


 
คู่มือคู่มือ  และ  แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ปีปี  ๒ ๕ ๒ ๕ ๖๖  ๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานเลขานุการ 
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

มกราคม  ๒๕๖๓ 



   

สารบัญสารบัญ  

      หน้าหน้า  

๑ ความเป็นมา          ๑ 

๒ แนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.     ๑ 

๒.๑ วัตถุประสงคก์ารด าเนินโครงการทนุการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.   
๒.๒ หลักการ แนวคดิตามพระบรมราโชบาย       
๒.๓ กลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.      

๒.๔ หลักเกณฑ ์กลไก กระบวนการคดัเลือก คดัสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ.    
๒.๕ การฝึกและพฒันาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.      

๓ รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒    ๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓        
๓.๑ กลุ่มเปา้หมาย และคุณสมบตัิของผู้เขา้รับการคัดเลอืก คัดสรร    
๓.๒ หลักเกณฑ์ และกลไกคดัเลอืก คดัสรร และคดักรองผู้รบัทุนฯ รุ่นที่ ๑๒   
๓.๓ รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานคัดเลือกฯ ในระดับพ้ืนที่     

และกลุ่มในโครงการกองทุนฯ   
๓.๔ การด าเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๒  

๔ แนวทางการจัดสรรทุนพระราชทาน ต่อเน่ืองในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ๑๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายผู้รบัทุนพระราชทานในระดับปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า    
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓         

๔.๒ คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
และเงื่อนไขข้อก าหนดส าคัญ 

๔.๓ การแจ้งผลการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     
๔.๔ ระบบบัญชี และการดูแลนักเรียนทุนฯ ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

๕ กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓    ๑๕ 

๕.๑ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
๕.๒ ทุนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า        

๖ การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.       ๑๕ 

  



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๒ 

สารบัญสารบัญ  (ต่อ)(ต่อ)  

      

ภาคผนวก  ก  ตารางแผนปฏิบัติการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก  ข  แบบรายงานประกอบการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  
รุ่นท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก  ค ตัวอย่างสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  
และเอกสารแนบท้ายสัญญา  

ภาคผนวก ง ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุน 
ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 



   

คู่มือ และ แผนปฏิบัติการคู่มือ และ แผนปฏิบัติการ  
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  ปี ปี ๒ ๕ ๖ ๒ ๕ ๖ ๓๓  

 ๑.   ความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ำรงพระรำชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  
มีพระรำชด ำริให้ด ำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 
๒๕๕๒ ทรงให้น ำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจำคโดยเสด็จพระรำชกุศล มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตำมพระรำชปณิธำนที่มุ่งสร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำสแก่เยำวชนไทยที่ประพฤติดี มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ให้ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี 
ตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน อันเป็นกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพแก่เยำวชนไทย 
ต่อมำในปี ๒๕๕๓ มีพระรำชด ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ทรงเป็นองค์ประธำนกรรมกำร และให้น ำโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ มำอยู่ภำยใต้
กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ 
ม.ท.ศ. มีกลไกคณะกรรมกำรมูลนิธิฯ ก ำกับดูแลอ ำนวยกำรระดับนโยบำย และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน 
ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมกำรระดับจังหวัดจำก
ทุกจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน เพ่ือร่วมด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม
จำกทุกจังหวัด เข้ำรับทุนพระรำชทำน พร้อมทั้งร่วมติดตำมดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ได้จัดสรรทุนพระรำชทำน แก่นักเรียน
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรรับทุนฯ ได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องไปแล้ว รวม ๑๑ รุ่น จำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑,๗๖๔ รำย รวมเงินทุนพระรำชทำน
ที่จัดสรรไปแล้ว จ ำนวน ๔๖๑.๗๔ ล้ำนบำท โดยที่ กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ได้มีกำรทบทวน ปรับปรุงหลักกำร แนวคิด และแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนฯ 
ให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตำมพระบรมรำโชบำย โดยให้มีกำรท ำสัญญำกำรรับทุนและชดใช้ทุน และ
ก ำหนดให้ผู้รับทุนต้องเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำที่รับทุน โดยเริ่มใช้ 
ในนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ และใช้อย่ำงต่อเนื่องในรุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ รวมทั้ง 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนฯ ในปี ๒๕๖๓ นี้ ต่อไปด้วย 

 ๒.   แนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.  

กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. ยึดหลักกำร แนวคิด และแนวทำงด ำเนินงำนที่ได้มีกำรปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตำมพระบรมรำโชบำย องค์ประธำนกรรมกำร ม.ท.ศ. มำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 
ดังนี้ 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๒ 

๒.๑ วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยำวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยกำร
พระรำชทำนทุนกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้กับผู้ที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๓ ให้มีโอกำสศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ สำยอำชีพ และศึกษำต่อเนื่อง
ไปจนจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ สำขำ
ที่ขำดแคลน สำขำด้ำนควำมมั่นคง และเข้ำสู่กำรมีอำชีพได้อย่ำงมั่นคง รวมทั้งกำรพระรำชทำน
ทุนเป็นกรณีๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ม.ท.ศ. จะเห็นสมควร 

๒) เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ บ่มเพำะ
ควำมมีวินัย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ อันจะช่วยสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่ เด็กและเยำวชนไทย 
ผู้ได้รับทุนพระรำชทำน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สำมำรถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภำพน ำควำมรู้
กลับไปท ำงำนพัฒนำท้องถิ่นชุมชน มีสัมมำชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ 

๒.๒ หลักการ แนวคิดตามพระบรมราโชบาย 

๑) ยึดหลักกำรพระรำชทำนทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ โดยมุ่งเน้นสำขำที่
เป็นควำมต้องกำรของประเทศ สำขำขำดแคลน สำขำด้ำนกำรเกษตร รวมทั้งสำขำด้ำนควำมม่ันคง 
ในสำยทหำร ต ำรวจ และ ปรับโดยไม่ยึด ไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวน
ทุนแต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และปรับเพิ่มให้มีกระบวนการ
ฝึกพัฒนาศักยภาพ เพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมรับทุนพระรำชทำน 

๒) ยึดหลักกำรที่ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถำบันและประเทศชำติ พร้อมกับ
มุ่งเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง บ่มเพำะควำมมีวินัยและ สร้างศักยภาพความสามารถ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนทุนในพระองค์ฯ เติบโตเป็น
คนดี มีคุณภาพ มีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่กำรงำนในเส้นทำงอำชีพ ด ำรงตนเป็นพลเมืองดี  
มีสัมมาชีพที่ม่ันคง กลับคืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชนสังคม ท ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ 

๓) ยึดหลักกำรที่ ให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภำยใต้เงื่อนไขเมื่อจบกำรศึกษำ ให้ชดใช้
ทุนพระรำชทำน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างม่ันคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยง
ต าแหน่งงานรองรับ สู่กำรเป็นข้ำรำชบริพำรในพระองค์ฯ หรือกำรท ำงำนในภำครัฐ (ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือกำรท ำงำนในสำยงำนควำมม่ันคง ทหำร ต ำรวจ ทั้งนี้ หากผู้รับ
ทุนฯ ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนเงินทุนพระราชทาน 
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๓ 

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  

 ๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นใหม่ ในทุกปีการศึกษา เป็น
นักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก คัดสรร และคัดกรอง รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. เป็นรุ่นใหม่
ในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยคัดเลือกมาจาก ๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่

  กลุ่มทั่วไป ครอบคลุมนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดต่ำงๆ ในภูมิภำค และกรุงเทพมหำนคร ที่จบชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในปีกำรศึกษำที่ก ำหนด มีผลกำรเรียนดี ประพฤติดี มีควำมสำมำรถและมุ่งมั่น
จะเรียนต่อเนื่อง รวมทั้งมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ 

  กลุ่มเฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษา เป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำมำ
อย่ำงต่อเนื่อง และจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในปีกำรศึกษำที่ก ำหนด มีผลกำรเรียนดี 
ประพฤติดี มีควำมสำมำรถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่อง รวมทั้งมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและ
พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ 

 ๒) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง เป็นนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. รุ่นที่อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำในชั้นปีต่ำงๆ ที่ยังคงสถำนะควำมเป็นนักเรียนทุนฯ และมีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ 
ระเบียบฯ ม.ท.ศ. ทั้งนี้ กลุ่มเป้ำหมำยรับทุนต่อเนื่องระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ ๑ ของทุกปี
กำรศึกษำ นอกจำกต้องเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในปีกำรศึกษำก่อนหน้ำแล้ว 
ยังต้องมีควำมสำมำรถเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยปิดของรัฐ หรือมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ตำม
ระเบียบฯ ม.ท.ศ. รวมทั้งเปิดโอกำสให้นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ผู้จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อรับทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ของมหำวิทยำลัยรังสิต ตำมที่มหำวิทยำลัยรังสิตทูลเกล้ำถวำยฯ องค์ประธำนกรรมกำร ม.ท.ศ. 

๒.๔ หลักเกณฑ์ กลไก และการคัดกรองผู้รับทุน ม.ท.ศ.  

 ๑) ยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ด้วยผลกำรเรียนดี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ เป็นผู้มีควำมประสงค์มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ ยึดเกณฑ์ความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีควำมจงรัก 
ภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพ มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้ำใจและพร้อมเข้ำรับกำรฝึก
บ่มเพำะเสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ  

๒) กลไกการคัดเลือก คัดสรร ระดับพ้ืนที ่ใช้ กลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด 
ร่วมกับ กลไกศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนี้ พ้ืนที่ กทม. ให้ 
สพฐ. โดย คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร ด ำเนินกำร ส ำหรับ กลุ่มเฉพาะ
ในโครงการกองทุนการศึกษา ให้ คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจำรณำด ำเนินกำร 
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๔ 
 

