
แบบค ำขอทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 

๑.ข้อมูลโรงเรียน 

 ช่ือโรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ถนน………………………………………….ต ำบล……………………..อ ำเภอ…………………………..จังหวัด……………………………….. 

 รหัสไปรษณีย…์…………………………….หมำยเลขโทรศัพท์…………………………………โทรสำร…………………………………….. 

 ช่ือ-สกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน……………………………………………………………หมำยเลขมือถือ…………………………………… 

 ช่ือ-สกุล คณุครูประจ ำช้ัน…………………………………………………………………..หมำยเลขมือถอื…………………………………… 

 ช่ือ-สกุล คณุครูแนะแนว…………………………………………………………………….หมำยเลขมือถือ…………………………………… 

2.ข้อมูลผู้ยื่นแบบค ำขอ 

 ๒.๑ ข้อมลูส่วนตัว  

 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………………………………………………..ช่ือเล่น………………………………………… 

 เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชำน………………………………………วัน-เดือน-ปีเกิด……………………………………อำย…ุ………..ปี 

 เชื้อชำติ……………………………………………สัญชำต…ิ……………………………………….ศำสนำ…………………………………………. 

 เลขท่ี………….หมู…่……ถนน…………………..ต ำบล………………………………………….อ ำเภอ…………………………………………. 

 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี     รหัสไปรษณีย…์………………………………………… 

 หมำยเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 หมำยเลขโทรศัพท์มือถือนักเรียน……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒.๒ ข้อมูลกำรศกึษำ  

 ก ำลังศึกษำอยู่ ระดับ..................................................................................................................................................... 

ผลกำรเรยีนที่ผ่ำนมำ ระดับช้ัน...........................  คะแนนเฉลี่ยสะสม  …..………………………………………………………….. 

๓.สถำนภำพบิดำ-มำรดำ 

 ๓.๑ สถำนภำพบิดำ-มำรดำ 

        อยู่ด้วยกัน                    หย่ำ/แยกกันอยู่                 บิดำ มำรดำถึงแก่กรรม 

        บิดำถึงแก่กรรม              มำรดำถึงแก่กรรม               แยกกันอยู่ด้วยควำมจ ำเป็นทำงอำชีพ 

                   กรณีไมไ่ด้อำศัยกบับิดำ/มำรดำ ให้ระบผุู้อุปกำระ ผูอุ้ปกำระคือ………………………………………………………………… 

 

รูปถ่าย 1 นิว้ 



 ๓.2 ที่อยู่อำศัยของบิดำ-มำรดำ หรือ ผู้อุปกำระ 

 เลขท่ี…………หมู…่…ถนน………………………….ต ำบล…………………………………….อ ำเภอ…………………………………………… 

 จังหวัด………………………รหสัไปรษณีย…์………….โทรศัพท…์……………………………..โทรศัพท์มือถือ…………………………… 

 ๓.๓ บ้ำนที่อยู่อำศัยของผู้สมัคร           เป็นของตนเอง         อำศัยกับผู้อื่น (นำยจ้ำง)       อำศัยบ้ำนผู้อุปกำระ 

        บ้ำนเช่ำเดือนละ………………..บำท           เช่ำซื้อเดือนละ…………บำท         อ่ืนๆ ระบุ……………………………… 

 ๓.๔ ชื่อ-สกลุ บิดำ นำย……………………………………………………………………………………………………………อำย…ุ………..ปี 

 เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน………………………………………อำชีพ……………………รำยได…้……………………….บำท/เดือน 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพของบิดำ (ท ำอำชีพอะไร ท ำอย่ำงไร สถำนท่ีประกอบอำชีพ) 

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

 ๓.๕  ชื่อ - สุกล มำรดำ นำง…………………………………………………………………………………………………..อำย…ุ………..ปี 

 เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน………………………………………อำชีพ……………………รำยได…้……………………….บำท/เดือน 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพของบิดำ (ท ำอำชีพอะไร ท ำอย่ำงไร สถำนท่ีประกอบอำชีพ) 

 ๓.๖ กรณีบิดำหรือมำรดำ สมรสใหม่ 

 ช่ือ-สกุล บดิำ/มำรดำบุญธรรม นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………………………………อำย…ุ………ปี 

