
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา รร.ตท. 
ประจําปการศึกษา ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
นตท.ช่ือ(ภาษาไทย) .................................................................................................     
 (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................... 
 หมายเลขประจําตัว นตท.     
 
                                                                       เฉพาะเจาหนาท่ี 
        ผลการตรวจสอบใบสมคัรและหลักฐานเอกสารการสมัคร 
 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผูปกครอง 
 หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผูสมัครขอทุน โดยผูรับรองตองเปน 
              - ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดบั 3 ขึ้นไป หรือ ตําแหนงเทียบเทา (ทหาร/ตํารวจตองมียศ 
                 ตั้งแตรอยตรีขึ้นไป  
 ใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีผ่านมา 
 รูปถายสภาพบาน และทรัพยสินของครอบครัว (ใหเหน็เลขที่บาน) 
 สําเนาทะเบยีนบานของผูปกครองพรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ ของผูรับรองรายไดของครอบครัว 
         สําเนาทะเบียนหยา  กรณี บิดาและมารดา  หยารางกัน (ถามี) 
 สําเนาทะเบยีนสมรส กรณี บิดาหรือมารดา  สมรสใหม  (ถามี) 
 สําเนาเอกสารแสดงความเปนหนี้ และเอกสารการผอนชําระของผูปกครอง (ถามี) 
      ลงชื่อ 
                                                          ( ...............................) 
                                                                                   ตําแหนง........................................... 

        ผูตรวจสอบ 
       
 
   
       

 
ติดรูปถายผูสมัคร 

ขอรับทุน 
ขนาด 1 1/2 นิ้ว 

 
 
 

ลําดับเลขท่ีใบสมัคร 
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1. ประวัติสวนตัว นตท. 
     1.1  วัน เดือน ป ที่เกิด .......................................................................... นับถือศาสนา ....................................................... 
           ภูมิลําเนาเดิม(ตามทะเบียนบาน) บานเลขที ่.......................... หมูที่ ...................... ซอย .............................................  
           ถนน .....................................แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ ........................................................ 
           จังหวดั ..........................................รหัสไปรษณีย ...............................โทรศัพท ......................................................... 
    1.2 ปจจุบัน นตท.อาศัยอยูกับ ............................................................................................................................................ 
 เกี่ยวของเปน................................................................................................................................................................. 
 บานเลขที่ ....................... หมูที่ ...................... ซอย ........................................  ถนน................................................... 

แขวง/ตําบล................................................ เขต/อําเภอ ........................................จังหวดั............................................         
รหัสไปรษณยี ...............................โทรศัพท ......................................... 
เปนบาน    ของตนเอง    บานพักของราชการ              บานเชา  คาเชา............บาท/เดือน                                  

อาศัยผูอ่ืน (ระบุ)............................................................. 
 

2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
    2.1  ช้ันปที่ ..................  ตอน .......................    เหลา..............................  กองพันนักเรียนที่  .......................................... 
           อาจารยประจําตอน ....................................................................................................................................................   
        นายทหารกรมนักเรียนผูดูแล (ผบ.มว.) ...................................................................................................................... 
    2.2  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)ในชวงพจิารณาการขอรับทุนการศึกษา 
            ระดับชั้น...................จากโรงเรียน.......................................จังหวดั.....................................เกรดเฉลี่ย....................... 
            ช้ันปที่  ๑  รร.ตท.  เกรดเฉลีย่ ........................ 
            ช้ันปที่ ๒  รร.ตท.  เกรดเฉลีย่ ........................ 
    2.3   การถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
            ช้ันปที่ ๑ ถูกตดัคะแนนความประพฤติรวม  .....................  คะแนน 
            ช้ันปที่ ๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม .....................  คะแนน 
3. ครอบครัว / ผูอุปการะ 
     3.1  ช่ือ / สกุล บิดา ................................................... ..           มีชีวิตอยู อายุ ............. ป              ถึงแกกรรม 
 บานเลขที่ ....................... หมูที่ ...................... ซอย ........................................  ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ ...................................จังหวดั................................ 
รหัสไปรษณยี ...............................โทรศัพท ......................................... 
เปนบาน   ของตนเอง            บานพักของราชการ      บานเชา คาเชา.........บาท/เดือน                    

