย................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
  กิจกรรมของคณะ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
- ภายนอกมหาวิทยาลัย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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7. นิสิตหรืออาจารยผูอื่นที่ไมใชอาจารยท่ีปรึกษาที่ทางคณะกรรมการฯ สามารถสอบถามได 
(อาจารย) ชื่อ...........................................................ภาควิชา..............................................คณะ........................................ 

   ที่อยู.................................................................................................................................................................. 
(อาจารย) ชื่อ...........................................................ภาควิชา..............................................คณะ........................................ 

  ที่อยู................................................................................................................................................................... 
(นิสิต)     ชื่อ...........................................................ชั้นป.............ภาควิชา.......................................................................... 
      คณะ........................................................ที่อยู.................................................................................................... 
(นิสิต)     ชื่อ...........................................................ชั้นป.............ภาควิชา.......................................................................... 

  คณะ........................................................ที่อยู.................................................................................................... 
 

8. ความจําเปนในการขอรับทุน (เขียนสรุปขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูขอรับทุน ซึ่งแสดงถึงสภาวะความยากลําบาก
ของครอบครัว ตลอดจนปญหาตางๆ ที่มพีรอมทั้งความคาดหวังในการศึกษาหรือ การประกอบอาชีพในอนาคต) 

- เหตุผลที่ตองสมัครขอรับทุน 
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- หากไมไดรับทุน ผูสมัครจะมีวิธีการแกปญหา คือ 
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 
- ขณะนี้ผูสมัครกําลังสมัครขอรับทุนอื่นอยู  

   1. ชื่อทุน.......................................................................................................จํานวน........................บาท 
   2. ชื่อทุน.......................................................................................................จํานวน........................บาท 
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9. หากสําเร็จการศึกษาแลว ขาพเจามีความตั้งใจจะประกอบอาชีพ (เลือกคําตอบเดียว) 
รับราชการ   ทํางานอิสระกับครอบครัว   ทํางานกับบริษัทเอกชน 
ทํางานรัฐวิสาหกิจ  ทํางานธนาคาร    ยังไมไดคดิลวงหนา 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................................................................................................................................) 
 
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีความจําเปนจริง ถาไมไดรับทุนจะไมสามารถเรียนจนจบการศึกษาได และ

ขอความที่กรอกไวในใบสมัคร พรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ โดยยินยอมใหมี  
การตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพของครอบครัวและตัวขาพเจา หากตรวจพบวาขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดเปนเท็จ 
ขาพเจายินยอมชดใชเงินทุนการศึกษาที่ไดรับคืนทั้งหมดและยินยอมใหพิจารณาลงโทษตามระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนิสิต 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูสมัครขอรับทุน 
 (..........................................................................) 
    วันที่............../............................/.................. 
 
 

      (ลงชื่อ)...............................................................................บิดา/มารดา หรือผูปกครองผูสมัคร 
            (..........................................................................) 

        วันท่ี............../............................/.................. 
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หนังสือรับรองความประพฤตจิากอาจารยที่ปรึกษา 
 

เรียน อาจารยที่ปรึกษากรุณาสมัภาษณแลวกรอกความเห็นตามความเปนจริงและสงกลับกลุมงานสงเสริมและ
พัฒนากิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ขอความกรุณา ไมควรฝากมากับนิสิต หรือใหนิสิตดูขอความที่กรอก  
 

1. ชื่อ-สกุล อาจารยท่ีปรึกษา                                                 อาจารยประจําภาควิชา                            . 
เปนอาจารยที่ปรึกษา (นาย/นางสาว)                                                 เลขประจําตัวนิสิต                     . 

2. ใหความเห็นเก่ียวกับนิสิตในดานตอไปนี ้ 
 2.1 กิริยามารยาทในสังคม                                                                                                          . 

                                                                                                                                         . 
2.2 ความประพฤติโดยทั่วไป                                                                                                        . 
                                                                                                                                         . 
2.3 การปฏิบัติตนตอเพ่ือน                                                                                                          . 
                                                                                                                                         . 
2.4 ลักษณะการเปนผูนํา                                                                                                            . 
                                                                                                                                         . 
2.5 ลักษณะการมัธยัสถ                                                                                                             . 
                                                                                                                                         . 

