แบบคำร้องขอหนังสือรับรองฐำนะทำงครอบครัวและควำมประพฤติ

สำหรับผูย้ นื่ คำร้อง
(กรอกข้อมูล เพื่อขอ
หนังสื อรับรองจำกอำเภอ)

1. ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ นาย/นางสาว...........................................................วัน/เดือน/ปีเกิด..................................อายุ......................ปี
เชื้อชาติ..................................................สัญชาติ.........................................ศาสนา..................................................
กาลังศึกษา........................................................................สถานศึกษา.....................................................................
คะแนนเฉลี่ยรวม..................................................................
2. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภูมิลำเนำ)
หมู่บ้าน....................................เลขที่....................หมู่ที่..................ซอย..............................ถนน........................................
ตาบล.......................................อาเภอ........................................จังหวัด............................รหั สไปรษณีย์............................
โทรศัพท์บา้ น..................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................................
3. สถำนภำพ/ข้อมูลทำงครอบครัว
 บิดา-มารดาเสียชีวิตทั้งคู่
 บิดา-มารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต
 บิดา-มารดาแยกกันอยู่และส่งเสียเพียงคนเดียว
 บิดา-มารดาอยู่รวมกันมีรายได้หลักเพียงคนเดียว
 บิดา-มารดาอยู่รวมกันและมีรายได้ทั้งคู่
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบิดำ
บิดาชื่อ...............................................................นามสกุล.........................................................อายุ.........................ปี
อาชีพ.........................................ตาแหน่ง............................................สถานภาพ/ลักษณะงาน...................................
รายได้เดือนละ...........................................................บาท รายได้รวมปีละ..................................................................
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับมำรดำ
มารดาชื่อ............................................................นามสกุล.........................................................อายุ.........................ปี
อาชีพ.........................................ตาแหน่ง............................................สถานภาพ/ลักษณะงาน...................................
รายได้เดือนละ...........................................................บาท รายได้รวมปีละ..................................................................
3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองชื่อ........................................................นามสกุล........................................................อายุ.........................ปี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น...........................................................................................................................................
อาชีพ.........................................ตาแหน่ง...........................................สถานภาพ/ลักษณะงาน.....................................
รายได้เดือนละ...........................................................บาท รายได้รวมปีละ...................................................................
3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพี่ – น้อง ร่วมบิดำ – มำรดำ ทั้งหมด.........................คน ผู้ยื่นคำร้องเป็นบุตรคนที่........................
ลำดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เกิด พ.ศ.

อำยุ
(ปี)

ระดับกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ

รำยได้เฉลี่ย
เดือนละ

-24. ด้ำนกำรศึกษำและควำมประพฤติ
4.1 ผลกำรเรียน (เกรดเฉลี่ย)................................................... (พร้อมแนบผลการเรียน)
4.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร
 เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ (แนบใบประกาศ)
 เข้าร่วมโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข (แนบใบประกาศ)
 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
 เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้ง
4.3 ควำมประพฤติ
มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
และไม่เคยต้องโทษทางวินัย (ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกหนังสือรับรองความประพฤติ)
 มีหนังสือรับรอง
 ไม่มีหนังสือรับรอง
5. แหล่งเงินทุนกำรศึกษำของผู้ยื่นคำร้อง
5.1 เงินที่ใช้ในกำรศึกษำ
 ทางานหาเงินเองทั้งหมด
 ได้รับจากผู้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และหาเงินเองส่วนหนึ่ง
 ได้รับจากผู้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
5.2 เงินที่ได้รับจำกผู้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง เพื่อใช้ส่วนตัวต่อเดือน (นอกเหนือจากค่าหอพักและค่าเดินทาง)
 น้อยกว่า 2,000 บาท
 2,001 – 3,000 บาท
 3,001 – 4,000 บาท
 4,001 – 5,000 บาท
 5,000 บาทขึ้นไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากตรวจสอบในภายหลังแล้ว
พบว่าการให้ข้อมูลครั้งนีเ้ ป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือก แม้จะประกาศให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว
ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและยกเลิกทุนที่ได้รับ

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)
วันที่.................../..................../......................

