
     แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษา  
     ของนักเรียนผูไ้ด้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร  

     ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 
     ในโครงการทุนการศึกษาฯ 

ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ. ) 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคล และครัวเรือน 

1. ชื่อ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว) .............................................................. นามสกุล .............................................................. 

 เลขประจ าตัวประชาชน 

  เชื้อชาติไทย    สัญชาติไทย         

  อ่ืนๆ  ระบุ เชื้อชาติ............................................. สัญชาติ ................................................................................. 

ศาสนา ............................................... 

2. วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................................ รวมอายุปัจจุบัน.................................. ปี .......................... เดือน 

 น้ าหนัก.................. กก. ส่วนสูง..................... ซม. หมู่โลหิต................. (ต้องระบุ) ชื่อเล่น....................................... 

3. ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขท่ี .............................. หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ......................................................... 

 ถนน ........................................................................ ต าบล/แขวง ............................................................................. 

 อ าเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี .............................. หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย .........................................................  

 ถนน ........................................................................ ต าบล/แขวง ............................................................................. 

 อ าเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 

 โทรศัพท์มอืถือ ............................................... (ระบุ)  อีเมล ....................................................................... (ระบุ) 

 เฟซบุ๊ก ...................................................................................................................... 

5. จ านวนพี่/น้อง บิดา มารดาเดียวกัน จ านวน ..................... คน (รวมตัวนักเรียนด้วย) 

 คนที่ 1 ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................................................  

ประกอบอาชีพ .....................................................................  ก าลังเรียนชั้น............................................ 

  เลขประจ าตัวประชาชน  
 

/ คนที่ 2 ชื่อ-สกุล ... 

ติดรูป 2 นิ้ว 

แบบรายงาน จ.-02-นักเรียน  
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 คนที่ 2 ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................................  

ประกอบอาชีพ ...........................................................  ก าลังเรียนชั้น........................................ 

  เลขประจ าตัวประชาชน  

 คนที่ 3 ชื่อ-สกลุ ..........................................................................................................................................................................  

ประกอบอาชีพ ...........................................................  ก าลังเรียนชั้น....................................... 

  เลขประจ าตัวประชาชน  

 คนที่ 4 ชื่อ-สกุล .................................................................................................................................................................  

ประกอบอาชีพ ...........................................................  ก าลังเรียนชั้น....................................... 

  เลขประจ าตัวประชาชน  

 คนที่ 5 ชื่อ-สกุล .................................................................................................................................................................  

ประกอบอาชีพ ...........................................................  ก าลังเรียนชั้น....................................... 

  เลขประจ าตัวประชาชน  

6. บิดา มารดาของนักเรียน   

        อยู่ร่วมกัน ไม่ได้อยู่ร่วมกัน   หย่าร้าง 

7. ปัจจุบันนักเรียนอยู่อาศัยกับ  

 บดิาและมารดา 

      บิดา         มารดา 

  ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา) เกี่ยวข้องเป็น ................................................ของนักเรียน 

8. ลักษณะที่อยู่อาศัย   

          บ้านส่วนตัว ปลูกสร้างในที่ดินของ .................................................. ขนาดที่ดินประมาณ............................ 

              บ้านเช่า        อัตราค่าเช่า...................................บาท/เดือน 

          หอพัก           อัตราค่าเช่า...................................บาท/เดือน 

               ห้องเช่า         อัตราค่าเช่า...................................บาท/เดือน 

               อ่ืนๆ ระบุ  .................................................................................................................................................................. 

/ 9. ชื่อ-สกุล บิดา ...    
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9. ชื่อ-สกุล บิดา    ......…………………………………......................................................................................................................                

 เลขประจ าตัวประชาชน  

  เชื้อชาติไทย    สัญชาติไทย 

  อ่ืนๆ  เชื้อชาติ.................................................................  สัญชาติ ............................................................................. 

             ปัจจุบันมีชีวิตอยู ่                                เสียชีวิตแล้ว  ตั้งแต่ปี...................................................................... 