3. ความเห็นอ่ืนๆ จากการสัมภาษณ                                                                                                 . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 

4. ทานมีความเห็นวานิสิตผูนี้ควรจัดอยูในประเภท 
 (    ) สมควรไดรับทุนอยางยิ่ง   (    ) มีความจําเปนควรไดรับทุน   
 (    ) หากมีทุนเหลือควรให  (    ) ไมควรใหอยางยิ่ง 
           

เลือกประเภทเงินทุน 
      1. คาเลาเรียน 1 ภาคการศึกษา          4. คาเดินทาง 
      2. คาเลาเรียน 2 ภาคการศึกษา           5. คาอาหาร 
  3. คาที่พัก            6. คาเอกสารประกอบการศึกษา 

 

อ่ืนๆ                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 

 
 
      (ลงชื่อ)                                                             . 
       (                                                      .) 
             อาจารยทีป่รึกษา     
                                                                     วันที ่        ./                          ./               . 
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คํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร 
 

โดยหนวยงานตนสังกัด สรรพากรเขตพื้นที่/ผูอํานวยการเขต/นายอําเภอ/ ผูใหญบาน/กํานัน/ปลัด
อบต./หรือขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ขึ้นไป(ตามแตกรณี)  

(ถาไมมีคํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร จะไมไดรับการพิจารณา) 
 

ผูรับรอง ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหนง........................................................ 
ปจจุบันอยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ชื่อหมูบาน..............................................ซอย........................................ 
ถนน................................................ตําบล.....................................................อําเภอ......................................................... 
จังหวัด......................................................................โทรศพัท........................................................... 
ไดทราบขอมูลรายละเอียดใบสมัครแลวมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพฐานะความเปนอยูครอบครัวผูสมัครวา..................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
โดยขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................................................ผูรบัรอง 
        (...............................................................................) 

         ตําแหนง....................................................................................... 
            .............../................................/.................... 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา 
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แผนที่พักตามสําเนาทะเบียนบาน และแผนที่พักอาศัยปจจุบัน 

 
ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขที่..........................หมูที่......................................ซอย........................................... 
ถนน.......................................... แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ....................................................... 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย................................. 
โทรศพัทบาน..............................................................โทรศัพทมือถือ................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.............................หมูที่.............................................ซอย............................................................ 
ถนน.............................................. แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ................................................... 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย...................................     
โทรศพัทบาน..............................................................โทรศพัทมือถือ................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา 
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ภาพถายบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัคร 

ใหผูสมัครติดรูปภาพตามท่ีกําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหติดลงในกระดาษเปลาและสงมาพรอมใบสมัคร) 
 

รูปท่ี 1 ภาพถายหนาบาน ติดบานเลขท่ี  (ภาพมุมกวาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 สภาพความเปนอยูภายในบาน (ภาพมุมกวาง) คําบรรยาย........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา 
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ภาพถายบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัคร 
ใหผูสมัครติดรูปภาพตามท่ีกําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหติดลงในกระดาษเปลาและสงมาพรอมใบสมัคร) 
 

รูปท่ี 3 ภาพถายสภาพความเปนอยูภายในบาน (ภาพมุมกวาง) คําบรรยาย............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 ภาพถายสภาพความเปนอยูภายในบาน (ภาพมุมกวาง) คําบรรยาย............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา 
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ภาพถายบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัคร 

ใหผูสมัครติดรูปภาพตามท่ีกําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหติดลงในกระดาษเปลาและสงมาพรอมใบสมัคร) 
 

รูปท่ี 5 ภาพถายทรัพยสินภายในบาน (ภาพมุมกวาง) คําบรรยาย............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 ภาพถายทรัพยสินภายในบาน (ภาพมุมกวาง) คําบรรยาย............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา 
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ภาพถายบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัคร 

ใหผูสมัครติดรูปภาพตามท่ีกําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหติดลงในกระดาษเปลาและสงมาพรอมใบสมัคร) 
 

รูปท่ี 7 ภาพถายบริเวณดานนอกของบาน คําบรรยาย............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 8 ภาพถายบริเวณดานนอกของบาน คําบรรยาย............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสาร ประกอบการพิจารณา 


