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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๐๙๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำ  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
…………………………………….. 

   เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านเงินทุนการศึกษา ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ (๑) จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร ด าเนินงานทุนการศึกษา    
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ ประเภท ดังนี้    

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
  นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 

นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
นางปานทิพย์      สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำ 
นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 

 ครูที่ปรึกษา ม. ๑ – ม. ๖ ทุกคน   กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 

นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่   ประสาน ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกห้อง ส ารวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ต้องให้ทุนการศึกษา 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
    ทุนประเภท นักเรียนขำดแคลน 

นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ  
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
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นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์  กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการ 

 นางสาวจีญาพัชรญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์   กรรมการ 

 นางสาวศศิธร  เมืองมูล   กรรมการ  
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
ครูที่ปรึกษา ม. ๑ – ม. ๖ ทุกคน   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่      ๑. ประสาน ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกห้อง ส ารวจและรวบรวมข้อมูล/เยี่ยมบ้านนักเรียน 
     ที่จ าเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา 

      ๒. รวบรวมใบสมัครขอทุนการศึกษา แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  และรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ 
     จ าเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาส่งห้องแนะแนว  และเสนอรายชื่อนักเรียนผู้ประสงค์ 
     ขอทุนเพ่ือด าเนินการคัดกรองในแต่ละระดับชั้น  
     ๓.  คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เหมาะแก่การได้รับทุนการศึกษาและจัดเรียงล าดับนักเรียนทุน 

       ส ารองส าหรับจัดสรรให้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกต่อไป พร้อมทั้งรายงานการ 
     พิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป  
     ๔.  เสนอข้อมูลนักเรียนที่จ าเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้คณะกรรมการที่ปรึกษา 
      ด าเนินงานด้านเงินทุนการศึกษาทราบ 

๔.  คณะกรรมกำรงำนทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก  ทุนประเภท นักเรียนขำดแคลน 
 นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุววรณ ์  ประธานกรรมการ 

  นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 

นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 



~ 3 ~ 
 

นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
ครูทีป่รึกษา  ม. ๑ – ม. ๖  ทุกคน   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑.  ประสานครูหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ร่วมพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับ 
     ทุนการศึกษา ตามที่หน่วยงานภายนอกก าหนด 
๒.  รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานอ่ืน ตามท่ีหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาก าหนด และส่งเอกสาร 
     ขอทุนการศึกษาตามก าหนด 
๓.  จัดท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบและรับเงินทุนการศึกษาตามที่หน่วยงาน นัดวันเวลาที ่
      หน่วยงานภายนอกก าหนด 

๕.  คณะกรรมกำรงำนทุนกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ทุนประเภท นักเรียนเรียนดี 
 นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุววรณ ์  ประธานกรรมการ 

  นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 

นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการ 
นางสาวชนิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
ครูที่ปรึกษา  ม. ๑ – ม. ๖  ทุกคน   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑.  ประสานครูที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์นักเรียน และพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับ 
     ทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ทุนประเภท นักเรียนเรียนดี 
๒.  รวบรวมรายชื่อนักเรียน และจัดท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ เพ่ือร่วมพิธีมอบทุน และรับเงิน 
     ทุนการศึกษาวันเวลาที่ก าหนด 

๖.  คณะกรรมกำรงำนทุนกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ทุนประเภท นักเรียนที่ท ำชื่อเสียง 
     ให้แก่โรงเรียน 

 นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุววรณ ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
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  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการ 
นางสาวชนิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
ครูที่ปรึกษา  ม. ๑ – ม. ๖  ทุกคน   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑.  ประสานครูที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์นักเรียน และพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับ 
     ทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ทุนประเภท นักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
๒.  รวบรวมรายชื่อนักเรียน เพ่ือร่วมพิธีมอบทุน และรับเงินทุนการศึกษาวันเวลาที่ก าหนด 

๗.  คณะกรรมกำรงำนทุนกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ทุนประเภท นักเรียนที่มีผลกำรทดสอบ 
     ระดับชำติ (O -net) 

 นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุววรณ ์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมการ 
  นางธัญญา  สติภา   กรรมการ 

นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการ 
นางสาวชนิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
ครูที่ปรึกษา  ม. ๑ – ม. ๖  ทุกคน   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที ่  ๑.  ประสานครูที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์นักเรียน และพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับ 
     ทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ทุนประเภท นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O -net) 
๒.  รวบรวมรายชื่อนักเรียน เพ่ือร่วมพิธีมอบทุน และรับเงินทุนการศึกษาวันเวลาที่ก าหนด 

๘.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนเงินทุนกำรศึกษำ  
  นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นายทินกร  พานจันทร์    กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวศศิธร  เมืองมูล   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์  กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑.  เสนอข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้คณะกรรมการทราบ 
๒.  คณะกรรมการให้ข้อมูลด้านจ านวนทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้ 