 บิดาประกอบอาชีพ ................................................................................................................................................................ 

 ระบุจ านวนรายได้ของบิดาเฉลี่ยต่อป ี(โดยประมาณ) .................................................................................. บาท/ปี 

 ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........................ ถนน ....................................................................  

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

 จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ .......................................................(ระบุ) 

 สถานที่ท างานของบิดา (ระบุ) ............................................................................................................................................. 

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

 จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ........................................... 

10. ชื่อ-สกุล มารดา    …………………………………………………………………………………..………………..………………………………… 

 เลขประจ าตัวประชาชน  

  เชื้อชาติไทย    สัญชาติไทย 

  อ่ืนๆ  เชื้อชาติ...............................................................  สัญชาติ .............................................................................. 

   ปัจจุบันมีชีวิตอยู ่                       เสียชีวิตแล้ว ตั้งแต่ปี.................................................................................... 

 มารดาประกอบอาชีพ ........................................................................................................................................................... 

 ระบุจ านวนรายได้ของมารดาเฉลี่ยต่อป ี(โดยประมาณ) ....................................................................... บาท/ปี 
  

 ที่อยู่ปัจจุบันของมารดา บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........................ ถนน ...............................................................  

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

 จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ .......................................................(ระบุ) 

 สถานที่ท างานของมารดา (ระบุ) ......................................................................................................................................... 

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

 จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ..................................... โทรศัพท์ ............................................... 

/  11. กรณีนักเรียน ... 
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11. กรณีนักเรียนมีผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่บิดามารดา 

 ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง    …………….............…………….………..............................................................................................…… 

 ความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น .............................................................................................................................................. 

 เลขประจ าตัวประชาชน  

 ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ...................................................................................................................................................... 

 ระบุจ านวนรายได้เฉลี่ยต่อป ี(โดยประมาณ) ............................................................. บาท/ปี 

 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง บ้านเลขที่ ............................ หมู่ที่ .............. ถนน ...............................................................  

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

 จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ .......................................................(ระบุ) 

 สถานที่ท างานของผู้ปกครอง (ระบุ) ................................................................................................................................... 

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

 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ............................................ 

12. ข้อมูลเพื่อการเตรียมการคัดกรองขั้นสุดท้าย 

 1) สุขภาพกายและจิต 

    แข็งแรง สมบูรณ์  (พร้อมแนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ) 

    มีโรคประจ าตัว (หากมีต้องระบุ) .............................................................................................................................. 

    แพ้ยา (หากมีต้องระบุ) ..............................................................................................................................................  

    แพ้อาหาร (หากมีต้องระบุ) ....................................................................................................................................... 

    ยาที่ใช้เป็นประจ า (หากมีต้องระบุ) .......................................................................................................................... 

 2) ขนาดเครื่องแต่งกาย 

  ขนาดเสื้อยืด รอบอก.................นิ้ว (ต้องระบุ)           เล็ก/ S          กลาง/M         ใหญ่/L          ใหญ่มาก/XL   

       ขนาดกางเกงวอร์ม รอบเอว..........นิ้ว (ต้องระบุ)         เล็ก/ S          กลาง/M         ใหญ่/L          ใหญ่มาก/XL   

      ขนาดเท้าวัดความยาวจากปลายเท้าถึงส้นเท้า ..................... ซม. (ต้องระบุ) 

   ขนาดเบอร์รองเท้าผ้าใบที่ใช้ ..................... (ต้องระบุ) 

 
 

/ ส่วนที่ 2  ... 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลด้านการศึกษาและความประพฤติของนักเรียน 

13. สถานศึกษาที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ชื่อ............................................................................... 

ที่ตั้งของสถานศึกษา เลขที่ ......................... หมู่ท่ี ..................... ถนน ................................................................................ 

ต าบล .................................. อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั ................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร .................................... เว็บไซต์ / อีเมล ............................................................. 

14. ระดับผลการเรียนของนักเรียน ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เท่ากับ........................................................  

