
         ได้  ทนุของ.................................................................................................................................. 
         ไม่ได้ รอพิจารณา             อ่ืนๆ.................................................................. 
 
 
                                     ใบสมัครขอรับทุนการศกึษา รร.ตท. 

            ประจําปีการศึกษา ................... 
 
 
 
                                                                  
     นตท.ช่ือ  .............................................................................................   
     ช้ันปีที่ ...................ตอน .................เหล่า..................... กองพันนักเรียนที่....................... 
     อาจารย์ประจําตอน .................................................... นายทหารกรมนักเรียน (ผบ.มว.) ...................................................... 
 
                                                       เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
      
       ผลการตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานเอกสารการสมัคร 

 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง 
 หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัครขอทุน โดยผู้รับรองต้องเป็น 
              - ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า 
                (ทหาร/ตํารวจต้องมียศต้ังแต่ร้อยตรีขึ้นไป)  
 ใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
 รูปถ่ายสภาพบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัว (ให้เห็นเลขที่บ้าน) 

สําเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ ของผู้รบัรองรายได้ของครอบครัว 
           สําเนาทะเบียนหย่า  กรณี บิดาและมารดา  หย่าร้างกัน (ถ้ามี) 
 สําเนาทะเบียนสมรส กรณี บิดาหรือมารดา  สมรสใหม่  (ถ้ามี) 
 สําเนาเอกสารแสดงความเป็นหนี้ และเอกสารการผ่อนชําระของผู้ปกครอง (ถ้ามี) 

 

               ลงชื่อ................................................................. 
                                                          ( .....................................................) 
                                                                         ตําแหน่ง.......................................................... 

                        ผู้ตรวจสอบ 
                   

 
 
 

 
ติดรูปถายผูสมัคร 
ขอรับทุน 
ขนาด 1 1/2 นิ้ว 
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1. ประวัติส่วนตัว นตท. 
    1.1 วัน เดือน ปี ท่ีเกิด ......................... นับถือศาสนา ..................ภูมิลําเนาเดิม(ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่........................หมู่ท่ี.............. 
ชื่อหมู่บ้าน...................................................... ถนน..................................แขวง/ตําบล...................................... เขต/อําเภอ......................................... 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.......................................... 
    1.2 ปัจจุบัน นตท.อาศัยอยู่กับ ...........................................................เกี่ยวข้องเป็น……...………………บ้านเลขที่........................หมู่ท่ี...................... 
ชื่อหมู่บ้าน..................................................... ถนน...................................แขวง/ตําบล..................................... เขต/อําเภอ.......................................... 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.......................................... 
เป็นบ้านของ         ตนเอง         บ้านพักของราชการ        บ้านเช่า ค่าเช่า.................บาท/เดือน       อาศัยผู้อื่น(ระบุ)............................. 
2. ประวัติการศึกษา 
    2.1 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในช่วงพิจารณาการขอรับทุนการศึกษา  ระดับชั้น.......................จากโรงเรียน.........................................................
จังหวัด.....................................เกรดเฉลี่ย.....................ชั้นปีท่ี ๑ รร.ตท. เกรดเฉลี่ย ........................ ชัน้ปีท่ี ๒ รร.ตท. เกรดเฉลี่ย ............................. 
    2.2 การถูกตัดคะแนนความประพฤติ   ชั้นปีท่ี ๑ ถูกตัดคะแนนรวม  ........... คะแนน     ชั้นปีท่ี ๒ ถูกตัดคะแนนรวม  ........... คะแนน 
3. ครอบครัว / ผู้อุปการะ 
     3.1 ชื่อ/สกุล บิดา .....................................................       มีชีวิตอยู่ อายุ ...........ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด......................     ถึงแก่กรรม 
บ้านเลขที่................................หมู่ท่ี..............ชื่อหมู่บ้าน................................................... ถนน..............................แขวง/ตําบล.................................  
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์ ......................................... 
เป็นบ้าน        ของตนเอง        บ้านพักของราชการ        บ้านเช่า   ค่าเช่า..................บาท/เดือน         อาศัยผู้อื่น(ระบุ).......................... 
อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะ เช่นค้าขาย-ขายอะไร, เกษตรกรรม-ปลูกอะไร, รับจ้าง-ทําอะไรรับราชการ-สังกัดใดเป็นต้น)............. 
...............................................สถานที่ทํางานของบิดา.............................................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถอื............................. 
รายได้สุทธิต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) ..............................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ.................................บาท           
รายได้พิเศษต่อเดือนนอกเหนือจากรายได้ประจํา (ถ้ามี)........................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ...............................บาท 
รวมรายได้ท้ังหมด(รายได้สุทธิ+รายได้พิเศษ)  ประมาณปีละ..........................................................................................บาทต่อปี 
บิดามีภาระหนี้สินในปัจจุบันเป็นจํานวน................................. บาท            มีหลักฐาน               ไม่มีหลักฐาน 
           ภาระหนี้สินมีหลักฐาน รายละเอียดดังนี ้

