
การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2565

ปิดรับใบสมัคร วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 16.00 น.
หากพ้นก าหนดรับสมัครจะไม่พิจารณาใบสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ที่ห้องแนะแนว เท่านั้น



ศูนย์แนะแนวและให้คำปรกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ หน้า 1 
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ประจำปีการศึกษา 2565 

   
 

กำหนดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา  
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 17 มถิุนายน 2565 

ที่ห้องแนะแนว เท่านั้น 
 

 ปิดรับใบสมัคร วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. 
หากพ้นกำหนดรับสมัครจะไม่พิจารณาใบสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

 
   เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

 

1.  สำเนาใบรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  จำนวน   1   ฉบับ 
• กรณีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ให้ใช้ สำเนาผลการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

2. หนังสือรับรองรายได้ของบิดา - มารดา  
• กรณีมีรายได้ประจำ ให้ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือนของ บิดา - มารดา  

(ไม่มีแบบฟอรม์ที่กำหนดให้จากโรงเรียน ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดของแตล่ะหน่วยงาน) 
หนังสือรับรองเงินเดือน จะใช้กรณีที่บิดา – มารดา ประกอบอาชีพท่ีมีเงินเดือนประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 

ฯลฯ โดยนักเรียนจะต้องดำเนินการให้บิดา-มารดา ขอให้ต้นสังกัดนัน้ ๆ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้  
 

• กรณีรายได้ไม่แน่นอน ให้ใช้ หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (ตามแบบฟอร์มทีก่ำหนด)  
โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

1. ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า หรือ 
2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ 
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บา้นขึ้นไป 

*** แนบสำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้ของครอบครัว จำนวน 1 ฉบับ 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว จะใช้กรณีที่ บิดา- มารดา ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น เกษตรกร พ่อค้า-แม่ค้า รับจ้างทั่วไป 
กรรมกร ฯลฯ และหากบิดา-มารดาไม่ประกอบอาชีพ หรือไม่มีรายได้ จะต้องรับรองว่า ไม่มีรายได้  

โดยนักเรียนจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนด แล้วให้บุคคลตามที่กำหนดเป็นผู้รับรอง โดยผู้รับรองจะต้องสำเนาบัตรประจำตัว                 
ที่แสดงว่ามีสิทธิ์รับรอง เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ / บัตรประจำตัวราชการ / บัตรประจำตัวกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                
แนบกับหนังสือรับรองรายได้ โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ผู้รับรองรายได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่รู้จักกับครอบครัวของนักเรียน และ
รับรู้รายได้ของครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างดี ไม่รับพิจารณาผู้รับรองรายได้ที่มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่รู้จักครอบครัวนักเรียน 

 

3. แผนรายจ่ายในแต่ละเดือนของครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 
 

4. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือ กิจกรรมจิตอาสา (กรณีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564) 
 

5. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)               
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  ********************************************* 
 
ข้อมูลที่ให้นี้นักเรียนต้องกรอกให้ละเอียดสมบูรณ์ทุกหน้าด้วยตนเองเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน 

และต้องเป็นความจริง ทั้งนี้ โรงเรียนจะถือเป็นความลับ หากตรวจสอบว่าไม่เป็นจริง ทางโรงเรียนจะลงโทษ  
โดยการปรับตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาและหรือทุนการศึกษาใด ๆ ต่อไป 
 

1. ประวัติส่วนตัวของนักเรียน  
1.1 ชื่อ  (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. ) _____________________ นามสกุล ___________________________ ช่ือเล่น ____________________ 

 

1.2 วันเกิด วันท่ี _______ เดือน _____________________ พ.ศ. _________   อายุ ___________ ปี  
 

1.3 ภูมิลำเนาเดิม    เชียงใหม ่   ต่างจังหวัด ระบุจังหวัด _______________________________________ 
ช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี)_____________________________________บ้านเลขท่ี _________ หมู่ที ่_____ ถนน ________________________
ซอย_____ตำบล _________________อำเภอ ________________จังหวัด __________รหัสไปรษณีย์__________  

 

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน   
  บ้าน   

ช่ือหมู่บ้าน (ถ้ามี)_____________________________________บ้านเลขท่ี _________ หมู่ที ่_____ ถนน ________________________
ซอย______ตำบล _________________อำเภอ ________________จังหวัด __________รหัสไปรษณีย์__________ 
โทรศัพท์มือถือ (นักเรียน)_______________________________  

 

กรณีอยู่บ้าน บ้านท่ีอยู่เป็นของ     บ้านพร้อมที่ดินของตนเอง   บ้านของตนเองแต่ทีด่ินเช่า 
       บ้านเช่า / ห้องเช่า    อาศัยอยู่กับผู้อื่นที่เป็นญาต ิ
       อื่น ๆ (ระบุ) _____________________________________________________________ 