๓) การคัดกรองขั้นสุดท้ายด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  โดยฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรฯ ม.ท.ศ. ประมวลรำยชื่อข้อมูลของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ที่ทุกฝ่ำยจัดส่งมำให้ 
ด ำเนินกำรสอบทำน และจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำ
ศักยภำพ และเตรียมควำมพร้อมส่งตัวเข้ำรับกำรฝึกฯ ๑๐ วัน ณ โรงเรียนทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภ
รักษำพระองค ์จำกนั้นประเมนิผลกำรคัดกรองขั้นสุดท้ำย เสนอคณะกรรมกำร ม.ท.ศ. พิจำรณำต่อไป  

๒.๕ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 

จัดให้มีหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุน โดยเริ่มใช้กับ
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ นับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยในช่วง ๓ ปีแรกที่เริ่มใช้เป็น
หลักสูตรในช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ทีเ่หมำะสมตำมช่วงวัยครอบคลุม ๓ ด้ำนหลัก ได้แก ่

๑) การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง ภำยใต้
เป้ำประสงค์มุ่งให้เกิดกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ หวงแหนและปกป้องรักษำเชิดชูสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ บ่มเพำะควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ กำรเป็นพลเมืองที่ดี 
พร้อมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสำธำรณะ  

 โดยจัดให้มีกำรอบรมสร้ำงกำรรับรู้ ให้เกิดควำมเข้ำใจในหลักกำรทรงงำน กำรน้อมน ำปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ จัดให้มีกำรศึกษำเรียนรู้ดูงำนสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
กำรศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ  ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กำรฝึกวินัยควำมรับผิดชอบกำรอยู่ร่วมกันและท ำงำนร่วมกัน 

๒) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ  ภำยใต้
เป้ำประสงค์มุ่งเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำกำรเพ่ือควำมสำมำรถทำงกำรเรียน และกำรเรียนต่อ
ระดับปริญญำตรีในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ สำขำขำดแคลน สำขำด้ำนกำรเกษตร 
สำขำด้ำนควำมมั่นคง ในสำยทหำร ต ำรวจ  

 โดยจัดให้มีกำรแนะแนว และติววิชำกำรเฉพำะในวิชำหลักด้ำนต่ำงๆ ด้ำนภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยี ด้ำนกำรสื่อสำร ให้รู้จริง รอบรู้ มีควำมแข็งแกร่งในวิชำควำมรู้ มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล สังเครำะห์เชื่อมโยงเป็น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งกำรทัศนศึกษำเรียนรู้ที่
สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำที่เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำ เพ่ือเป็นกำรค้นหำควำมถนัดและควำม
ต้องกำรของตน มีควำมพร้อมสำมำรถเรียนส ำเร็จ มีควำมรู้ไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง  

๓) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภำยใต้เป้ำประสงค์มุ่งเตรียมควำมพร้อม 
ด้วยกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต มีกำรเรียนรู้ฝึกลงมือปฏิบัติงำน  

 โดยจัดให้มีกำรเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติงำนจิตอำสำ ในสถำนพยำบำล สถำนดูแลผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
กำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือเรียนรู้ประสบกำรณ์เชิงวิชำชีพกำรฝึกปฏิบัติงำน  
ด้ำนกำรเกษตร กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรศึกษำดูงำนและฝึกงำนตำมสถำบันและแหล่งเรียนรู้ส ำคัญ 
พิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือเปิดโลกทรรศน์ สร้ำงสรรค์ควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงแรงบันดำลใจ 
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 ๓.   รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร 

๑) กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม กลุ่มนักเรียนทั่วไป ทีจ่บชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ในพ้ืนที่จังหวัดต่ำงๆ ในภูมิภำคและกรุงเทพมหำนคร และกลุ่มนักเรียนผู้รับทุนในโครงการ 
กองทุนการศึกษา ที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนฯ รุ่นที่ ๑๒ โดยต้องเป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติ
อย่างครบถ้วนในทุกๆ ข้อตามที่ก าหนด ดังนี้ 

- เป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ด้วยผลกำรเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำระดับ ๓.๐๐ และสำมำรถเข้ำเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ในปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ หรืออยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกซึ่งคำดว่ำสำมำรถผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อได้ 

- มีควำมมุ่งมั่น และควำมสำมำรถทีจ่ะเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย และมีควำมประสงค ์
มุ่งมั่นและสำมำรถจะเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ไปจนจบปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ รวมทั้งมีควำมใฝ่ฝัน 
มีเป้ำอำชีพกำรงำนที่ปรำรถนำในอนำคต 

- มีสัญชำติไทย และบิดำ มำรดำ ต้องมีสัญชำติไทย 

- มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสภำวะทำงจิตเป็นปกติ รวมทั้งเป็นผู้มีควำมประพฤติ
เรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  

- มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงำม  มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และประเทศชำติ  

- ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก คัดสรร ต้องไดร้ับรู้ข้อมูลโครงกำรทุนฯ เข้ำใจในรำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
ระเบียบต่ำงๆ และพร้อมปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข ทั้งด้ำนกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพ
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลำที่ได้รับทุนพระรำชทำน กำรท ำสัญญำรับทุนและ
ชดใช้ทุน โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง และมีครูให้กำรรับรู้ด้วย 