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 

                  การผ่อนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
 ภาระหนี้สินไม่มีหลักฐาน รายละเอียดดังนี ้

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 

การผ่อนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
     3.2 ชื่อ/สกุล มารดา .....................................................       มีชีวิตอยู่ อายุ ...........ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด......................     ถึงแก่กรรม 
บ้านเลขที่................................หมู่ท่ี..............ชื่อหมู่บ้าน................................................... ถนน..............................แขวง/ตําบล.................................  
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์ ......................................... 
เป็นบ้าน        ของตนเอง        บ้านพักของราชการ        บ้านเช่า   ค่าเช่า..................บาท/เดือน         อาศัยผู้อื่น(ระบุ).......................... 
อาชีพของมารดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะ เช่นค้าขาย-ขายอะไร, เกษตรกรรม-ปลูกอะไร, รับจ้าง-ทําอะไรรับราชการ-สังกัดใดเป็นต้น)............. 
...............................................สถานที่ทํางานของมารดา.............................................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ............................. 
รายได้สุทธิต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) ..............................................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ.................................บาท           
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รายได้พิเศษต่อเดือนนอกเหนือจากรายได้ประจํา (ถ้ามี)........................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ...............................บาท 
รวมรายได้ท้ังหมด(รายได้สุทธิ+รายได้พิเศษ)  ประมาณปีละ..........................................................................................บาทต่อปี 
มารดามีภาระหนี้สินในปัจจุบันเป็นจํานวน................................. บาท         มีหลักฐาน               ไม่มีหลักฐาน 
           ภาระหนี้สินมีหลักฐาน รายละเอียดดังนี ้

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 

                  การผ่อนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
 ภาระหนี้สินไม่มีหลักฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 

                   การผ่อนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
    3.3 ชื่อ/สกุล ผู้อุปการะ (กรณีไม่มีบิดา/มารดา)............................................................อายุ...........ปวุีฒิการศึกษาสูงสุด......................................... 
บ้านเลขที่.......................หมู่ท่ี...........ชื่อหมู่บ้าน................................................... ถนน.................................แขวง/ตําบล............................................  
เขต/อําเภอ.......................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย์ ...................................โทรศัพท์ ......................................................... 
เป็นบ้าน       ของตนเอง         บ้านพักของราชการ        บ้านเช่า ค่าเช่า.......................บาท/เดือน      อาศัยผู้อื่น(ระบุ)................................           
อาชีพของผู้อุปการะ (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะ เช่นค้าขาย-ขายอะไร, เกษตรกรรม-ปลูกอะไร, รับจ้าง-ทําอะไรรับราชการ-สังกัดใดเป็นต้น
....................................  สถานที่ทํางานของผู้อุปการะ...........................................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ.............................. 
รายได้สุทธิต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) .................................................บาท  รวมรายไดป้ระมาณปีละ...........................บาท           
รายได้พิเศษต่อเดือนนอกเหนือจากรายได้ประจํา (ถ้ามี)..........................บาท  รวมรายได้ประมาณปีละ...........................บาท 
รวมรายได้ท้ังหมด(รายได้สุทธิ+รายได้พิเศษ)  ประมาณปีละ......................................................................................บาทต่อปี 
ผู้อุปการะมีภาระหนี้สินในปัจจุบันเป็นจํานวน..................................... บาท         มีหลักฐาน               ไม่มีหลักฐาน 
           ภาระหนี้สินมีหลักฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1.  ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 

                  การผ่อนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
 ภาระหนี้สินไม่มีหลักฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 

การผ่อนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
    3.4 กรณีบิดา/มารดา/ผู้อุปการะประกอบอาชีพ 
          3.4.1 เกษตรกรรม          มีท่ีดินเป็นของตนเอง  จํานวน .............. ไร่           เช่าทํา จํานวน  .............. ไร ่

                มีเครื่องมือทําการเกษตรหรือไม่           มี   ได้แก่ ............................................................         ไม่มี 
       3.4.2 กสิกรรม เลี้ยงสัตว์/ประมง    ประเภทสัตว์เลี้ยงได้แก่ ....................................จํานวน................... ตัว 

