
 

ตดิรูปถา่ย 

ขนาด 2 นิว้ 

แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา  

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างย่ังยืน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 

1.  ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ 

2. วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................................. อายุ.................... ปี  

3. เลขประจ าตัวประชาชน............................................. ออกให้ ณ.......................................... 

4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่......................หมู่ที่.....................ซอย.....................ถนน...................................

แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.........................................

รหัสไปรษณีย์............................... 

5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.....................หมู่ที่...................ซอย.......................ถนน..................................

แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.........................................

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ...................................... 

6. สถานภาพ  (  ) โสด   (  ) สมรสอยู่ด้วยกัน  (  ) สมรสแล้วแยกกันอยู่   (  ) คู่สมรสเสียชีวิต 

ชื่อ-สกุล (คู่สมรส)........................................................................................................ อายุ..............................ป ี

อาชีพ (คู่สมรส)........................................................โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................ 

จ านวนบุตร.............คน  คนที ่1 อายุ....................ป ีคนที่ 2 อายุ...................ปี คนที่ 3 อายุ..........................ป ี

7. สถานภาพบิดามารดา 

7.1 สถานภาพบิดา (  ) เสียชีวิต  (  ) มีชีวิตอยู่ 

ชื่อ-สกุลบิดา........................................................... อายุ...............ปี อาชีพ....................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่...................ซอย.......................ถนน.......................................

แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.........................................

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้....................................... 

7.2 สถานภาพมารดา (  ) เสียชีวิต  (  ) มีชีวิตอยู่ 

ชื่อ-สกุลมารดา........................................................ อายุ...............ปี อาชีพ....................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่...................ซอย.......................ถนน.......................................

แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.........................................

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้....................................... 

8. ประวัติการศึกษา… 



8. ประวัติการศึกษา (โดยเรียงจากระดับสูงสุดมาต่ าสุด) 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เกรด
เฉลี่ย 

สถานศึกษา 

      

      

      

      

9. ประวัติการท างานหรือประสบการณ์ในการท างาน 
 

หน่วยงาน 

 

ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

จาก วัน/เดือน/ปี ถึง วัน/เดือน/ปี 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

10. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ............................................................................................................................ 

ต าแหน่ง..............................................ระดับ..................................... สังกัด.........................................................  

อายุงาน..........................ปี เงนิเดือน................................บาท 

11. ความเชี่ยวชาญ/ช านาญ/ความสามารถพิเศษ.................................................................................. .............. 

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

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

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

12. ปัจจุบัน… 



12. ปัจจุบันท่านได้ท างานหรือได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ อะไรบ้าง และโปรด

ระบุช่วงเวลาที่ได้ด าเนินการ 

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

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

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

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

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

13. ท่านมีแนวคิดหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริอย่างไร 

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

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

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

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

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

14. ท่านเคยได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในใดระดับหนึ่งหรือไม่  (  ) เคย   (  ) ไม่เคย  

     หากเคยโปรดระบุ 

14.1 ระดับการศึกษา......................................ชื่อทุน............................................................................จ านวน

เงิน........................... บาท ปีที่ได้รับ.................................... 

14.2 ระดับการศึกษา......................................ชื่อทุน...................................................... ......................จ านวน

เงิน........................... บาท ปีที่ได้รับ.................................... 

14.3 ระดับการศึกษา....................................ชื่อทุน..............................................................................จ านวน

เงิน........................... บาท ปีที่ได้รับ.................................... 

15. เหตุผลที่ขอรับทุนการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

16. หัวข้องาน... 



16. หัวข้องานวิจัยที่สนใจหรือต้องการท าวิจัย โดยให้ระบุชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ มาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

17. ข้าพเจ้า (  ) มีความพร้อมในการขอรับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในครั้งนี้ และทุนการศึกษานี้เป็นเพียง

ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการศึกษาเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

     ข้าพเจ้า (  ) ไมม่ีความพร้อมในการขอรับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในครั้งนี้ และประสงค์ให้การรับ

ทุนการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมการใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน 

18. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

     ข้าพเจ้า........................................................................... ต าแหน่ง................................... ............. 

เป็นผู้บังคับบัญชาของ..........................................................................................................................  

สังกัด...................................................................................โทรศัพท์............................ ...................... 

(  ) อนุญาต   (  ) ไม่อนุญาต ให้นาย/นาง/นางสาว...............................................................................  

     สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

คาดหวังว่าผู้สมัครขอรับทุนจะส าเร็จการศึกษาตามความมุ่งหวัง และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ

ท างานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 

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

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

        ต าแหน่ง……………………………………………………. 

                                                                                ผู้บังคับบัญชา 

      ณ  วัน/เดือน/ปี................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นที่กล่าวมานั้น เป็นจริงทุกประการ 

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

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

        ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

 ณ  วัน/เดือน/ปี........................................ 



เจ้าหน้าที่รับเอกสารการสมัคร 

1. (  ) ส าเนาประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

2. (  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

3. (  ) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

4. (  ) ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และใบรายงานผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ 

             

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

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

    เจ้าหน้าผู้รับเอกสารการสมัคร 

      ณ  วัน/เดือน/ปี.......................................... 

 