๓.๒ หลักเกณฑ์ และกลไกคัดเลือก คัดสรร และคัดกรองผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๒  

๑) หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ยึดตามกรอบ ๓ หลักเกณฑ์ เกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ด้วยผลกำรเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ เป็นผู้มีควำมประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วง
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยต่อเนื่องจนจบปริญญำตรี และมีควำมสำมำรถในกำรเรียนให้ส ำเร็จ
ตำมเป้ำประสงค์ เกณฑ์ประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้องดีงำม  
มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีสภำวะทำงจิตเป็นปกติ  
ใฝ่เรียนรู้ เข้ำใจและพร้อมเข้ำรับกำรฝึกบ่มเพำะเสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำม มีวินัย พัฒนำ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ  
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 ทั้งนี้ โดยให้น้ าหนักความส าคัญของทั้ง ๓ เกณฑ์เท่าๆ กัน และเปิดโอกำสให้คณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด สามารถก าหนดรายละเอียดภายในเกณฑ์แต่ละด้านได้ ตามบริบทที่เหมาะสม
ของจังหวัดตน  

๒) กลไกคัดเลือก คัดสรร เสนอรายช่ือผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๒ และการคัดกรองข้ันสุดท้าย 

๒.๑) การด าเนินการในระดับพื้นที่/จังหวัด ใช้ กลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับ
จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่ เดิม หรืออำจปรับปรุงใหม่ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยมี  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นเลขำนุกำร ส ำหรับองค์ประกอบ
ของกรรมกำร ควรมีฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (ควรต้องมีมากกว่าด้านการศึกษา) รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมที่ประธำนกรรมกำรเห็นว่ำเหมำะสม คณะกรรมกำรฯ ต้องปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรคัดเลือก คัดสรร เสนอรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๒ จังหวัด
ละไม่น้อยกว่ำ ๕ รำย โดยมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ และต้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ซึ่งกลไกคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดต้องปฏิบัติหน้ำที่ในกำรติดตำมดูแล
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ในจังหวัดของตนอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่องตลอดระยะเวลำที่รับทุน 
ส ำหรับ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม 
ไม่เกิน ๒ รำย โดยกลไก คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร 

๒.๒) การกลั่นกรองในระดับภาค ใช้ รูปแบบการประชุมร่วมในระดับภาคการศึกษา ๑๘ ภาค
การศึกษา โดย มีศึกษำธิกำรภำค (กศภ.) ๑๘ ภำค ของกระทรวงศึกษำธิกำร ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำรของที่ประชุมร่วม และมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรฯ 
จังหวัด ที่อยู่ในภำคนั้นๆ เข้ำร่วมประชุม ส ำหรับ ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดท่านหนึ่งท าหน้าที่ โดยที่ ในกำรประชุมร่วมนี้ ที่ประชุมร่วม
รับผิดชอบกลั่นกรอง และจัดล ำดับรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ให้เหลือตำมจ ำนวนที่
โครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ก ำหนด ตำมสัดส่วนจ ำนวนจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
(ภาคการศึกษาที่มี  ๖ จังหวัด ให้กลั่นกรองเสนอรายชื่อผู้ รับทุนฯ ได้ ๑๒ รายชื่อ  
ภาคการศึกษาที่มี ๔ - ๕ จังหวัด ให้กลั่นกรองเสนอรายชื่อผู้รับทุนฯ ได้ ๘ รายชื่อ และ
ภาคการศึกษาที่มี ๓ จังหวัด ให้กลั่นกรองเสนอรายชื่อผู้รับทุนฯ ได้ ๖ รายชื่อ โดย 
ไม่ก าหนดชายหญิง ไม่จ าเป็น ต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละ
จังหวัด พิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  

๒.๓) การด าเนินการในกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา ให้คณะกรรมการ
โครงการกองทุนการศึกษา พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง  นักเรียนที่มี
คุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

๒.๔) การคัดกรองขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรฯ ม.ท.ศ. ด ำเนินกำรประมวลรำยชื่อและข้อมูลของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
ที่ทุกฝ่ำยจัดส่งมำให้ ด ำเนินกำรสอบทำน แล้วจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม 
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และจัดเตรียมควำมพร้อมส่งตัวเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพ ณ โรงเรียนทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  ตามหลักสูตร ระยะเวลา ๑๐ วัน และมีกำร
ประเมินผลกำรฝึกจำก ๓ ส่วน โดยครูฝึกในหลักสูตรฯ โดยครูพ่ีเลี้ยงที่ร่วมดูแลและพักกับผู้
เข้ำรับกำรฝึก และโดยกำรประเมินตนเองของผู้เข้ำรับกำรฝึก เพ่ือน ำผลมำประกอบกำร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ รอบด้ำน รำยงำนผลกำรฝึกเสนอคณะกรรมกำร ม.ท.ศ. พิจำรณำ 
ตำมขั้นตอน  

๓.๓ รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกฯ รุ่น ๑๒ ระดับพื้นที่ และในโครงการกองทุนฯ 