 

  หอพัก ระบุช่ือหอพัก ______________________________________________หมายเลขหอ้ง___________  
 

 

2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศึกษา 
2.1  ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ชั้น ม. ____/____ รหัสประจำตัวนักเรียน _______________ ในภาคเรียนที่ผ่านมา ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ____________     
     อาจารย์ที่ปรึกษาช่ือ 1. ___________________________________________  2. ___________________________________________ 

 

2.2 นักเรียนเคยได้รบัทุนการศึกษา    
  ไมเ่คย    
  เคยไดร้ับ  ของ     ทุนการศึกษาโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    ทุนการศึกษาจากท่ีอื่น (โปรดระบุ)  
ช่ือทุนการศึกษา ___________________________________________ จำนวนเงิน _____________บาท 
ช่ือทุนการศึกษา ___________________________________________ จำนวนเงิน _____________บาท 
ช่ือทุนการศึกษา ___________________________________________ จำนวนเงิน _____________บาท 

 

3. ประวัติครอบครัว 
3.1 ชื่อบิดา ___________________________นามสกุล__________________________   มีชีวิตอยู่    อาย ุ___________ปี     ถึงแก่กรรม   
อาชีพ____________________________ ตำแหน่งงาน_______________________สถานท่ีทำงาน__________________________________
รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)  _________________________________บาท   โทรศัพท์มือถือ __________________________________ 
 

3.2 ชื่อมารดา ________________________นามสกุล__________________________   มีชีวิตอยู่    อาย ุ___________ปี     ถึงแก่กรรม   
อาชีพ____________________________ ตำแหน่งงาน_______________________สถานท่ีทำงาน__________________________________
รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)  _________________________________บาท   โทรศัพท์มือถือ __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดรูปถ่ายนักเรียน 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่  

ขนาด 1.5 นิว้ 1 ใบ 
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3.3 ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อความ) 
 บิดามารดาอยู่ร่วมกัน     บิดามารดาหย่าร้างกัน    บิดามารดาแยกกันอยู่ (ไมไ่ดห้ย่าร้างกัน) 
 บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม    บิดามีภรรยาใหม ่
 มารดามสีามีใหม ่   อื่น ๆ (ระบุ) ___________________________________________________________________ 
 

3.4 นักเรียนเป็นบุตรคนที่ ____ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด (รวมทั้งตัวเองด้วย) _____ คน  
กำลังศึกษา ______ คน ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

คนท่ี เพศ ช่ือ-สกุล อาย ุ ช้ันป ี สถาบันการศึกษา 
      
      
      
      

ประกอบอาชีพแล้ว ________ คน  ตามรายละเอยีดต่อไปนี ้
คนท่ี เพศ ช่ือ-สกุล อาย ุ สถานท่ีทำงาน รายได้ต่อเดือน (บาท) 
      
      

 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการศึกษา 
4.1 ปัจจุบันนักเรียนได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก     บดิา และ มารดา      บิดา       มารดา     ผู้อุปการะ  
 กรณีมีผู้อุปการะ 
ผู้อุปการะ ช่ือ – นามสกลุ ________________________________________ เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น _______________________________ 
อาชีพ ____________________________________ รายได้ต่อเดือน  (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)  _________________บาท จำนวนบุตร ________ คน 
ที่อยู่/ที่ทำงานท่ีติดต่อผู้อุปการะได้สะดวก _______________________________________________________________________________ 
โทรศัพท์ _________________________________________________________   
 

4.2 นักเรียนไดร้ับค่าใช้จ่ายวันละ______________บาท หรือ สัปดาห์ละ______________บาท หรือ เดอืนละ ___________________บาท 
 

4.3 นักเรียนเดินทางมาโรงเรยีนโดย  
  รถยนต์ส่วนตัว       รถจักรยานยนต์      รถโดยสารสาธารณะ      เดิน      รถประจำ 

4.4 นักเรียนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / โทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์เพือ่การศึกษา ดังนี้  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
  โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ _______________________________________________ รุ่น __________________________________ 

โดยมีคา่บริการ แบบรายเดือน เดอืนละ ______________ บาท หรือ แบบเติมเงิน เดือนละ . ______________ บาท 
    IPAD รุ่น _______________________________________________    

  TABLET ยี่ห้อ ___________________________________________ รุ่น __________________________________________ 
  Notebook ยี่ห้อ _________________________________________ รุ่น __________________________________________     

   คอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ ___________________________________________________________________________________ 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________________________________________________________________________________ 
 