อาศัยผูอ่ืน (ระบุ)............................. 
           วุฒิการศึกษาสงูสุด.....................................................................................................................................................     
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              อาชีพของบิดา(โปรดระบุรายละเอียดลักษณะ  เชน    คาขาย-ขายอะไร,เกษตรกรรม-ปลูกอะไร,รับจาง-ทําอะไร, 
           รับราชการ-สังกัดใด  เปนตน)................................................................................................................................... 
           สถานที่ทํางานของบิดา ............................................................................................................................................ 
           โทรศัพท.............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................. 
           รายไดสุทธิตอเดือน (ยังไมหกัคาใชจาย) .......................................บาท  รวมรายไดประมาณปละ.....................บาท 

รายไดพิเศษตอเดือนนอกเหนือจากรายไดประจํา (ถามี)................บาท  รวมรายไดประมาณปละ.....................บาท 
          รวมรายไดทั้งหมด(รายไดสุทธิ+รายไดพิเศษ)  ประมาณปละ....................................................................บาทตอป 
           บิดามีภาระหนี้สินในปจจุบนัเปนจํานวน................................. บาท            มีหลักฐาน               ไมมีหลักฐาน 
           ภาระหนี้สินมหีลักฐาน รายละเอียดดังนี ้

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................................................................ 

                  การผอนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
 ภาระหนี้สินไมมีหลักฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................................................ 

การผอนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
    3.2  ช่ือมารดา และสกุลเดิม........................................              มีชีวิตอยู อายุ .............ป           ถึงแกกรรม 
 บานเลขที่ ....................... หมูที่ ...................... ซอย ...........................  ถนน............................................................. 

แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ ...................................จังหวดั................................          
รหัสไปรษณยี ...............................โทรศัพท ......................................... 
เปนบาน      ของตนเอง          บานพักของราชการ       บานเชา คาเชา............บาท/เดือน                          

อาศัยผูอ่ืน (ระบุ)................................................. 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................................................     
           อาชีพของมารดา(โปรดระบรุายละเอียดลักษณะ  เชน    คาขาย-ขายอะไร,เกษตรกรรม-ปลูกอะไร,รับจาง-ทําอะไร, 
           รับราชการ-สังกัดใด  เปนตน)................................................................................................................................... 
           สถานที่ทํางานของมารดา ......................................................................................................................................... 
           โทรศัพท.............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................. 
           รายไดสุทธิตอเดือน (ยังไมหกัคาใชจาย) ......................................บาท  รวมรายไดประมาณปละ.....................บาท 
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           รายไดพิเศษตอเดือนนอกเหนือจากรายไดประจํา (ถามี)................บาท  รวมรายไดประมาณปละ....................บาท 
           รวมรายไดทั้งหมด(รายไดสุทธิ+รายไดพิเศษ)  ประมาณปละ.....................................................................บาทตอป 
           มารดามีภาระหนี้สินในปจจบุันเปนจํานวน................................. บาท            มีหลักฐาน               ไมมีหลักฐาน 
           ภาระหนี้สินมหีลักฐาน รายละเอียดดังนี ้

1. ............................................................................................................................................................................ 
2.    ........................................................................................................................................................................... 
3.    ........................................................................................................................................................................... 
4.    ........................................................................................................................................................................... 
5. ............................................................................................................................................................................ 

                  การผอนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
 ภาระหนี้สินไมมีหลักฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1. ............................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................................................ 

การผอนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
    3.3  ช่ือ / สกุล ผูอุปการะ (กรณีไมมีบิดา / มารดา)..................................................................................อายุ.................ป 
           บานเลขที่ ....................... หมูที่ ...................... ซอย ...........................  ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ ...................................จังหวดั............................          
รหัสไปรษณยี ...............................โทรศัพท ......................................... 
เปนบาน      ของตนเอง             บานพักของราชการ       บานเชา คาเชา............บาท/เดือน                              

อาศัยผูอ่ืน (ระบุ)................................................. 
เกี่ยวของกับ นตท. เปน.............................................................................................................................................. 

           วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................................................................................................................................     
           อาชีพของผูอุปการะ(โปรดระบุรายละเอยีดลักษณะเชน  คาขาย-ขายอะไร,เกษตรกรรม-ปลูกอะไร,รับจาง-ทําอะไร, 
           รับราชการ-สังกัดใด  เปนตน)................................................................................................................................... 
           สถานที่ทํางานของผูอุปการะ ................................................................................................................................... 
           โทรศัพท.............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................. 
              รายไดสุทธิตอเดือน (ยังไมหักคาใชจาย) ......................................บาท  รวมรายไดประมาณปละ.....................บาท 
           รายไดพิเศษตอเดือนนอกเหนือจากรายไดประจํา (ถามี)................บาท  รวมรายไดประมาณปละ....................บาท 
           รวมรายไดทั้งหมด(รายไดสุทธิ+รายไดพิเศษ)  ประมาณปละ.....................................................................บาทตอป 
           ผูอุปการะมีภาระหนี้สินในปจจุบันเปนจํานวน.............................. บาท             มีหลักฐาน             ไมมีหลักฐาน 
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           ภาระหนี้สินมหีลักฐาน รายละเอียดดังนี ้

1............................................................................................................................................................................ 
2.    ........................................................................................................................................................................... 
3.    ........................................................................................................................................................................... 
4.    ........................................................................................................................................................................... 
6. ............................................................................................................................................................................ 

                  การผอนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
 ภาระหนี้สินไมมีหลักฐาน รายละเอียดดังนี้ 

5. ............................................................................................................................................................................ 
6. ............................................................................................................................................................................ 
7. ............................................................................................................................................................................ 
8. ............................................................................................................................................................................ 

การผอนชําระเดือนละ ..........................  บาท 
3.4  กรณีบิดา/มารดา/ผูอุปการะประกอบอาชพี  
          3.4.1           เกษตรกรรม          มีที่ดินเปนของตนเอง  จํานวน ................. ไร            เชาทํา จํานวน  ..............ไร 
                    มีเครื่องมือทําการเกษตรหรือไม   มี   ไดแก ............................................                    ไมมี 
           3.4.2 กสิกรรม เล้ียงสัตว/ประมง                  ประเภทสัตวเล้ียงไดแก . . . . . . . .               จํานวน.............. ตัว 

    3.5  สถานภาพครอบครัวของ นตท.                   
                       บิดา-มารดา อยูรวมกนั  
                       แยกกันอยูช่ัวคราว    (      ) บิดาสงเสีย       (    ) มารดาสงเสีย   (    )  บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
          หยาราง                     (      ) บิดาสงเสีย       (    ) มารดาสงเสีย   (    )  บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 

     3.6  นตท.มีพี่นอง ........... คน (รวมทั้ง นตท.) นตท.เปนบุตร คนที่............. 
             พี่นองรวมบิดา มารดา ที่กําลังศึกษา / ที่สําเร็จการศึกษา (มีงานทํา / ไมมีงานทํา) 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล อายุ   
 

ระดับ 
การศึกษา 

อาชีพ     ทํางาน / ศึกษาที่ 
 

รายได อยูท่ีจังหวัด 

1        
2        
3        
4        

    3.7  บิดา-มารดา มีภาระตองอุปการะเลี้ยงดูผูอ่ืน (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ................. คนไดแก..................................  
              (อาทิ ปู ยา ตา ยาย หลาน)  
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4.  รายรับ / รายจายของ นตท.ในปการศึกษาที่ผานมา(เฉพาะชั้นปท่ี ๒ และ ๓) 
     รายรับ 
       นตท.ไดรับคาใชจายจาก 
        ช่ือ-สกุล............................................................เกี่ยวของเปน.....................ไดรับเปนเงิน....................บาท/เดือน   
            ช่ือ-สกุล............................................................เกี่ยวของเปน.....................ไดรับเปนเงิน....................บาท/เดือน   
        อ่ืนๆ      ............................................................เกี่ยวของเปน.....................ไดรับเปนเงิน....................บาท/เดือน   
           ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ  ช่ือทุน ........................................................... เดือนละ/ปละ ......................... บาท     
           ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ  ช่ือทุน ........................................................... เดือนละ/ปละ ......................... บาท     
           ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ  ช่ือทุน ........................................................... เดือนละ/ปละ ......................... บาท     
       เงินคาตอบแทน(นร.บังคับบญัชา, หน.ตอน, กรรมการสภาเกยีรติศักดิ)์ เดือนละ/ปละ............... บาท 
       ทํางานหารายไดพิเศษคือ.................................................  เดือนละ ............................. บาท 
      รวมรายไดท้ังสิ้นประมาณ   เดือนละ ....................................................... บาท 
 

