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ประกาศโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
เร่ือง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พ.ศ.2561 

----------------------------------------- 
 

อาศัยระเบียบโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเปรมประชา-
วัฒนา พ.ศ.2560  คณะกรรมการทุนการศึกษา จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา  
แก่นักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2561   ดังต่อไปนี้  
 
1. ลักษณะของทุน  แบ่งเป็น 

1.1  ทุนที่ขอรับใหม่  ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
1.2  ทุนที่ขอรับต่อเนื่อง  ส าหรับนักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียน สามารถยื่นขอรับทุนต่อเนื่องไดจ้นจบการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่เคยได้รับทุน ตั้งใจเรียนและมีความ
ประพฤติดียิ่งๆ ขึ้นไป และเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนคนอ่ืนได้รับทุนมากข้ึน  หากนักเรียนไม่ยื่นขอรับ
ทุนตามประกาศฯ ในแต่ละปีการศึกษา ถือว่าสละสิทธิ ไม่ประสงค์ขอรับทุนต่อเนื่อง  แต่สามารถยื่น
ขอรับทุนในปีการศึกษาถัดไปได้  ผลการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนแต่ละประเภท 

1.3  ทุนพิเศษ  ส าหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  มีลักษณะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบชั้น ป.6   

 
2. ลักษณะ ประเภทของทุน จ านวนทุน และจ านวนเงิน ดังนี้ 

2.1 ทุนที่ขอรับใหม่ 
2.1.1 ทุนเรียนดี  จ านวน 30 ทุนๆ ละ 2,500 บาท/ภาคเรียน (5,000 บาท/ปี) 
2.1.2 ทุนผู้สมควรได้รับการสนับสนุน จ านวน 10 ทุนๆ ละ 2,500 บาท/ภาคเรียน (5,000 บาท/ปี) 
2.1.3 ทุนความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ จ านวน 8 ทุนๆ ละ 2,500 บาท/ภาคเรียน (5,000 บาท/ปี) 
2.1.4 ทุนผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน  
        จากการแข่งขันรายการระดับประเทศในนามโรงเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 (1) ได้รับรางวัลที่ 1-3    ทุนๆ ละ 3,000 บาท 
 (2) ได้รับรางวัลชมเชยหรือเข้ารอบชิงชนะเลิศ     ทุนๆ ละ 500 บาท 
2.1.5 ทุนส าหรับบุตรหลานของบุคลากรฯ ได้รับทุกคน จ านวนเงินตามโรงเรียนก าหนด 

 
2.2 ทุนที่ขอรับต่อเนื่อง 

2.2.1 ทุนเรียนดี  ทุนละ 1,250 บาท/ภาคเรียน (2,500 บาท/ปี) 
2.2.2 ทุนความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ทุนละ 1,250 บาท/ภาคเรียน (2,500 บาท/ปี) 
 
 

 /2.3 ทุนพิเศษ  .. 
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 2.3 ทุนพิเศษ   
  ทุนพิเศษ   ส าหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) มีลักษณะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบชั้น ป.6   ดังนี้  
2.3.1 รางวัลเหรียญทอง ทุนละ 5,000 บาท/ภาคเรียน (10,000 บาท/ปี) 
2.3.2 รางวัลเหรียญเงิน ทุนละ 3,000 บาท/ภาคเรียน (6,000 บาท/ปี) 
2.3.3 รางวัลเหรียญทองแดง ทุนละ 2,500 บาท/ภาคเรียน (5,000 บาท/ปี) 
 

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  ผู้ขอรับทุนทั้ง 2 ลักษณะ ต้องมีคุณสมบัติครบทั้งข้อ 3.1 และ 3.2 
3.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับทุน มีดังนี้ 

(1) เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเปรมประชาวัฒนามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา  