4.5 นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษ รวม _________________ บาท/เดือน ใหร้ะบรุายละเอียดของการเรียนพิเศษ (วิชา และ คา่ใช้จ่าย)  
 

ลำดับ วิชา วันที่เรียน เวลาเรียน ค่าใช้จ่าย (บาท) 
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4.6 กรณีอยู่หอพัก ค่าหอพัก เดือนละ __________ บาท ค่าน้ำ เดอืนละ _____ บาท ค่าไฟ เดือนละ _____ บาท ค่าซักผ้า เดือนละ _____ บาท 
 

4.7 เมื่อทางครอบครัวขัดสนเรื่องค่าใช้จ่าย มักจะขอความช่วยเหลอืจาก__________________________________________________________ 
 

4.8 นักเรียนเคยหารายได้เพื่อตนเองหรือไม่   
  ไม่เคย         
  เคย  (ระบุรายละเอียดเกีย่วกบัช่วงเวลา รายได้ และลักษณะงาน) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. เหตุผลและความจำเป็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ระบรุายละเอียดความเป็นอยู่ของครอบครัว ความจำเป็นที่ต้องขอรับทุนการศึกษา 
ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการพิจารณา) 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. บุคคลอ้างอิง 
ระบุช่ือบุคคล 1 คน ซ่ึงมิใช่ บิดา มารดา หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ที่ทราบรายละเอียดเป็นอย่างดเีกี่ยวกับตัวนักเรียนและชีวิตความ
เป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียน 
ช่ือ – นามสกุล ____________________________________________________________ 
ที่อยู่ __________________________________________________________________________________________________________ 
อาชีพ ____________________________ ตำแหน่ง __________________________ สถานท่ีทำงาน ________________________________ 
โทรศัพท์ __________________________________ 
 
       ลงชื่อนกัเรียนผู้ขอทุน__________________________________________ 
        วันท่ี___________เดือน______________________พ.ศ.________ 
             

ลงชื่อผู้ปกครอง_______________________________________________ 
        วันท่ี___________เดือน______________________พ.ศ.________ 
 
7. คำรับรองและความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
       ลงชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา_________________________________________ 
        วันท่ี___________เดือน______________________พ.ศ.________ 
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8. แผนที่แสดง บ้านที่อยู่ตามภูมิลำเนาของนกัเรียน เพื่อท่ีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนฯ จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน 
 

แผนที่แสดงการเดินทางโดยรถยนต์ไปยังบ้านนักเรียนผู้สมัครขอทุน  (ภูมิลำเนา) 
โปรดเขียนแผนที่เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนโดยละเอียดและชัดเจน เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักเรยีนดงันี้ 

1. เขียนแผนที่โดยใช้ปากกา หรือหมึกสี ห้ามใช้ดินสอ ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ให้เขียนเพิม่ต่างหากได ้
2. บอกช่ือ หมู่บ้าน เลขทางหลวง หลักกิโลเมตร ลักษณะถนน ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวเมือง 
3. บอกจุดสังเกตทางแยก ระยะทางระหว่างจุด และจุดสังเกตใกล้บา้น เช่น วัด โรงเรียน สะพาน ฯลฯ 
4. กรณีทีเ่ข้าบ้านได้หลายทาง จะต้องเขียนให้ครบทั้งหมด เพราะบางครั้งไมไ่ด้ตั้งต้นตรงที่นักเรยีนบอก 
5. ระบุช่ือบิดา – มารดาที่เพื่อนบ้านรู้จัก คือ__________________________________________________ 

ภูมิลำเนา    เชียงใหม ่    ต่างจังหวัด 
ช่ือหมู่บ้าน________________________________________________________บ้านเลขท่ี ______________หมู่ที_่__________
ถนน___________________ซอย_______ตำบล ____________________อำเภอ _________________จังหวัด ______________
รหัสไปรษณีย์______________________โทรศัพท์ (บ้าน) ___________________________________________ 
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9. สภาพบ้าน ที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาของนกัเรียน 
ระบุลักษณะบ้านที่พักอาศัย ณ ภมูิลำเนาของนักเรียน ทั้งนี ้ให้แนบภาพถ่ายที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน พร้อมการลงนามรับรองของผู้ใหญ่บา้น

หรือ กำนัน หรือข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดบั 5 หรือเทียบเท่า หลังรูปถ่ายว่าเป็นบ้านของนักเรียนจริง 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่1 ถ่ายระยะใกล้ให้เห็นเลขที่บ้าน 
(เย็บภาพถ่ายบ้านด้วยลวดเย็บกระดาษเพื่อสะดวกในการพลิกดูหลงัรูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ถ่ายระยะไกลให้เห็นท้องฟ้าและพ้ืนดิน 
(เย็บภาพถ่ายบ้านด้วยลวดเย็บกระดาษเพื่อสะดวกในการพลิกดูหลงัรูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว __________ปี 
นักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน คือ___________________________________________ 
ลักษณะของบ้านดังกล่าวเป็นดังน้ี (ระบุให้ละเอียด) ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว  
(กรณีรายได้ไม่แน่นอน) 