     รายจาย 
      คาใชจายในการเดินทางกลบัภูมิลําเนาในวันหยุด       เดือนละ....................บาท     
      คาใชจายในการซื้ออุปกรณการศึกษา         เดือนละ....................บาท 
      คาใชจายสวนตัว               เดือนละ....................บาท     
      รวมรายจายท้ังสิ้นประมาณ             เดือนละ....................บาท 
 

 

5. กิจกรรมเสียสละเพื่อสวนรวมภายในและภายนอก รร.ตท. 
       5.1  ภายใน รร.ตท.   
          กิจกรรมของชมรม/กองพัน                     
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
        กิจกรรมของโรงเรียน เชน  สอนพิเศษใหกับนองบรรณารักษอาสา เปนตน    
      ................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................  
      5.2  ภายนอก รร.ตท.  
      .................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................................................................... 
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6.  ผลงานดีเดนภายในและภายนอก รร.ตท. 
       6.1  ภายใน รร.ตท.  
       ................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................  
       ....................................................................................................................................................................  
       6.2  ภายนอก รร.ตท. 
       ................................................................................................................................................................... 
       ....................................................................................................................................................................  
       ....................................................................................................................................................................  
 

7.   ความจําเปนในการขอรับทุน (พรอมทั้งใหเขยีนสรุปขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของนักเรยีน ซ่ึง 
      แสดงถึงสภาวะความยากลําบากของครอบครัว ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่มี  พรอมทั้งความคาดหวัง 
     ในการศึกษา  หรือ การประกอบอาชีพในอนาคต) 
      7.1  เหตุผลที่ตองสมัครขอรับทุน(สามารถเขียนเพิ่มเติมแนบทายใบสมัครได) 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
      7.2  หากไมไดรับทุน ผูสมัครจะมีวิธีการแกปญหาคือ(สามารถเขียนเพิ่มเตมิแนบทายใบสมัครได) 
       ..................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
     7.3  ความคาดหวังในการศึกษา  และการประกอบอาชีพในอนาคต (สามารถเขียนเพิ่มเติมแนบทายใบสมัครได) 
       ...................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................... 
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8.  บุคคลท่ีสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการขอทุนของกระผม  คือ ............................................................................. 
 เกี่ยวของเปน............................................. 
       บานเลขที่ ....................... หมูที่ ...................... ซอย ...........................  ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ ...................................จังหวดั............................          
รหัสไปรษณยี ...............................โทรศัพท (บาน)............................. โทรศัพท (มือถือ)................... 

 

9. หลกัฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพรอมแบบใบสมัคร              
   หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผูปกครอง 
  หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผูสมัครขอทุน โดยผูรับรองตองเปน 
              - ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดบั 3 ขึ้นไป หรือ ตําแหนงเทียบเทา (ทหาร/ตํารวจตองมียศ 
                 ตั้งแตรอยตรีขึ้นไป  
 ใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีผ่านมา 
 รูปถายสภาพบาน และทรัพยสินของครอบครัว (ใหเหน็เลขที่บาน) 
 สําเนาทะเบยีนบานของผูปกครองพรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ ของผูรับรองรายไดของครอบครัว 
         สําเนาทะเบียนหยา  กรณี บิดาและมารดา  หยารางกัน (ถามี) 
 สําเนาทะเบยีนสมรส กรณี บิดาหรือมารดา  สมรสใหม  (ถามี) 
 สําเนาเอกสารแสดงความเปนหนี้ และเอกสารการผอนชําระของผูปกครอง (ถามี) 
 
             ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกไวในใบสมคัรและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้  
เปนความจริงทุกประการ  โดยยนิยอมใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกับสภาพของครอบครัวและ 
ตัวขาพเจา หากตรวจพบวาขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดเปนเท็จ ขาพเจายินยอมชดใชเงินทุนการศกึษา 
ที่ไดรับคืนทั้งหมดและยินยอมใหพิจารณาลงโทษตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหารวาดวยวินยั 
นักเรียนเตรียมทหาร 
 
   (ลงชื่อ) ........................................................ ผูสมัครขอรับทุน  
                                                   (.......................................................)  
                                                    วันที่ ............../............../................. 

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

                                                     (.......................................................)  
                                                      วันที่ ............../............../................. 
 