 ๑) การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. โดย ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรงำนโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. และฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. ด ำเนินกำรประสำนแจ้งรำยละเอียดคู่มือและแผนปฏิบัติ
กำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๓ ให้หน่วยงำนที่ร่วมปฏิบัติงำนในโครงกำรทุนฯ 
ม.ท.ศ. ในช่วงต้นเดือนมกรำคม ๒๕๖๓ โดยขออนุเครำะห์ควำมร่วมมือให้หน่วยงำนด ำเนินกำร 
ดังนี้ 

๑.๑) แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รับทรำบ
รำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ และกำรคัดเลือก 
คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน
ใน “คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ และประสานงานระดับจังหวัด” ของทุกจังหวัด  
ให้เริ่มด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือกฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๓ 
อย่างเคร่งครัด และด าเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้  ทั้งนี้ โดยขอความ
ร่วมมือจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบของกระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. ร่วมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับกับประธำน
และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดทุกจังหวัด 

๑.๒) แจ้งกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานแจ้งศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาคการศึกษา และ
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด รับทรำบรำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนโครงกำร
ทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ และกำรคัดเลือก คัดสรร นักรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในบทบำทภำรกิจที่ศึกษำธิกำรภำค ๑๘ ภำค 
และบทบำทของศึกษำธิกำรจังหวัด ทุกจังหวัดซึ่งต้องท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ
ระดับจังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือก คดัสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด ด าเนินการ
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๓) แจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประสานแจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแห่ง รับทรำบรำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ.  
ปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้ควำมร่วมมือประสำนสนับสนุนรำยละเอียดให้โรงเรียนในสังกัด 
ได้รับทรำบข้อมูลรำยละเอียด เพ่ือเตรียมกำรคัดสรรเสนอรำยชื่อนักเรียนในโรงเรียนตนต่อไป 
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ทั้งนี้ ให้แจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รับผิดชอบด าเนินกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลไก
คณะกรรมกำรคัดเลือก คัดสรรฯ เพ่ือด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือกฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตามแนวทางในปี ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด ด าเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 

๑.๔) แจ้งส านักงานโครงการกองทุนการศึกษา รับทรำบรำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำน
โครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ และด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนจำก
โครงกำรกองทุนกำรศึกษำฯ ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก ำหนด  

 ๒) การด าเนินงานในระดับพื้นที่/จังหวัด โดยคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ) ท ำงำนร่วมกับศึกษำธิกำรภำค (กศภ.) ๑๘ 
ภำคกำรศึกษำ ตำมแนวทำงและขั้นตอน ดังนี้ 

  ๒.๑) ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ด ำเนินกำร 

(๑) แจ้งรำยละเอียดคู่มือและแผนปฏิบัติกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ. ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทรำบโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้ 
ทุกโรงเรียน ทุกสังกัดสามารถคัดเลือก เสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ โรงเรียนต้องแจ้ง
ใหน้ักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อ รับทราบรายละเอียดโครงการทุนฯ และ
เง่ือนไขการรับทุนฯ อย่างชัดเจน และต้องมีข้อมูลหลักฐำนประกอบอย่ำงครบถ้วน  

(๒) แจ้งให้โรงเรียน น ำส่งรำยชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตำมแบบรำยงำนที่โครงกำรก ำหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน พร้อมเอกสาร  
แนบท้ายรายงาน) ส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จังหวัด เพ่ือตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องตำมคุณสมบัติ หลกเกณฑ์ที่ก ำหนด และประมวลจัดท ำทะเบียนบัญชี
รำยชื่อผู้ได้รับกำรเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระรำชทำนทุน  

๒.๒) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ด ำเนินกำร 

(๑) น ำบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับกำรเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับพระรำชทำนทุน เข้ำสู่กำรพิจำรณำ
เพ่ือคัดเลือก คัดสรร ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ไว้จ ำนวนหนึ่ง และ 
คณะกรรมการฯ จังหวัด ต้องจัดให้มีกระบวนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน แต่ละราย ท่ีได้คัดเลือก คัดสรรไว้  

(๒) น ำข้อมูลจำกกำรลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้ำนและสอบทำนข้อมูลเชิงประจักษ์ มำประกอบกำร
พิจำรณำกลั่นกรอง โดย ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง และต้องสอดคล้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และ จัดล าดับความส าคัญ 
ให้เหลือรายช่ือจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ราย/จังหวัด  

(๓) คณะกรรมกำรฯ จังหวัด ต้องจัดให้มีการประเมินความเครียด และภาวะซึมเศร้า
ตามแบบประเมินของของกรมสุขภาพจิต ให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อใน
ระดับจังหวัด โดยประสำนควำมร่วมมือให้สาธารณสุขจังหวัดร่วมพิจารณาและ
ให้การรับรองผลการประเมิน 
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๙ 