(2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และเอาใจใส่ต่อการเรียน 
(3) เป็นผู้ไม่เคยได้รับการลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน  
(4) ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดทั้งภาครัฐและเอกชนในปีที่ยื่นขอรับทุน 
(5) ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาประเภททุนเรียนดี ทุนผู้สมควรได้รับการ

สนับสนุน และทุนความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ  (กรณีขอทุนที่ขอรับใหม่) 
(6) มีครู หรือครูประจ าชั้น หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน ในเขตบริการของนักเรียน

รับรอง 
ข้อ 3.1 (1) และ (5) ไม่รวมถึงบุตรหลานของบุคลากรโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

 

 3.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนแต่ละประเภท มีดังนี้ 
(1) ทุนเรียนดี นักเรียนที่มีสิทธิได้รับทุนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ใด หลักเกณฑ์หนึ่ง หรือ  ทั้งสามหลักเกณฑ์ 

ดังนี้  
(1.1) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 2 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.50  
(1.2) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 2 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
(1.3) มีผลการสอบในระดับชาติ หรือผลการสอบแข่งขันที่องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ จัดสอบ  

และมีคะแนนติดอยู่ในอันดับที่ฝ่ายจัดสอบคัดเลือกไว้ 

(2) ทุนผู้สมควรได้รับการสนับสนุน นักเรียนที่จะได้รับทุนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้  
(2.1)  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 2 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.80 
(2.2)  ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท/ปี  
(2.3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
(2.4)  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต 
(2.5)  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ดูแลทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้  หรือมี

สภาพครอบครัวแตกแยก       

(3) ทุนประพฤติดี มีจิตสาธารณะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
(3.1)  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 2 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.80 
(3.2)  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน  
(3.3)  เคารพ เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดา ครูอาจารย์  

/(3.4)  มีความสุภาพ.. 
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(3.4)  มีความสุภาพ อ่อนน้อม อัธยาศัยดี  
(3.5)  มีความกตัญญู กตเวท ี 
(3.6)  มีความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน  
(3.7)  รู้จักประหยัด และอดออม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3.8)  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และต่อสาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ  
(3.9)  ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ  

 

(4) ทุนผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
(4.1)  เป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนดีเด่น เช่น การแข่งขันด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้าน

กีฬา ในรายการระดับประเทศ เช่น ถ้วยพระราชทาน เพชรยอดมงกุฎ วิชาการนานาชาติรอบ
ประเทศ ซึ่งเป็นรายการที่นอกเหนือจากระดับโรงเรียนหรือระดับจังหวัด ทั้งนี้ จ านวนเงินทุนให้
เป็นไปตามข้อ 2.1.4  

(4.2)  คณะกรรมการทุนการศึกษาจะก าหนดมอบทุนให้กับนักเรียนทีส่นับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน มีผลงานเป็นที่ยอมรับของนักเรียนในโรงเรียนและของครู เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่ืนๆ ได้เห็นความส าคัญและเห็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียนที่ได้รับทุน ตามระยะเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันเด็ก 
อาจมอบทุนประพฤติดี วันแม่อาจมอบทุนลูกกตัญญู เป็นต้น ก็ได้ 

(5) ทุนส าหรับบุตรหลานของบุคลากรของโรงเรียนที่ท างานในโรงเรียน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(5.1)  บุคลากรต้องท างานในโรงเรียนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  
(5.2)  บุคลากรต้องไม่เคยถูกภาคทัณฑ์ หรือท าความเสียหายให้กับโรงเรียน  

 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้การยื่นขอรับทุน 
4.1 หนังสือขอรับทุนการศึกษา ตามแบบท่ีก าหนด 
4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ฉบับจริง ในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน ตามแบบท่ีก าหนด 
4.3 หนังสือรับรองความประพฤติโดยคร ูหรือครูประจ าชั้น หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน 

ในเขตบริการของนักเรียน ตามแบบที่ก าหนด 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (กรณีผู้ปกครองเป็นผู้ขอ) 
4.5 ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
4.6 ส าเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของทุน 
4.7 เรียงความ ส าหรับทุนประเภท 2, 3  ตามแบบท่ีก าหนด 