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2564 ด้วยคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ.......................................................................  

15. การได้รับทุนการศึกษา ขณะที่เรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 

        ไมเ่คยได้รับทุนการศึกษา         

 เคยได้รับทุนการศึกษา ชื่อ  ทุน............................................................................................................................  

 เป็นทุนของ........................................................................................ จ านวนเงิน..................................................... 

 ได้รับในขณะที่เรียนชั้น............................................ภาคเรียน................................................................................. 

16. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่เรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) (เช่น การเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ 
การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ สันทนาการด้านต่างๆ กิจกรรมในท้องถิ่นและชุมชน เป็นต้น) โปรดระบุ 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. การได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร อาท ิในด้านการเรียน การแข่งขันทางวิชาการ ด้านกิจกรรม กีฬา ความประพฤติ 
ในขณะที่เรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โปรดระบุ  

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/ 18. ความสามารถพิเศษ  ... 
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18. ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ของนักเรียน โปรดระบุ  

  .........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

19. การประพฤติปฏิบัติตนที่บ่งชี้ถึงความมุ่งม่ันในการเรียน ความมีวินัย มีคุณธรรม การมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม 
และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ (โปรดระบุทุกข้อ) 

 1) ความมุ่งมั่นในการเรียน 

  .........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 .........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ความมีวินัย มีคุณธรรม 

.........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 .........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) การมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 .........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 .........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

/ 20. ปีการศึกษา 2565  ... 
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20. ปีการศึกษา 2565 เข้าเรียนต่อเมื่อจบช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

        เข้าเรียนต่อสายสามัญ ชั้น ม.4               เข้าเรียนต่อสายอาชีพ ชั้น ปวช. 1 

ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................................... 

อ าเภอ...................................................................................จังหวัด.................................................................................... 

แผนการเรียน/แผนก........................................................................................................................................................... 

 เข้าเรียนต่อโดย             การสอบแข่งขัน            โควตาประเภท .................................................................................... 

   อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................... 

21. ความมุ่งม่ันในการเรียนต่อ  

 1) มีความมุ่งม่ันที่จะเรียนต่อเม่ือจบช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

……  ปริญญาตรี  คณะ…………………………...........……………………………สาขา................................................................ 

มหาวิทยาลัย………………….................................................................................................................................................. 

ระบุเหตุผล เนื่องจาก...........................................................................................................................................................  

       ปวส. สาขา................................................................................................................................................................. 

ระบุเหตุผล เนื่องจาก...........................................................................................................................................................  

2) มีความสนใจ ความใฝ่ฝัน ที่จะมีอาชีพใดในอนาคต 

ระบุอาชีพ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระบุเหตุผล เนื่องจาก......………………………………………………………………………………………………………………….…. 

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

22. ชื่อครู / อาจารย์ หรือบุคคลที่สามารถยืนยันข้อมูล หรือให้ข้อมูลด้านการศึกษา ของนักเรียนเพิ่มเติมได้ 

1)  ชื่อ..................................................................................................ต าแหน่ง................................................................. 

  โรงเรียน.......................................................................................โทรศัพท์................................................................. 

  อีเมล............................................................................................................................................................................. 

2)  ชื่อ..................................................................................................ต าแหน่ง................................................................. 

  โรงเรียน......................................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

  อีเมล............................................................................................................................................................................. 

 

/ 23. สภาพความเป็นอยู่ ... 
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23. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ( เช่น  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความไม่มั่นคง ภาระค่าใช้จ่าย 

ในครอบครัว บรรยายสภาพบ้าน สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ) 

 .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 .........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

                                 ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนแล้ว ขอรับรองความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ 3  ...

ลงชื่อ ....................................................................  

       (....................................................................) 
     นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยสมัครใจ 

ลงชื่อ ....................................................................  

        (....................................................................) 
ผู้ปกครองของนักเรียน 

 ลงชื่อ ...........................................................................ครูผู้ตรวจสอบข้อมูล 

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

ต าแหน่ง............................................................................ 