(๔) เมื่อได้รำยชื่อไม่น้อยกว่ำ ๕ รำย ที่จัดล ำดับดังกล่ำวแล้ว ซึ่ง กระบวนการคัดเลือกฯ 
เสนอรายชื่อ ในระดับจังหวัดจะต้องแล้วเสร็จภายในไม่เกิน วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ และให้ประธำนคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด จัดส่งรำยงำนสรุปผลกำร
คัดเลือก คัดสรร ตำมแบบรำยงำนที่โครงกำรก ำหนด  (แบบรำยงำน จ.-๐๑-จังหวัด) 
พร้อมรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรฯ 
ระดับจังหวัดแล้ว (แบบรำยงำน จ.-๐๒-นักเรียน) พร้อมด้วยแบบรับทรำบข้อมูล
เงื่อนไขโครงกำรทุนฯ และค ำยินยอมของผู้ปกครอง รวมทั้งผลกำรประเมินควำมเครียด
และภำวะซึมเศร้ำที่ผ่ำนกำรรับรองโดยสำธำรณสุขจังหวัด โดยก ำหนดให้ส่งต้นฉบับ
เอกสารทั้งชุด ให้ศึกษาธิการภาคในกลุ่มภาคการศึกษาตน เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำร
กลั่นกรองระดับภำค ร่วมกับศึกษำธิกำรภำค (กศภ.) ๑๘ ภำคกำรศึกษำ พร้อมทั้งส่ง
ส าเนาครบชุด ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐำนะ
ฝ่ำยเลขำนุกำรโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ภายในไม่เกิน วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  

๒.๓) ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา รับผิดชอบจัดให้มีการประชุมร่วม
เพื่อกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับจังหวัดในภาคของตน โดยมี 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดทุกจังหวัดเข้ำประชุม
ร่วมกลั่นกรอง ในภำคกำรศึกษำที่มีจังหวัดของตน ให้ศึกษาธิการภาค ท าหน้าที่เลขานุการ
การประชุม ส่วนประธานการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่านใดท่านหนึ่ง ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีรำยละเอียดของจังหวัดที่อยู่ในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ และกระบวนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) การก าหนด ๑๘ ภาคการศึกษา ยึดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ภาคการศึกษาท่ีมี ๓ จังหวัด มี ๔ ภาค ได้แก ่ภำค ๓, ๗, ๘ และ ๑๑ ภาคการศึกษา
ที่มี ๔ จังหวัด มี ๗ ภาค ได้แก่ ภำค ๔, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๑๘ ภาค
การศึกษาที่มี ๕ จังหวัด มี ๕ ภาค ได้แก่ ภำค ๒, ๕, ๙, ๑๐ และ ๑๗ และภาค
การศึกษาที่มี ๖ จังหวัด มี ๒ ภาค ได้แก่ ภำค ๑ และ ๖ ทั้งนี้ ก ำหนดให้แต่ละภำค
กำรศึกษำกลั่นกรองเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ รุ่น ๑๒ ได้ตำมสัดส่วน โดยภำค
กำรศึกษำที่มี ๓ จังหวัด เสนอรำยชื่อได้ ๖ รำยชื่อ ภำคกำรศึกษำที่มี ๔ - ๕ 
จังหวัด เสนอรำยชื่อได้ ๘ รำยชื่อ และภำคกำรศึกษำที่มี ๖ จังหวัด เสนอรำยชื่อได้ 
๑๒ รำยชื่อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า ๑๐ ตามตาราง การจัดภาค
การศึกษาฯ และการก าหนดจ านวนรายช่ือที่แต่ละภาคสามารถเสนอได้  

(๒) จัดการประชุมร่วม เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญร่วมกัน ให้
เหลือรายชื่อผู้ที่เห็นชอบร่วมกัน ตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา
ตามข้อ (๑) โดยให้จัดล ำดับอย่ำงรอบคอบ เป็นธรรม ยึดตำม ๓ หลักเกณฑ์ (เรียนดี 
ประพฤติดี มีความพร้อม) โดยให้น้ าหนักความส าคัญของทั้ง ๓ เกณฑ์เท่าๆ กัน  
ซึ่งที่ประชุมสามารถร่วมกันก าหนดรายละเอียดภายในเกณฑ์แต่ละด้านได้  ทั้งนี้  
ไม่ก ำหนดสัดส่วนชำยหญิง ไม่จ ำเป็นต้องคัดเลือก กลั่นกรองให้ครบจำกทุกจังหวัด 
ไม่ก ำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัด แต่ให้พิจารณาจากศักยภาพของนักเรียน โดย
ต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดโยงกับฐานจังหวัดที่เสนอรายชื่อนักเรียน ทั้งนี ้
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๑๐ 

นักเรียนผู้ได้รับกำรกลั่นกรองเสนอชื่อตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ดังกล่ำว ต้องรับรู้ เข้าใจรายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ พร้อมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขสัญญา และพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน โดยต้องได้รับควำมยินยอม
จำกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และมีครูให้กำรรับรู้ร่วมด้วย รวมทั้งมีรำยงำนผล
กำรประเมินควำมเครียดและภำวะซึมเศร้ำมำด้วย  