๒.๑ จ านวนทุนการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดให้ 
๒.๒ ประชาสัมพันธ์และรวบรวมทุนการศึกษาที่มีผู้บริจาคจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
๒.๓ ด าเนินการเตรียมมอบเงินทุนการศึกษาตามวันเวลาที่ก าหนด 

๙. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบเงินทุนกำรศึกษำของโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  
  นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์    กรรมการ 
นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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เกณฑ์พิจารณาทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2563 
             ตามท่ีองค์กร บุคคล ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ได้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนั้น  ในทุกๆปี โรงเรียนได้จัดสรรทุนการศึกษา ให้กับ
นักเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ส าหรับในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาทุนการศึกษา ทั้ง 4 ประเภท  ดังนี้   
             คุณสมบัติของนักเรียนผู้ได้รับพิจารณาทุน 
             1. ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
             2. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่ฝักใฝ่
ในอบายมุข และยาเสพติด 
 
1. ทุนประเภท นักเรียนขาดแคลน ทุนละ 2,000 บาท  จ านวน 150 ทุน พิจารณาจาก 

   1. นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

   2. นักเรียนต้องไม่ได้รับทุนต่อเนื่องจากแหล่งทุนอ่ืนๆอยู่แล้ว 

   3. ครอบครัวมีฐานะขาดแคลน ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน  200,000 บาท/ปี 
   4. ครูที่ปรึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้าน และน าเสนอกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือ 
 

2. ทุนประเภท นักเรียนเรียนดี ทุนละ 1,000 บาท  จ านวน 6 ทุน พิจารณาจาก 
              นักเรียนที่มีผลการเรียนเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 1  ของแต่ละระดับชั้น ม. 1-6 

 
3. ทุนประเภท นักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทุนละ 2,000 บาท ส าหรับรางวัลระดับประเทศ  และ 
ทุนละ 5,000 บาท ส าหรับรางวัลระดับนานาชาติ พิจารณาจาก 
              นักเรียนได้รับรางวัล หรือผลการแข่งขันระดับประเทศ และรางวัลระดับนานาชาติ ด้านวิชาการ 
หรือกิจกรรม  โดยยึดหลักเกณฑ์รางวัล ตาม ว. 13 จ านวน  203  รางวัล   
 
4. ทุนประเภท นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O -net)  100 คะแนน  วิชาละ 20,000 บาท  
พิจารณาจาก 
              นักเรียนต้องมีผลทดสอบระดับชาติ  (O -net)  ในแต่ละวิชา เต็ม   100  คะแนน  

 



 

ก ำหนดกำรในกำรด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ปีกำรศึกษำ 2563 

1 มิถุนำยน – 3 กรกฎำคม 2563 ครูที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจนักเรียนผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา  
พร้อมกับด าเนินการเยี่ยมบ้าน 

1– 3 กรกฎำคม 2563  ครูที่ปรึกษา ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ส่งใบสมัครทุนการศึกษาของนักเรียนที่ห้องแนะแนว  

7 – 8 กรกฎำคม 2563  ครูที่ปรึกษา ม.1 ม.4 ส่งใบสมัครทุนการศึกษาของนักเรียนที่ห้องแนะแนว 

10 กรกฎำคม 2563  หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนด าเนินการประชุมพิจารณาทุนการศึกษา 
ในระดับชั้น 

13 กรกฎำคม 2563  คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ทุนประเภท นักเรียนขาดแคลน ด าเนินการประชุมพิจารณา
ทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2563 

17 กรกฎำคม 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ทุนประเภท นักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 

22 -24 กรกฎำคม 2563 นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษารายงานตัวและซักซ้อมพิธีการรับทุน 

27 กรกฎำคม 2563 พิธีการรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 

หมำยเหตุ.. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ใบสมัครทุนการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา 2563 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.) .................................... นามสกุล .................................................  ชั้น ม. ...../.....   

    เลขประจ าตัว ..................  ผลการเรียนเฉลี่ย ................ เชื่อชาติ.................. สัญชาต.ิ.................ศาสนา ............. 
    เกิดวันที่ ..............  เดือน ................................  พ.ศ. .............. อายุ ........... ปี เลขบัตรประชาชน........................ 
    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านส่วนตัว บ้านเช่า (ค่าเช่าบ้านเดือนละ.....................บาท) อาศัยผู้อื่น...................... 
    เลขที่ ...........................  ซอย ................................  แขวง .....................................  เขต ... ................................... 
    จังหวัด .........................  รหัสไปรษณีย์ .............  โทรศัพท์บ้าน ....................... โทรศัพท์มือถือ ........................... 

ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยประมาณ............................กิโลเมตร  
เดินทางโดย  เดิน     นั่งรถโดยสารประจ าทาง   จักรยานยนต์รับจ้าง จักรยานยนต์ตนเอง 

  จักรยาน ผู้ปกครองมาส่ง  อ่ืนๆ................. 