หมำยเหตุ : กรณีบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ประกอบอำชีพที่มีเงินเดือนประจำ เช่น ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
พนักงำนบริษัท ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดด้วย

แบบพิจำรณำกำรออกหนังสือรับรองฐำนะทำงครอบครัว
(โครงกำรทุนมหำดไทย)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่อำเภอ
(ประกอบกำรคิดคะแนน)

ชื่อ นาย/นางสาว............................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................อายุ......................ปี
กาลังศึกษา.....................................................................................สถานศึกษา...............................................................................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
รำยละเอียด
1.1 สถานภาพของ
5
บิดา-มารดาเสียชีวิตทั้งคู่
บิดา - มารดา
4
บิดา-มารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต
3
บิดา-มารดาแยกกันอยู่และส่งเสียเพียงคนเดียว
2
บิดา-มารดาอยู่รวมกันมีรายได้หลักเพียงคนเดียว
1
บิดา-มารดาอยู่รวมกันและมีรายได้ทั้งคู่
1.2 รายได้ของบิดา –
5
รายได้ต่ากว่า 20,000 บาท
มารดารวมกัน ต่อเดือน
4
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท
หรือ รายได้ผู้ปกครอง
3
รายได้ 30,001 - 40,000 บาท
ที่เป็นผู้ส่งเสียให้เรียน
2
รายได้ 40,001 - 50,000 บาท
เฉลี่ยต่อเดือน
1
รายได้มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป
1.3 สถานภาพของ
5
พี่ - น้อง เรียนหนังสือทุกคน (100%)
พี่ - น้อง
4
พี่ - น้อง เรียนหนังสือ 75 % ทางาน 25 %
3
พี่ - น้อง เรียนหนังสือ 50 % ทางาน 50 %
2
พี่ - น้อง เรียนหนังสือ 25 % ทางาน 75 %
1
พี่ - น้อง ทางานแล้วทุกคน
2. ด้ำนกำรศึกษำ 2.1 ผลการเรียน
5
เกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.00
และควำมประพฤติ
4
เกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50
3
เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00
2
เกรดเฉลี่ย 2.01 – 2.50
1
เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
2.2 การเข้าร่วม
5
เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้/
กิจกรรม/โครงการ
เข้าร่วมโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข
3
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
1
เข้าร่วมกิจกรรมบางครั้ง
2.3 ความประพฤติ
5
มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ใน
อบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน และไม่เคยต้องโทษทาง
วินัย (มีหนังสือรับรองความประพฤติ)
3
มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ใน
อบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน และไม่เคยต้องโทษทาง
วินัย (ไม่มีหนังสือรับรองความประพฤติ แต่มี
เอกสารอื่นประกอบ)
1
ไม่มีหนังสือรับรอง/เอกสารอื่นประกอบ
เกณฑ์กำร
พิจำรณำ
1. ด้ำนครอบครัว

ตัวชี้วัด

คะแนน
ที่ได้

น้ำหนัก
คะแนน

2.5

3

2.5

3

2

2

คะแนน
รวม

-2เกณฑ์กำร
พิจำรณำ
3. แหล่งเงินทุน
ของนักศึกษำ

ตัวชี้วัด
3.1 เงินที่ใช้ใน
การศึกษา
3.2 เงินที่ได้รับจาก
ผู้ปกครองเพื่อใช้
ส่วนตัวต่อเดือน
(นอกเหนือจากค่า
หอพักและค่า
เดินทาง)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
5
3
1
5
4
3
2
1

รำยละเอียด
ทางานหาเงินเองทั้งหมด
ได้รับจากผู้ปกครองและหาเงินเองส่วนหนึ่ง
ได้รับจากผู้ปกครอง
น้อยกว่า 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,000 บาทขึ้นไป

คะแนน
ที่ได้

น้ำหนัก
คะแนน
2.5

2.5

เต็ม 100

ลงชื่อ.................................................................ผู้สอบ
(................................................................)
ตาแหน่ง............................................................

ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ข้อมูล
(................................................................)

หมำยเหตุ

1. การคานวณคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีขั้นตอนการคานวณ ดังนี้
คะแนนรวมของตัวชีว้ ัดที่....... =

คะแนนที่ได้ X น้าหนักคะแนน

2. กรณีได้คะแนน 1 – 59 คะแนน ไม่สมควรออกหนังสือรับรองฐานะทางครอบครัว
3. กรณีได้คะแนน 60 – 100 คะแนน ให้ดาเนินการออกหนังรับรองฐานทางครอบครัวได้

คะแนน
รวม