ทั้งนี้ เมื่อแต่ละภำคกำรศึกษำ ได้ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุมร่วมเพ่ือ
พิจำรณำกลั่นกรองและจัดล ำดับควำมส ำคัญในระดับภำค ให้ศึกษาธิการภาคนั้นๆ 
ประสานแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของภาคตน ให้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบโดยเร็วที่ สุด เพ่ือประสำนควำม
ร่วมมือ ทีมงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. จัดให้มี
ทีมเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมร่วมของทั้ง ๑๘ ภาคการศึกษา 

ตาราง การจัดภาคการศึกษาฯ และการก าหนดจ านวนรายชื่อที่แต่ละภาคการศึกษาสามารถเสนอได้ 

ภาค 
การ 

ศึกษาที ่

การจัดภาคการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่น ามาใชใ้นการกลั่นกรองฯ รุ่นที่ ๑๒ ปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 

(รายชื่อจังหวัดในภาคการศึกษานั้นๆ) 

จ านวนรายชื่อที่ 
ภาคการศึกษา 
กลั่นกรองเสนอ
ได้ (จ านวน) 

๑ ลพบุรี  ชัยนำท  สระบุรี  สิงห์บรุี  อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ๑๒ 
๒ ปทุมธำนี  นนทบุรี  นครปฐม สมุทรปรำกำร   

(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร ให้ สพฐ. ด ำเนินกำรคัดเลือก) 
๘ 

๓ รำชบุรี  กำญจนบุรี  สุพรรณบุร ี ๖ 
๔ สมุทรสงครำม  ประจวบคีรีขันธ ์เพชรบุรี  สมุทรสำคร ๘ 
๕ นครศรีธรรมรำช  ชุมพร  พัทลงุ สุรำษฎร์ธำนี  สงขลำ ๘ 
๖ ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พังงำ  ระนอง  สตูล ๑๒ 
๗ ยะลำ  นรำธิวำส  ปัตตำนี  ๖ 
๘ ชลบุร ี ฉะเชิงเทรำ  ระยอง ๖ 
๙ จันทบุรี  ตรำด  นครนำยก ปรำจีนบุรี  สระแก้ว  ๘ 

๑๐ อุดรธำน ี หนองคำย  หนองบัวล ำภู  บึงกำฬ  เลย  ๘ 
๑๑ สกลนคร  นครพนม มุกดำหำร  ๖ 
๑๒ ขอนแก่น  กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม  ร้อยเอ็ด ๘ 
๑๓ นครรำชสีมำ  ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สรุินทร์ ๘ 
๑๔ อุบลรำชธำน ี ยโสธร ศรีสะเกษ  อ ำนำจเจริญ ๘ 
๑๕ เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ล ำปำง  ล ำพูน ๘ 
๑๖ เชียงรำย  น่ำน  พะเยำ  แพร ่ ๘ 
๑๗ พิษณุโลก  ตำก  เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ ๘ 
๑๘ นครสวรรค์  ก ำแพงเพชร พิจิตร  อุทัยธำนี ๘ 

 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๑ 

(๓) ศึกษาธิการภาค ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา ให้การรับรองผลการกลั่นกรอง ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้น ำส่งข้อมูล พร้อม
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพระรำชทำนจำกแต่ละภำคกำรศึกษำ ( ๑๘ ภาคการศึกษา 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๔ รายชื่อ ) ตำมแบบรำยงำนทุกฉบับที่โครงกำรทุนฯ ก ำหนด  
( แบบรายงาน กศภ.-๑๘ ภาคการศึกษา แบบรายงาน จ.-๐๑-จังหวัด แบบรายงาน 
จ.-๐๒-นักเรียน ) พร้อมข้อมูลประกอบ โดยส่งเอกสำรที่ครบถ้วน ให้ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. โดยเอกสารต้องถึงฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน
ไม่เกิน วันจันทร์ที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๓) การด าเนินการในพื้นที่กรงุเทพมหานคร ให้ สพฐ. ด ำเนินกำรคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองโดยใช้
กลไกคณะกรรมกำรฯ ที่มีอยู่เดิม เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
แนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ โดยเสนอรายช่ือพร้อมข้อมูล
จ านวน ๒ ราย ตำมแบบรำยงำนที่โครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ก ำหนดส ำหรับ กทม. ทั้งนี้ นักเรียนผู้
ได้รับกำรเสนอชื่อ ต้องรับรู้ เข้าใจรายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ พร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไข
สัญญา และพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลา
ที่ได้รับทุนพระราชทาน โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และมีครูให้
กำรรับรู้ร่วมด้วย รวมทั้งมีรำยงำนผลกำรประเมินควำมเครียดและภำวะซึมเศร้ำตำมแบบของ
กรมสุขภำพจิต ที่มีผู้รับรองรำยงำนผลมำด้วยอย่ำงครบถ้วน จัดส่งเอกสำรทั้งหมด ให้ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งาน ม.ท.ศ. โดยเอกสารต้องถึงฝ่ายเลขานุการฯ ภายในไม่เกิน วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนคัดกรองในข้ันสุดท้ำยต่อไป 