    3.5 สถานภาพครอบครัวของ นตท.                   
                       บิดา-มารดา อยู่ร่วมกัน  
                       แยกกันอยู่ชั่วคราว    (      ) บิดาส่งเสีย       (    ) มารดาส่งเสีย   (    )  บิดา/มารดาไม่ได้ส่งเสีย 
            หย่าร้าง                 (      ) บิดาส่งเสีย       (    ) มารดาส่งเสีย   (    )  บิดา/มารดาไม่ได้ส่งเสีย 
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     3.6 นตท. มีพี่น้อง ............... คน (รวมท้ัง นตท.) นตท.เป็นบุตร คนท่ี............. 
 พี่น้องร่วมบิดา มารดา ท่ีกําลังศึกษา / ท่ีสําเร็จการศึกษา (มีงานทํา / ไม่มีงานทํา) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ 

 
ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ 

 
ทํางาน / ศึกษาที่ 

 
รายได้ อยู่ที่จังหวัด 

1        

2        

3        

4        

     
    3.7 บิดา-มารดา มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่น (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ................. คนได้แก่............................... (อาทิ ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน) 
4. รายรับ / รายจ่ายของ นตท.ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (เฉพาะชั้นปีที่ ๒ และ ๓) 
    รายรับ     นตท.ได้รับค่าใช้จ่ายจาก   
    ชื่อ-สกุล............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ได้รับเป็นเงิน ........................บาท/เดือน 
    อื่นๆ ................................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ได้รับเป็นเงิน ........................บาท/เดือน   
    ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ  ชื่อทุน ............................................................... เดือนละ/ปีละ .............................. บาท     
    ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ  ชื่อทุน ............................................................... เดือนละ/ปีละ .............................. บาท     
    เงินคา่ตอบแทน (นร.บังคับบัญชา, หน.ตอน, กรรมการสภาเกียรติศักด์ิ)   เดือนละ/ปีละ .............................. บาท 
    ทํางานหารายได้พิเศษคือ.................................................  เดือนละ ............................. บาท 
    รวมรายได้ทั้งสิ้นประมาณ   เดือนละ ....................................................... บาท 
    รายจ่าย 
    คา่ใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาในวันหยุด เดือนละ.........................บาท     
    คา่ใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การศึกษา       เดือนละ.........................บาท 
    คา่ใช้จ่ายส่วนตัว            เดือนละ.........................บาท     
      รวมรายจ่ายทั้งสิ้นประมาณ           เดือนละ.......................บาท 
5. กิจกรรมเสียสละเพื่อส่วนรวมภายในและภายนอก รร.ตท. 
   5.1 ภายใน รร.ตท.  ..............................................................................................................................................................                       
   5.2 ภายนอก รร.ตท. ............................................................................................................................................................ 
6. ผลงานดีเด่นภายในและภายนอก รร.ตท. 
   6.1  ภายใน รร.ตท. ............................................................................................................................................................ 
   6.2  ภายนอก รร.ตท...........................................................................................................................................................       
7. ความจําเป็นในการขอรับทุน (ให้เขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของนักเรียน ซ่ึงแสดงถึงสภาวะความยากลําบากของครอบครัว  
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีมี)  
   7.1 เหตุผลท่ีต้องสมัครขอรับทุน (สามารถเขียนเพิ่มเติมแนบท้ายใบสมัครได้) .................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
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      7.1 เหตุผลท่ีต้องสมัครขอรับทุน (ต่อ).............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................. 
      7.2 หากไม่ได้รับทุน ผู้สมัครจะมีวิธีการแก้ปัญหาคือ(สามารถเขียนเพิ่มเติมแนบท้ายใบสมัครได้).................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................          
8. บุคคลที่สามารถในข้อมูลเกี่ยวกับการขอทุนของกระผม  คือ .......................................................................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น ..........................................................โทรศัพท์ (บ้าน).................................... โทรศัพท์ (มือถือ)....................................... 
9. เมื่อ นตท.ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา นตท.จะต้องทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ รร.ตท. ให้เลือกกิจกรรม 
   อย่างน้อย 1 กิจกรรม ดังนี้ 
            บรรณารักษ์อาสา 
             เพื่อนช่วยเพื่อน (ติวเตอร์) ระบุวิชาที่ถนัด 
  วิทยาศาสตร์    ระบุ ......................................................... 
  คณิตศาสตร์      
  ภาษาอังกฤษ     
10. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมแบบใบสมัคร              
 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง 
 หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัครขอทุน โดยผู้รับรองต้องเป็น 
              - ข้าราชการผู้ดํารงตาํแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า (ทหาร/ตํารวจต้องมียศ 
                 ต้ังแต่ร้อยตรีขึ้นไป หรือ 
 ใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 
 รูปถ่ายสภาพบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัว (ให้เห็นเลขที่บ้าน) 
 สําเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้ของครอบครัว 
            สําเนาทะเบียนหย่า  กรณี บิดาและมารดา  หย่าร้างกัน (ถ้ามี) 
 สําเนาทะเบียนสมรส กรณี บิดาหรือมารดา  สมรสใหม่  (ถ้ามี) 
 สําเนาเอกสารแสดงความเป็นหนี้ และเอกสารการผ่อนชําระของผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้  เป็นความจริงทุกประการโดยยินยอม 
ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า หากตรวจพบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม 
ชดใช้เงินทุนการศึกษาท่ีได้รับคืนทั้งหมดและยินยอมให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหารว่าด้วยวินัยนักเรียนเตรียมทหาร 
 