2. ข้อมูลครอบครัว 
ชื่อบิดา ..............................................  นามสกุล ......................................................  อายุ  ................. ปี 

    อาชีพ ................................. รายได้เดือนละ .................. บาท  สถานที่ท างาน .................................. .................... 
    ......................................................................  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก .................................................. 
   ชื่อมารดา ..............................................  นามสกุล ...................... ..............................  อายุ ................. ปี 
    อาชีพ ................................. รายได้เดือนละ .................. บาท  สถานที่ท างาน ...................................................... 
    ......................................................................  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ....................... ........................... 

สถานภาพทางครอบครัวของบิดามารดา 
 อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่  หย่าร้าง บิดาแต่งงานใหม่  มารดาแต่งงานใหม่
บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม อ่ืนๆระบุ.............................. 

มีพ่ีน้องร่วมบิดา  มารดา ................ คน  ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

การศึกษา ประกอบอาชีพ 

ระดับชั้น สถาบัน อาชีพ 
สถานที่
ท างาน 

       
       
       
       
       

3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าวัน 
นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนจาก................. จ านวน.................บาท/วัน 
รายจ่ายประจ าวัน ค่าเดินทางมาโรงเรียน......................บาท/วัน 
   ค่าอาหาร.........................................บาท/วัน 
   อ่ืนๆ.................................................บาท/วัน 

โปรดพลิกด้านหลัง.... 
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4. ข้อมูลผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ  
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ  
บิดา/มารดา    บิดา  มารดา    ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น....................... 

ปัจจุบันนักเรียนอยู่ในความอุปการะของ (ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย) 
 บิดา มารดา  บิดา  มารดา  
 ผู้ปกครอง เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ......................................................... 
รายละเอียดของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะอื่นที่ไม่ใช่บิดา มารดา 

    ชื่อ .......................................... นามสกุล ......................................  อายุ ...... ...... ปี  อาชีพ ................................. 
    รายได้เดือนละ ............................ บาท  สถานที่ท างาน ................................................................ ........................ 
    อยู่บ้านเลขท่ี ........................ ซอย ................................ ถนน ................................. แขวง ...................................  
    เขต ....................................... จังหวัด ..................................................   รหัสไปรษณีย์ .............................  
    หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก .................................. มีบุคคลที่ต้องอุปการะดูแล ........... คน (รวมนักเรียน) 

5. การท างานหารายได้เสริม   
  ไม่เคย  เคย (ระบุชื่องาน ........................................) 

6. นักเรียนเคยได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสงเคราะห์อ่ืนๆ  
  ไม่เคย    เคย (ระบุชื่อทุน ........................................... ทุนละ ................ บาท/ปี) 

7. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียน (อธิบายให้เห็นถึงสภาพความล าบากของครอบครัว) 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ....................................................................... .........................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................... 
8. รายละเอียดของนักเรียนสามารถสอบถามข้อเท็จจริง ได้จาก ............................................................................... 
    เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ........................................... (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

  ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง 
 
ลงชื่อ .........................................................   ลงชื่อ .......................................................... 
      (..........................................................)          (..........................................................) 
  นักเรียนขอรับทุนการศึกษา          บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง 
 
เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 

1. ส าเนาหลักฐานผลการเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา  
- ม.1 และ ม.4     แนบส าเนาหลักฐานผลการเรียน 
- ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ไม่ต้องแนบส าเนาหลักฐานผลการเรียน เนื่องจากได้ความอนุเคราะห์จากงาน

ทะเบียนประสานข้อมูลมายังงานแนะแนวแล้ว 
2. ส าเนาบัตรประชนของนักเรียน 
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมสินของนักเรียน  

- เลขบัญชีธนาคารออมสินของนักเรียน ........................................................................................  
- หากนักเรียนยังไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร ให้รอประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อย นักเรียนจึง

ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารออมสิน แล้วน าส าเนาหน้าสมุดบัญชีมาแนบเพ่ิมเติมที่ห้องแนะแนว เพื่อ
ขอรับเงินทุนการศึกษา 

(ขอความกรุณาลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ แนบมาพร้อมใบสมัครด้วย) 
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 ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา................................................................................................... ........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลงชื่อ .........................................................   ลงชื่อ .......................................................... 
      (..........................................................)          (..........................................................) 
  ครูที่ปรึกษา      ครูที่ปรึกษา 
 
ลงชื่อ .........................................................   ลงชื่อ .......................................................... 
      (..........................................................)              (นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ) 
  หัวหน้าระดับ           หัวหน้างานแนะแนว 

รูปสภาพบ้าน 

รูปถ่ายการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา 
ที่มีครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง 


	คำสั่งทุนการศึกษา 4 ประเภท แรก
	คำสั่งทุนการศึกษา 4 ประเภท ท้ายสุด
	เกณฑ์พิจารณาทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 รองชัย
	กำหนดการในการดำเนินงานทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
	ใบสมัครทุน-ร.ร.