- 9 - 
 

                                                                                เอกสารประกอบการพิจารณา 
 
 
        คํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร 

 
 โดยขาราชการตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป หรือเทียบเทา 

 
 

         ผูรับรอง ช่ือ-นามสกุล .......................................................... ตําแหนง ........................................................ 
    ปจจุบันอยูบานเลขที่ .................. หมูที่ .......... ช่ือหมูบาน .............................. ซอย ........................................ 
    ถนน .........................................  ตําบล ..................................................... อําเภอ ............................................ 
    จังหวัด ......................................  โทรศัพท ................................................  

 
         ไดทราบขอมูลรายละเอียดใบสมัครแลวมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพฐานะความเปนอยูครอบครัวผูสมัครวา 

 

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

 
          โดยขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  

  
                                     ลงช่ือ .......................................................................... ผูรับรอง 
 

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

            ตําแหนง ............................................................................. 
         ( ................................................................................ ) 
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                                                                    เอกสารประกอบการพิจารณา 
แผนที่พักตามสําเนาทะเบียนบาน และแผนที่พักอาศัยปจจุบัน 

 
 

                  แผนที่พักตามสําเนาทะเบียนบาน 
      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  

 
 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     แผนที่พักอาศัยปจจุบัน 
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                                                                  เอกสารประกอบการพิจารณา 

               
 

 

รูปถายภาพบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัว นตท. 
             ให นตท.ติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหสงมาพรอมใบสมัครได)   
            ลักษณะบาน (....)  บานไมช้ันเดียว (...) บานไม 2 ช้ัน (....) ตึกช้ันเดียว (....) ตึก 2 ช้ัน (....)ตึกแถว/หองแถว  
                 (....) หองชุด (....) อื่นๆ   ระบุ..................................                 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 1 สภาพดานหนาบาน นตท. คําบรรยาย.................................................................................                                
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   รูปท่ี 2 สภาพดานขางบาน นตท. คําบรรยาย................................................................................. 
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                                                                   เอกสารประกอบการพิจารณา 
        

   
รูปถายภาพบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัว นตท. 

             ให นตท.ติดรูปภาพตามที่กําหนดดังนี้ (ถามีรูปมากกวานี้ใหสงมาพรอมใบสมัครได)   
ในบานมีทรัพยสิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) มี (...)รถยนต   (...)รถจักรยานยนต   (...)รถจักรยาน   (...) ทีวี   (...) วิทยุ-เทป  (...)พัดลม   
(...)เครื่องปรับอากาศ   (...) ตูเย็น   (...) จักรเย็บผา   (...) เตารีด   (...) เตาแกส   (...) เครื่องดูดฝุน    (...) เครื่องสูบน้ํา  
(...) เครื่องเสียง/สเตริโอ   (...) เครื่องซักผา  (...) อื่นๆ................................................................................................................         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 สภาพภายในบาน นตท.  คําบรรยาย......................................................................... 
 
 
 
 
 

       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 สภาพทรัพยสินตาง ๆ  คําบรรยาย.......................................................................... 
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                                                                                              เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

สําหรับอาจารยประจําตอนกรอก 
(เฉพาะชั้นปท่ี ๒ และ ๓) 

 

   (อาจารยประจําตอนกรุณาสัมภาษณแลวกรอกความเหน็และสงตรงมายัง  แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 
   หรือ กรม นร.รร.ตท. เพื่อประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาตอไป) 
 

1. ช่ือและนามสกุลของ นตท. .........................................................................................................................  
ช้ันปที่ ....................  ตอน ..........................    เหลา.......................  กองพันนักเรียนที่  .............................. 

   2.  โปรดใหความเหน็เกีย่วกับ นตท.ในดานตอไปนี ้
        2.1   กิริยามารยาทในสังคม .............................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................... 
          2.2 ความประพฤติโดยทั่วไป ........................................................................................................................... 
             .................................................................................................................................................................... 
        2.3 การปฏิบัติตนตอเพื่อน ............................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
        2.4 ลักษณะการเปนผูนํา .................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
        2.5 ลักษณะการมัธยัสถ ..................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................................... 
   3.  ความเหน็อ่ืนๆที่เปนประโยชนในการพิจารณาทุนการศึกษา(จากการสัมภาษณ)................................................        
       ........................................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ....................................................... 
       (.....................................................) 
         อาจารยประจาํตอน 
       วันที่............/............../................ 