 อำชีพ………………………………………………………………………………………………………รำยได…้……………………….บำท/เดือน 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพของบิดำ (ท ำอำชีพอะไร ท ำอย่ำงไร สถำนท่ีประกอบอำชีพ) 

 ๓.7 กรณีผู้สมัครไม่ได้อำศัยอยู่กับบิดำ/มำรดำ ให้ระบุรำยละเอียดผู้อุปกำระ 

 ช่ือ-สกุล ผู้อุปกำระ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………………………………………………อำย…ุ………ปี 

 เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน………………………………อำชีพ……………………รำยได…้……………………………….บำท/เดือน 

 เกี่ยวข้องเป็น…………………………………กับผู้สมัคร   สถำนภำพ          โสด           สมรส 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับอำชีพและอื่นๆ ของผู้อุปกำระ………………………………………………………………………………………… 

 กรณผีู้อุปกำระไม่ประกอบอำชีพ กรุณำระบุท่ีมำของรำยได้………………………………………………………………………………. 

๔.ข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องผู้สมัคร ให้ขีด/ หรือเติมช่องว่ำงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 จ ำนวนพี่น้องทั้งหมดรวมตัวผู้สมคัรด้วย จ ำนวน……….…………..………คน ผู้สมัครเป็นบุตรคนท่ี…………..……………… 

 รำยละเอียดพี่น้องทั้งหมด (รวมตวัผู้สมัครด้วย) 

 คนที่ ๑ เพศ      ชำย      หญิง   อำยุ…….ปี สถำนภำพ      โสด       สมรส หำกสมรส มีบตุรจ ำนวน……………..คน 

                      ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ………………………………………………………อำชีพ………………………………………… 

           รำยได้เดือนละ…………………………………………………………………………………………..………………….บำท 



            ก ำลังศึกษำ ระดับ………………………………………………………………………………….ช้ันปีท่ี………………… 

           ช่ือสถำบันกำรศึกษำ………………………………………………………………       รัฐบำล              เอกชน 

           กู้ยืมเงินกองทุนรัฐบำล        กู้ยืม         ไม่กู้ยืมฯ 

                      ที่พักขณะศึกษำ       บ้ำน       หอพักสถำบัน       หอพักเอกชน      เดือนละ…………………บำท 

    คนที่ ๒ เพศ      ชำย      หญิง   อำยุ…….ปี สถำนภำพ      โสด       สมรส หำกสมรส มีบตุรจ ำนวน……………..คน 

                      ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ………………………………………………………อำชีพ………………………………………… 

           รำยได้เดือนละ……………….........................................................................................…………….บำท 

           ก ำลังศึกษำ ระดับ…………………………………………………………………………………….ช้ันปีท่ี………………… 

           ช่ือสถำบันกำรศึกษำ………………………………………………………………       รัฐบำล               เอกชน 

           กู้ยืมเงินกองทุนรัฐบำล        กู้ยืม         ไม่กู้ยืมฯ 

           ที่พักขณะศึกษำ       บ้ำน       หอพักสถำบัน       หอพักเอกชน      เดือนละ…………………บำท 

    คนที่ ๓ เพศ      ชำย      หญิง   อำยุ…….ปี สถำนภำพ      โสด       สมรส หำกสมรส มีบตุรจ ำนวน……………..คน 

                      ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ………………………………………………………อำชีพ………………………………………… 

           รำยได้เดือนละ…………...........................................................................................………………….บำท 

           ก ำลังศึกษำ ระดับ…………………………………………………………………………………….ช้ันปีท่ี………………… 

           ช่ือสถำบันกำรศึกษำ………………………………………………………………       รัฐบำล               เอกชน 

           กู้ยืมเงินกองทุนรัฐบำล        กู้ยืม         ไม่กู้ยืมฯ 

           ที่พักขณะศึกษำ       บ้ำน       หอพักสถำบัน       หอพักเอกชน      เดือนละ…………………บำท 

    คนที่ 4 เพศ      ชำย      หญิง   อำยุ…….ปี สถำนภำพ      โสด       สมรส หำกสมรส มีบตุรจ ำนวน……………..คน 