 

5. เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เรื่องเกณฑ์การพิจารณา 
ให้ทุนการศึกษาโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ปีการศึกษา 2561 

6. ก าหนดเวลาการยื่นขอรับทุน และการประกาศผลการให้ทุน 
ผู้ประสงค์ขอรับทุนตามประกาศนี้ ให้ยื่นหนังสือขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
ในวันและเวลาท าการของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น หากเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและหรือพ้นก าหนดเวลายื่นขอรับทุน คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณา 
ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ได้รับทุนเท่านั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ทั้งนี้ ผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

/7. ผู้ยื่นขอรับ… 
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7. ผู้ยื่นขอรับทุนที่ให้ข้อมูลหรือหลักฐานอันเป็นเท็จจะไม่รับการพิจารณา หากได้รับทุนไปแล้ว ต้องถูกเรียกเงิน
คืน และจะถูกตัดสิทธิการได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป 

8. ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าดูประกาศ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.premschool.ac.th 

9. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ โทรศัพท์ 0-2921-4004-5 ต่อ 103, 104 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   6   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

                                                            (ลงชื่อ)  
                                                (ดร. อภินันท์  ทรัพย์ธนมั่น)  

                                 ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา 
                    โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.premschool.ac.th/
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รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 
เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษาโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ปีการศึกษา 2561 

 
ประเภททุนเรียนดี 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา มคีุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาเร่ือง การให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ซึ่งประกาศเปน็ประจ าทุกปีการศึกษา 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาขอทุนการศึกษา ใช้เฉพาะปีการศกึษาสุดทา้ยก่อนปีทีย่ื่นขอทุนเพยีง 1 ปีเท่านัน้ 
3. นักเรียนต้องมีผลพิจารณาโดยคณะกรรมการทุนการศึกษา ได้คะแนนตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

จึงจะผา่นเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับทนุการศึกษา   
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผูผ้่านเกณฑ์ไมค่รบตามจ านวนทุนทีป่ระกาศในแต่ละปี คณะกรรมการทุนการศึกษาจะมอบ
ทุนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป ด้วยกไ็ด้ 

4. เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 
4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรางวลัการเรียนดเีด่น 
4.2 ความประพฤติดีเด่น และจิตอาสา 
4.3 ผลการแข่งขันโครงการพฒันาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. และเข้าร่วม

โครงการ สสวท.ของโรงเรียน 
4.4 ผลการแข่งขันระดบัประเทศ (ผูแ้ทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน) 
4.5 ผลการแข่งขันระดบัภาค ระดบัจังหวัด ระดับเขต (ผู้แทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน) 
4.6 ผลการแข่งขันระดบัโรงเรียน 
4.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆ ที่ควรเป็นแบบอยา่ง 

5. กรณี คะแนนการพิจารณาให้ทุนการศึกษาล าดับสุดทา้ยของจ านวนทีโ่รงเรียนประกาศให้ทุนการศึกษา  
มีคะแนนเท่ากนั โรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสูงสุด (เน้นความดีงามในตนเองมากกว่าผลการเรียน)  
ตามล าดับดังนี ้

5.1 คะแนนความประพฤติดีเดน่  
5.2 คะแนนมีจิตอาสา  
5.3 คะแนนผลการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
5.4 คะแนนผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  
5.5 คะแนนผลการแข่งขันรายการระดับประเทศ 
5.6 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ภาคเรียน 
5.7 รางวัลผลการเรียนดีเด่น ในระดบัประถมศึกษา 
5.8 ผลการเรียนร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ภาคเรียน  
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หนังสือขอรับทุนการศึกษา 
 