 
                                    (ลงชื่อ) ........................................................ ผู้สมัครขอรับทุน  
                                                                              (.......................................................)  
                                                                              วันที่ ............../............/................ 

 
                                (ลงชื่อ) ........................................................ บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง นตท. 

                                                                             (.......................................................)  
                                                                              วันที่ ............../............/................ 
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        คํารบัรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 
                              โดย ข้าราชการตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

 
 

         ผู้รับรอง ช่ือ-นามสกุล .......................................................... ตําแหน่ง ........................................................ 
    ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ .......... ช่ือหมู่บ้าน .............................. ซอย ........................................ 
    ถนน .........................................  ตําบล ..................................................... อําเภอ ............................................ 
    จังหวัด ......................................  โทรศัพท์ ................................................  

 
         ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดใบสมัครแล้ว มีความเหน็เกี่ยวกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวผู้สมัครว่า 

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

 
          โดยขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

  
                                     ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับรอง 
                      ( .......................................................................... ) 
                        ตําแหน่ง ............................................................................. 
       วันที่............/............../................ 
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รูปถ่ายภาพบ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของครอบครัว นตท. 

1. ให้นตท.ติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถ้ามีรูปมากกว่านี้ให้ส่งมาพร้อมใบสมัครได้)   
2. ให้ นตท. ใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

            ลักษณะบ้าน (...) บ้านไม้ชั้นเดียว   (...) บ้านไม้ 2 ชั้น   (...) ตึกชั้นเดียว   (...) ตึก 2 ชั้น   (...) ตึกแถว/ห้องแถว   (...) ห้องชุด  
(....) อื่นๆ   ระบุ..................................                 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 1 สภาพด้านหน้าบ้าน นตท. คําบรรยาย ...................................................................................  
                              
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    รูปที่ 2 สภาพด้านข้างบ้าน นตท. คําบรรยาย .................................................................................... 
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รูปถ่ายภาพบ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของครอบครัว นตท. 

  ทรัพย์สิน ในบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) มี (...)รถยนต์  (...)รถจักรยานยนต์  (...)รถจักรยาน  (...) ทีวี  (...) วิทยุ-เทป  
(...) เครื่องปรับอากาศ  (...) ตู้เย็น  (...) จักรเย็บผ้า  (...) เตารีด  (...) เตาแก๊ส  (...) เครื่องดูดฝุ่น (...) เครื่องสูบน้ํา 
(...) เครื่องเสียง/สเตริโอ (...) เครื่องซักผ้า (...) อื่นๆ.......................................    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 3 สภาพภายในบ้าน นตท.  คําบรรยาย ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        รูปที่ 4 สภาพทรัพย์สินต่าง ๆ  คําบรรยาย.......................................................................... 
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สําหรบัอาจารย์ประจําตอนกรอก 

(เฉพาะชัน้ปีที ่๒ และ ๓) 
 

   (อาจารย์ประจําตอนกรุณาสัมภาษณแ์ลว้กรอกความเห็นและส่งตรงมายัง  แผนกจติวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 
   หรือ กรม.นร.รร.ตท. เพื่อประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาต่อไป) 
 
1. ช่ือและนามสกลุของ นตท. .......................................................................................................................................  

ช้ันปีที่ ..........................  ตอน ...........................    เหล่า..........................  กองพันนักเรียนที่  .............................. 
   2.  โปรดใหค้วามเห็นเกี่ยวกับ นตท.ในด้านต่อไปนี้ 
        2.1 กิริยามารยาทในสังคม ................................................................................................................................... 
          .............................................................................................................................................................................. 
          2.2 ความประพฤติโดยทั่วไป ............................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................................................ 
        2.3 การปฏิบัติตนต่อเพื่อน ................................................................................................................................. 
             ........................................................................................................................................................................... 
        2.4 ลักษณะการเป็นผู้นํา .................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................................................... 
        2.5 ลักษณะการมัธยัสถ์ ..................................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................................................................... 
   3.  ความเห็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทุนการศึกษา(จากการสัมภาษณ์).....................................................        
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ) ....................................................... 
               (.....................................................) 
                        อาจารย์ประจําตอน 
               วันที่............/............../................ 