                      ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ………………………………………………………อำชีพ………………………………………… 

           รำยได้เดือนละ………………..........................................................................................…………….บำท 

           ก ำลังศึกษำ ระดับ…………………………………………………………………………………….ช้ันปีท่ี………………… 

           ช่ือสถำบันกำรศึกษำ………………………………………………………………       รัฐบำล               เอกชน 

           กู้ยืมเงินกองทุนรัฐบำล        กู้ยืม         ไม่กู้ยืมฯ 

           ที่พักขณะศึกษำ       บ้ำน       หอพักสถำบัน       หอพักเอกชน      เดือนละ…………………บำท 

 

***หมำยเหตุ หำกมีจ ำนวนพ่ีน้องมำกกว่ำ 4 คน กรุณำเขียนรำยละเอียดพ่ีน้องให้ครบทุกคน โดยให้เขียนเพ่ิมเติมใน
กระดำษและให้แนบมำพร้อมใบสมัคร 



   ๕.ข้อมลูเกี่ยวกับบุคคลอื่น (ที่ครอบครัวต้องกำรอุปกำระรับผิดชอบ) 

 บุคคลอื่นที่ครอบครัวต้องกำรอุปกำระนอกเหนือจำกพี่น้องของผู้สมคัร (เช่น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือญำติ คนอ่ืนๆที่
ก ำลังศึกษำและหรือเป็นภำระรับผดิชอบของครอบครัว 

 
ล ำดับ 

ที ่

 
 

เพศ 

 
 

อำย ุ

สถำนภำพ 
โสด/
สมรส 

ส ำเรจ็กำรศึกษำ/อำชีพ 
 

ก ำลังศึกษำ  
เกี่ยวข้อง

เป็น ระดับ อำชีพ รำยได ้ ระดับ ช่ือสถำบันกำรศึกษำ 

1.          

2.          

3.          

4.          

 

๖.ทรัพย์สินของครอบครัว 

 พำหนะที่ใช้ในครอบครัวเพื่อใช้ประกอบอำชีพ(ระบุ)……………………………………… 

 รถยนต์ ระบุประเภท……………………………………….จ ำนวน……….คัน ผ่อนช ำระ………………..บำท/เดือน 

 รถจักรยำนยนต์                                       จ ำนวน……….คัน ผอ่นช ำระ…………………บำท/เดือน 

 ที่ดินเพื่อกำรประกอบอำชีพ                         ทีไ่ร่/นำ ..……………………จ ำนวน…………………………………….ไร ่

                                                           ที่สวน……………..………….จ ำนวน…………………………………….ไร ่

๗.ภำระหน้ีสิน 

 จ ำนวน……………………………………………บำท กู้จำก.……………………..………………ผ่อนช ำระ……………………บำท/เดือน
 สำเหตุกำรกู…้…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา/ นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าปี 2563 และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการหากขาด
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา/ 
นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปี 2563 ดังกล่าว หรือข้อความข้างต้นนี้ ข้อใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิและยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในสัญญาที่ให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

                                                    (ลงช่ือ)…………………………..………..…………..... ผู้ยื่นค ำขอ 

                                                         (………………..………….……………………) 

                                                                         วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ……………. 



อธิบำยเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอรับทุน    

ให้นักเรียนเล่ำให้ครบทุกประเด็นถึงสภำพครอบครัว ชีวิตควำมเป็นอยู่ของครอบครัวเกี่ยวกับบิดำ มำรดำ หรือตัวนักเรียนเอง 
กำรมีส่วนร่วมช่วยเหลือครอบครัวในแง่ต่ำง ๆ ระบุกำรท ำงำนพิเศษนอกเหนือจำกงำนบ้ำน (ถ้ำมี) หรอืมีกิจกรรมพเิศษ(ถ้ำมี) 
รวมถึงแผนกำรเรียนต่อไปในอนำคตหรือเป้ำหมำยในกำรเรยีนระดบัอุดมศึกษำ 

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



ภำพถ่ำยสภำพบ้ำน บ้ำนท่ีนักเรียนอำศัยอยู่ จ ำนวน 2 รูป โดยให้เห็นสภำพภำยนอกบ้ำนและภำยในบ้ำนอย่ำงชัดเจน 
อย่ำงละ 1 รูป 