โรงเรียน............................................................................. 
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ส่วนที่ 3   คุณลักษณะของนักเรียน   
(ครูเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ และให้การรับรอง) 

1. ระบุความเป็นผู้น าของนักเรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. ความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3. การมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

/ 4. สภาพความเป็นอยู่...
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4. สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว (ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มขี้อมูลประจักษ์ ที่สามารถตรวจสอบได)้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

/ ส่วนที่ 4 ...

ลงชื่อครูผู้ประเมิน.................................................................. 

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

     ต าแหน่ง...................................................................... 

 

ลงชื่อผู้อ านวยการ .......................................................................... 

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

                     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4     การรับทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ขั้นตอนพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน
พระราชทานฯ 

นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยสมัครใจ รวมทั้ง ผู้ปกครอง และครู/ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับทราบหลักการ
แนวคิด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง เป็นนักเรียน
ทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

หลักการแนวคิดทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
มุ่งเน้นในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาการเกษตร และสาขาความมั่นคง ทหาร 
ต ารวจ ไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวนทุนแต่ละจังหวัด และมีการคัดกรองด้วยการฝึก
พัฒนาศักยภาพ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  
สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง บ่มเพาะความมีวินัย ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  
ให้นักเรียนทุนพระราชทานในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปท างาน
ช่วยเหลือชุมชนสังคม ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข  ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 
และมีความสามารถในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ เกณฑ์ความประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีทัศนคติที่ดีถูกต้องดีงาม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  เกณฑ์ความพร้อม ที่จะ
เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีสภาวะทางจิตเป็นปกติ พร้อมเข้ารับการฝึก 
บ่มเพาะ เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตลอด
ช่วงเวลาการรับทุนฯ ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกคัดสรร จะมีการฝึกและคัดกรองในข้ันสุดท้าย ระยะเวลา 10 วัน 
จากนั้น ประเมินผล สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่การเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 14 และเตรียมการลงนาม 
ในสัญญาการรับทุน ทีผู่้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้   

เมื่อเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 14 ผู้ปกครอง สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องสนับสนุนให้นักเรียนผู้ได้รับ
ทุนพระราชทานฯ ปฏิบัติตนตามระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
พ.ศ. 2561 และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนฯ นอกจากนี้ ต้องสนับสนุนให้ เข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทานฯ โดยโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. จะจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมตามช่วงวัย  

ได้รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้วทุกประการ 

ลงชื่อนักเรียน ...............................................................  

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

                นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยสมัครใจ 

ลงชื่อผู้ปกครอง ....................................................................  

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

มีความสัมพันธ์กับนักเรียน เป็น........................................... 

ลงชื่อครู ...............................................................    ลงชื่อผู้อ านวยการ ...................................................................... 

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

       ต าแหน่ง..................................................................        ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

/ เอกสาร ... 
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หลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา และของ
ผู้ปกครอง 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และของผู้ปกครอง 

3. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) พร้อม ป.พ. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเกียรติบัตรที่แสดงถึงความประพฤติ ความสามารถด้านต่างๆ  

4. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนที่สถานศึกษาออกให้ 

5. หลักฐานการเข้าเรียนต่อ/การเป็นนักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 / ปวช.1)  

6. ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ 

หลักฐานด้านอื่นๆ  

ทั้งนี้ หากเห็นว่ามีหลักฐานอ่ืนๆ เชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัย
ของนักเรียน ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดแนบมาด้วย  
 

หมายเหตุ : 
นักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาโดยสมัครใจ หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  
ให้เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัดแล้ว คณะกรรมการฯ จังหวัด จะจัดให้มีการประเมินความเครียด และ
ภาวะซึมเศร้าตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต ตามท่ีโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ก าหนด โดยสาธารณสุขจังหวัด 
ร่วมพิจารณาและให้การรับรองผลการประเมิน 

เอกสาร หลักฐานที่ต้องแนบท้ายรายงาน 