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

เรื่อง   ขอรับทุนการศึกษา      

เรียน   ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา                                                                                    

ก กก   ตามที่ข้าพเจ้า   (ด.ช.,ด.ญ.) ...................................................................................................... รหัส....................... 
นักเรียนช้ัน ...................... มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภท  ( ) 1. ทุนเรียนด ี  ( ) 2. ทุนผู้สมควรไดร้ับ 
การสนับสนุน     ( ) 3. ทุนความประพฤติดี มจีิตสาธารณะ    ( ) 4. ทุนผู้สร้างคณุประโยชน์ให้กับโรงเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ...............  เพื่อน าไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ต่อไป 

 ข้าพเจ้ามีผลการศึกษาในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน เกรดเฉลี่ย..................คะแนนเฉลีย่ร้อยละ............... 

 ข้าพเจ้าไดย้ื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 ใบรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ ฉบับจริง ในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน ตามแบบท่ีก าหนด (ทป.2) 
 หนังสือรับรองความประพฤติ โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน ในเขตบริการของนักเรียน (ถ้ามี) (ทป.3) 
 ส าเนาหนังสือส าคญัการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ทป.4) 
 เอกสารประวัติและผลงานนักเรียน ส าเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่เกีย่วข้องกับประเภทของทุน (ทป.5) 
 หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดอืน เดือนล่าสดุ ของผู้ปกครอง (เฉพาะทุนประเภทที่ 2) (ทป.6) 
 ส าเนาบญัชขีองผู้ปกครอง ย้อนหลัง 3 เดือน (เฉพาะทุนท่ี 2) (ทป.7) 
 เรียงความเรื่อง.........................................................................................................(ทุนประเภทท่ี 2, 3) (ทป.8) 
 อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................(ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้สมกับการที่ได้รับทุนและเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวสืบไป  และข้าพเจ้า
ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ว่าด้วยทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  
พ.ศ. 2561 และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการทุกประการ และขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียื่นขอรับทุน 

 (ลงช่ือ) ..................................................................... ผู้ขอรับทุน          
        (.......................................................................)  

....................................................................................................................................................................................................  
บันทึกความเห็นของเลขานุการฯ                                                                                                                                                      

มีเงินทุน ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการแล้ว เมื่อ..........................................จึงเห็นควร  

  อนุมัต ิ    ไม่อนุมัต ิ
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                               (ลงช่ือ) ....................................................เลขานกุาร                                                                                                                            
                                                                          (.................................................)                                                                                                                                                 
.................................................................................................................................................................................................  
บันทึกประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา 

  อนุมัต ิ    ไม่อนุมัต ิ
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                               (ลงช่ือ) .................................................... ผู้อนุมตัิ                                                           
d                                                                         (ดร.อภินันท์   ทรัพย์ธนมั่น)   

ทป.1 

(นักเรียนเขียนด้วยตนเอง) 
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หนังสือขอรับทุนการศึกษา 
 

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

เรื่อง    ขอรับทุนการศึกษา                                                                                                                                                                 

เรียน    ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาโรงเรยีนเปรมประชาวัฒนา                                                                                    

ตามที่ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................เป็นผูป้กครองของ 
(ด.ช.,ด.ญ.) ..................................................................................................... รหัส.......................นักเรียนช้ัน ........................  
มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภท   ( ) 1. ทุนเรียนด ี        ( ) 2. ทุนผู้สมควรได้รับการสนบัสนุน      
( ) 3. ทุนความประพฤตดิี มีจิตสาธารณะ      ( ) 4. ทุนผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน    ประจ าปีการศึกษา .................. 
เพื่อน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงคต์่อไป 
 นักเรียนมผีลการศึกษาในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน เกรดเฉลี่ย..................คะแนนเฉลีย่ร้อยละ...................... 
 ข้าพเจ้าไดย้ื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

 ใบรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ ฉบับจริง ในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน ตามแบบท่ีก าหนด (ทป.2) 
 หนังสือรับรองความประพฤติ โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน ในเขตบริการของนักเรียน (ถ้ามี) (ทป.3) 
 ส าเนาหนังสือส าคญัการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) (ทป.4) 
 เอกสารประวัติและผลงานนักเรียน ส าเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่เกีย่วข้องกับประเภทของทุน (ทป.5) 
 หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดอืน เดือนล่าสดุ ของผู้ปกครอง (เฉพาะทุนประเภทที่ 2) (ทป.6) 
 ส าเนาบญัชขีองผู้ปกครอง ย้อนหลัง 3 เดือน (เฉพาะทุนท่ี 2) (ทป.7) 
 เรียงความเรื่อง.........................................................................................................(ทุนประเภทท่ี 2, 3) (ทป.8) 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง (กรณผีู้ปกครองเป็นผู้ขอ) 
 อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................(ถ้ามี) 

ทั้งนี้ นักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้สมกับการที่ได้รับทุนและเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ตนเองและ
ครอบครัวสืบไป  และข้าพเจ้ายอมรับและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ว่าด้วยทุนการศึกษา 
แก่นักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พ.ศ. 2561 และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการทุกประการ และขอรับรองว่า
รายละเอียดข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียื่นขอรับทุน 

 (ลงช่ือ) ..................................................................... ผู้ขอรับทุน          
        (.......................................................................)  

....................................................................................................................................................................................................  
บันทึกความเห็นของเลขานุการฯ                                                                                                                                                      

มีเงินทุน ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการแล้ว เมื่อ..........................................จึงเห็นควร  

  อนุมัต ิ    ไม่อนุมัต ิ
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                               (ลงช่ือ) ....................................................เลขานกุาร                                                                                                                            
                                                                          (.................................................)                                                                                                                                                 
.................................................................................................................................................................................................  
บันทึกประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา 

  อนุมัต ิ    ไม่อนุมัต ิ
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                               (ลงช่ือ) .................................................... ผู้อนุมตัิ                                                           
d                                                                         (ดร.อภินันท์   ทรัพย์ธนมั่น)   

ทป.1 

(ผู้ปกครองเขียนด้วยตัวบรรจง) 
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หนังสือรับรองความประพฤติ 
 

เขียนที่................................................. 
อ ำเภอ.................จังหวัด...................... 
 

  วันที่.......เดือน ......................... พ.ศ. 2561 
 

   ข้ำพเจ้ำ ................................................. .................................................................. อำยุ ...................ป ี
อยู่บ้ำนเลขที่............................................................................................................... .............................  
ต ำแหน่ง    ก านัน      ผู้ใหญ่บ้าน      ประธานชุมชน   หมู่ที่/ต าบล/หมู่บ้าน..................................................... 
ขอรับรองว่ำ (เด็กชำย, เด็กหญิง)...................................................................... เลขประจ ำตัว .................................................  
ปัจจุบันศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โรงเรียนเปรมะชำวัฒนำ  เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีจิตสำธำรณะ     
.................................................................................................................................................................................. 
เห็นควรที่จะได้รับทุนกำรศึกษำของโรงเรียนเปรมประชำวัฒนำ   

 
 
 
 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(..................................................) 
ต ำแหน่ง................................................... 
 

ทป.3 
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุน 
(เฉพาะ   2. ทุนทุนผู้สมควรได้รับการสนับสนุน      3. ทุนประพฤติดี มีจิตสาธารณะ) 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเรียงความเก่ียวกับตนเอง ด้านความเปน็ผู้ประพฤติดี มีจิตสาธารณะ และด้านฐานะ 
ทางครอบครัว ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 

 

เรียงความ 
  

เรื่อง.......................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 
.......................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................. ........................................................................ ............................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ......................................... 

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 

                                             (ลงชื่อ) ...............................................................นักเรียนผู้ขอทุน                                                                                                                           
                                                      (..............................................................)                                                         

ทป.8 

(นักเรียนเขียนด้วยตนเอง) 
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