ภำพถ่ำยนอกบ้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายในบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่แสดงกำรเดินทำงไปบ้ำน 

ให้ผู้สมคัรวำดเส้นทำงกำรเดินทำงไปบ้ำนของบิดำ-มำรดำหรือผู้อุปกำระเลี้ยงดูที่ผูส้มคัรพักอำศัยอยูด่้วย(บอก
ระยะทำงและสถำนท่ีส ำคญัที่เป็นจุดเด่น เช่น วัด/มสัยิด โรงเรียน สถำนพยำบำล สถำนตี ำรวจ เป็นตน้) 

 ควรเขียนแผนท่ีให้ละเอยีด เพื่อใหเ้ข้ำใจกำรเดินทำงจำกถนนใหญ่ สถำนท่ีส ำคัญไปจนถึงบ้ำนให้ละเอยีด 

 ก่อนส่งใบสมัครขอควำมร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบแผนที่ทำงไปบ้ำนผู้สมัครให้มีควำมชัดเจนก่อนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองของผู้ปกครอง 

บิดำ มำรดำ หรือผู้อุปกำระ 

 

       ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………………………………อยู่บ้ำนเลขที…่……………………………… 

หมู…่………….ซอย………………..ถนน……………………ต ำบล………………………………………..อ ำเภอ…………………………………………. 

จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…์……………………..โทรศพัท์………………………….เกี่ยวข้องเป็น………………………….. 

ของผูส้มัครได้ทรำบข้อควำมตำ่ง ๆ ในประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา/ นักเรียน 
เพื่อรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลือนักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรุาษฎร์ธานี  ประจ าปี 
2563  และรับรองว่ำข้อมลูที่ผู้สมัครให้ไวเ้ป็นควำมจริง 

 

 

                                                                                       (ลงช่ือ)…………………………………….....ผู้ปกครอง 

                                                               (……………………….……………………) 

                                                                                       วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ……………. 

 

 

หมำยเหตุ หำกผู้ปกครองหรือผู้มอีุปกำระไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ จะให้องค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดประสำนงำน
กับทำงครอบครัวในหมำยเลขโทรศัพท์ใด กรุณำระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลับด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองของอำจำรย์ประจ ำชั้น หรือ อำจำรย์แนะแนว 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………………………ต ำแหน่ง……………………………… 

หมำยเลขโทรศัพท์………………………………………….…………….หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………. 

*กรุณำให้หมำยเลขที่ติดต่อได้ 

เกี่ยวข้องเป็นคุณครูประจ ำช้ัน/ ครูแนะแนวของ เด็กชำย / เด็กหญงิ / นำย/นำงสำว.....................……………………………………… 

ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับผูย้ื่นค ำขอ ดังนี ้

1.ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวผู้ยื่นค ำขอ 

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

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

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

๒.เกี่ยวกับควำมประพฤติของผู้ยืน่ค ำขอ 

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

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

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

๓.กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนหรือชมุชน 

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

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

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

๔.ควำมคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

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

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

 

(ลงช่ือ)…………….............………………………… 

                                                                                              (……………………………………………….) 

                          ต ำแหน่ง..................................................................                                                               

                                                                                  วันท่ี…..เดือน…………………พ.ศ…….. 

หมำยเหตุ ผู้ให้ข้อมูล      เคยไปเยี่ยมบ้ำนนักเรียน          เป็นข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์นักเรยีน 

                               ข้อมูลที่ได้จำกผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ระบ…ุ……………………………………………………………………….. 



หนังสือรับรองรำยได้ของครอบครัวหรือผู้อุปกำระผู้สมัครขอรับทนุกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ 

         ข้ำพเจ้ำ……………………..……………………………………………ต ำแหน่ง…………………………………………………………… 

สถำนท่ีท ำงำน…………………………………….…………………………………………………เลขท่ี………………..……………หมู่ที…่……..………….. 

ตรอก/ซอย………………….…………………..ถนน………………….…………………………ต ำบล/แขวง………………………………………………… 

อ ำเภอ……………………………………………จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี รหสัไปรษณีย…์……..………….โทรศัพท…์………………………………….. 