 
(หนังสือรับรองนี้ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองรายได้ทั้งฉบับเท่านั้น) 

 
**************************************************************************** 

 ข้าพเจ้า ........................................................................... ตำแหน่ง ......... .................................................................... 
สถานที่ทำงาน ........................................................................ เลขที่ ...................... หมู่ที่ ........................ ซอย ....... ................ 
ถนน .................................... ตำบล ...................................... อำเภอ ................ ........... จงัหวัด ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ............... ....................... 
ขอรับรองว่า 
 

 นาย ....................................................... บิดาของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว .............................................................. 
 ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่  ประกอบอาชีพ.....................................................................................................................  
สถานที่ทำงาน ........................................................................ เลขที่ ...................... หมู่ที่ ........................ ซอย ...................... 
ถนน .................................... ตำบล ...................................... อำเภอ ...... ....................... จังหวัด ............................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ...................................... มีรายได้ปีละ ..................................................... บาท 
 

 นางสาว / นาง .................................................. มารดาของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ................................... ............ 
 ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู่  ประกอบอาชีพ........................................................................... ...........................................  
สถานที่ทำงาน ........................................................................  เลขที่ ...................... หมู่ที่ ........................ ซอย ...................... 
ถนน .................................... ตำบล ...................................... อำเภอ ............................. จังหวัด ............................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ...................................... มีรายได้ปีละ .......... ........................................... บาท 
 

 นาย/นาง/นางสาว ................................................................. เป็นผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (หมายถึงผู้ที่อุปการะส่งเสีย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นักเรียนเท่านั้น) ของ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว ................................................................................... 
เลขที่ ...................... หมู่ที่ ........................ ซอย ................. ถนน ....................................  ตำบล ...........................................  
อำเภอ ........................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ...................................  
มีรายได้ปีละ ........................................... บาท 
 

ข้าพเจ้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ 
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
      (ลงชื่อ).............................................................. ..... 
       (...............................................................) 
       วันที่................เดือน...........................พ.ศ............. 

 

หมายเหตุ 
  การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

1. ข้าราชการผูด้ำรงตำแหน่งระดับ 5 ข้ึนไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า หรอื 
2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ 
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 

*** แนบสำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือผูร้ับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
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แผนรายจ่ายในแต่ละเดือนของครอบครัว 
 

ชื่อ – นามสกุล นักเรียนผู้สมัครขอทุนการศึกษา ................................................................................. ชั้น ..................... 
 

 ขอให้ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดตามจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของครอบครัว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสาร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการในการใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครขอทุนการศึกษา 
 
1. ค่าที่อยู่อาศัย (ค่าเช่า / ค่าผ่อนชำระเงินกู้) 
 

ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
ลักษณะ รายจ่ายต่อเดือน (บาท) 

หมายเหตุ 
เช่า ซื้อ ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระ 

บ้าน      
คอนโดมิเนียม      
อพาร์ทเมนท์      
หอพัก      
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................ 

     

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

2. ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่า / ค่าผ่อนชำระเงินกู้) 
 

ประเภทยานพาหนะ 
ลักษณะ รายจ่ายต่อเดือน (บาท) 

หมายเหตุ 
เช่า ซื้อ ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระ 

รถยนต์      
▪ ยี่ห้อ ...................................................      
▪ ยี่ห้อ ...................................................      
▪ ยี่ห้อ ...................................................      

รถจักรยานยนต์      
▪ ยี่ห้อ ...................................................      
▪ ยี่ห้อ ...................................................      
▪ ยี่ห้อ ...................................................      

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................ 

     

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

3. ค่ารักษาพยาบาล 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด รายจ่ายต่อเดือน (บาท) หมายเหตุ 
    
    
    
    
    

 



เอกสารประกอบการสมัครขอทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หน้า 9 
 

4. ค่าเล่าเรียนบุตร  
 

บุตร
คนที่ 

สถานภาพ 
ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น 

ค่าเล่าเรียน ต่อ เทอม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
กำลังศึกษา ทำงาน 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

 

5. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) 
 

ลำดับที่ รายการ รายจ่ายต่อเดือน (บาท) หมายเหตุ 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นที่แจ้งไว้ในเอกสารถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
ลงชื่อ ................................................................................ (ผู้ปกครอง) 
       (................................................................................) 
          วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. 2565 