ขอรับรองว่ำ เด็กชำย / เด็กหญิง / นำย/นำงสำว.....………………………………………………………………………….. 

เป็นบุตรของ  นำย.................................................................................. มีอำชีพ....................................................................... 

เป็นบุตรของ  นำง.................................................................................. มีอำชีพ....................................................................... 

มีรำยได้ต่อครัวเรือนเดือนละ................................................. บำท และเห็นควรได้รับทุนกำรศึกษำ 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรอง
ข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่เงินทุนกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
สุรำษฎร์ธำน ี

                                                                                    ลงช่ือ………….....………………………………… 

                                                                                        (…………………………………………………) 

                                                                                        ต ำแหน่ง……………………………………… 

                                                                                       วันที…่…เดือน………….พ.ศ………………. 

หมำยเหตุ 

1. กำรรับรองรำยได้ของครอบครวั ให้บุคคลดงต่อไปนีเ้ป็นผูร้ับรอง 

 ๑.๑ ข้ำรำชกำรผูด้ ำรงต ำแหน่งระดับ ๕ ขึ้นไป หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ หรือ ต ำแหน่งเทียบเท่ำ หรือ 

 1.2 ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ หรือ 

 1.3 ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้ำนขึ้นไป หรือ 

 1.4 ผู้น ำชุมชนในท้องที่ หรือ 

1.5 ข้ำรำชกำรกำรเมือง เช่น นำยกเทศมนตรี/สมำชิกอบต./สมำชิก อบจ.และต ำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจำกน้ี  

๒. ผู้รับรองรำยได้ต้องเขียนข้อควำมด้วยลำยมือตนเองท้ังฉบับ ไม่มีกำรขูด ลบ ขีด ฆ่ำ หำกเขียนผดิ ต้องมีลำยเซ็นผูร้ับรอง
รำยได้เซ็นก ำกับ ห้ำมใช้น ำยำลบค ำผิดเด็ดขำด 

๓. แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้รับรอง 

 

 



ค ำรับรองจำกสถำนศึกษำ  

(คณะกรรมกำรพจิำรณำและกลัน่กรอง ระดับ สถำนศึกษำ เรื่องคัดเลือกนักศึกษา/ นักเรยีน เพื่อรบัทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลอืนักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าป ี2563) 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…………………………......…………………………………ต ำแหน่ง…………………................…………… 

หมำยเลขโทรศัพท์………………………………..........……….หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ………………………………........…………………………. 

*กรุณำให้หมำยเลขท่ีติดต่อได ้

 ขอรับรองว่ำ เด็กชำย / เด็กหญิง / นำย/นำงสำว.....………………………………………………………………………….. 

ก ำลังศึกษำในโรงเรยีน………………………………….…………………….ระดบัช้ัน……………………………………….เป็นผู้ที่ได้รับพิจำรณำให้       

 ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ซึ่งที่ศึกษำในสถำบันกำรศึกษำของรัฐหลักสูตรที่สูงกว่ำมัธยมศึกษำปลำยหรือ
เทียบเท่ำจนถึงระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ    

 กำรให้ควำมช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรศึกษำของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยำกจนหรือ ผู้ด้อยโอกำส  
 ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบำลและระดับประถมศึกษำ   

   ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น    
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ    

 
ข้อมูลและเหตผุลประกอบดังนี้ 

 1. โรงเรียนได้ด ำเนินกำรคดัเลือกนักเรียนในลักษณะใด ระบุมำกกว่ำ ๑ ดังนี ้

  เปิดรับสมัครทั่วไป                 

  คัดเลือกนักเรียนจำกข้อมูลที่โรงเรียนมีอยู ่

  โรงเรยีนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก 

  อื่น ๆระบ…ุ…………………………………………. 

 ๒. นักเรียนไดร้ับกำรคัดเลือกจำกโรงเรียนด้วยเหตุผลและรำยละเอยีด ดังนี ้

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

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

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

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

 
(ลงช่ือ)……………………………………….. 

 
(…………………………………………………………..) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน………..………………………………. 
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำและกลั่นกรองฯ 

วันท่ี……....เดือน…………………..พ.ศ…………… 