๔) การด าเนินการคัดเลือกคัดสรรและเสนอรายช่ือ กลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ให้คณะกรรมกำรโครงกำรกองทุนฯ พิจำรณำคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง  ตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ก ำหนดในแนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ โดยใช้
แบบรำยงำนตำมที่โครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. ก ำหนด และฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. จะประสำนงำนให้กรมสุขภำพจิตมำประเมินควำมเครียดและภำวะ
ซึมเศร้ำตำมแบบของกรมสุขภำพจิตให้ในระหว่ำงกระบวนกำรคัดเลือก และเมื่อได้ข้อมูลตำม
แบบรำยงำนและข้อมูลประกอบอย่ำงครบถ้วนแล้ว จัดส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ. ภายในไม่เกิน วันจันทร์ที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๓.๔ การด าเนินงานคัดกรองขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๒  

 ๑) เมื่อส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ 
ม.ท.ศ. ได้รับข้อมูลจำก ๑๘ ภำคกำรศึกษำ (จ ำนวน ๑๔๔ รำย) จำก สพฐ. ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 
กทม. (จ ำนวน ๒ รำย) และจำกโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ ภำยในไม่เกินวันวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษำยน 
๒๕๖๓ แล้ว ฝ่ำยเลขำนุกำรจะประมวลสอบทำนรำยชื่อ และข้อมูลนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๒ 

และผ่ำนกำรคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองมำแล้ว โดยจัดให้มีกระบวนสุ่มการสอบทานด้วยการ
ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความร่วมมือของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จำกนั้น สรุปประมวลจัดท ำบัญชีรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำรับกำรคัดกรองในขั้นสุดท้ำย 
เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรำยชื่อตำมบัญชีดังกล่ำว เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพเพื่อคัดกรองใน 
ขั้นสุดท้าย ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (คาดว่าประมาณวันที่ ๒ –๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๒) การประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดท ำรำยงำนผลสรุปกำรประเมินผลกำรคัดกรองขั้น
สุดท้ำย เสนอรำยชื่อผู้เข้ำรับพระรำชทำนทุน รุ่นที่ ๑๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพ่ือคณะกรรมกำร 
ม.ท.ศ. พิจำรณำอนุมัติรำยชื่อผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ และเตรียมควำมพร้อมลงนำมใน
สัญญำกำรรับทุน ม.ท.ศ. ตำมขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ให้เป็นผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำกนั้นเข้ำสู่ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรเข้ำเฝ้ำฯ รับพระรำชทำนทุน ต่อไป 

 ๔.   แนวทางการจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ได้เริ่มจัดสรรทุนพระรำชทำนต่อเนื่องในระดับปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ เป็นครั้งแรกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ส ำหรับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่  ๑ และด ำเนินกำร 
มำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ส ำหรับในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ มีกรอบแนวทำงหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทาน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ :- เฉพำะผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่มีก ำหนดระยะเวลำหลักสูตร ๖ ปี ที่ก ำลังเรียน 
ชั้นปี ๕ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และเป็นผู้ที่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ชั้นปีต่อเนื่องปีที่ ๖ ในสถำบันอุดมศึกษำ
หรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด  
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๕ :-  เฉพำะผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่มีก ำหนดระยะเวลำหลักสูตร ๕ - ๖ ปี ที่ก ำลัง
เรียนชั้นปี ๔ ในสถำบันอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๕ ใน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖ :- ที่ก ำลังเรียนชั้นปี ๓ ในสถำบันอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๔ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๗ :- ที่ก ำลังเรียนชั้นปี ๒ / ปวส.๒  ในสถำบันอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ใน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๓ / สอบเทียบโอนเทียบเท่ำระดับปริญญำตรี ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๘ :- ที่ก ำลังเรียนชั้นปี ๑ / ปวส.๑  ในสถำบันอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ใน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๒ / ปวส. ๒ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๓ 

 
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ :- ที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำในช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ และสำย
อำชีพ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ตำมสัญญำกำรรับทุนพระรำชทำนฯ มีควำมมุ่งมั่นและสำมำรถเข้ำเรียน
ต่อในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมระเบียบที่โครงกำรทุนฯ ก ำหนด และ
ต้องมีกำรท ำสัญญำระดับปริญญำตรีแนบท้ำยสัญญำเดิม ในกำรรับทุนพระรำชทำนฯ ต่อเนื่องระดับ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  

๔.๒ คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเงื่อนไข
ข้อก าหนดส าคัญ 

คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง  

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ – รุ่นที่ ๘ ที่จะได้รับพระรำชทำนทุนฯ ต่อเนื่องระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับพระรำชทำนทุนฯ / มีสถำนะนักเรียนทุนฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และควำมประพฤติดี 
มีแนวโน้มที่บ่งชี้ควำมสำมำรถทำงกำรเรียนจะจบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ทีส่ำมำรถเลื่อนระดับเข้ำเรียนในชั้นปีต่อไปในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และสอดคล้อง
กับระเบียบ ม.ท.ศ. ว่ำด้วยกำรดูแลนักเรียนทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑  

กรณีที่เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ ซึ่งก ำลังเรียนในภำคเรียนสุดท้ำยของช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำยสำมัญ/สำยอำชีพ (ม.๖/ปวช.๓) ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สามารถ
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และสามารถผ่าน 
การคัดเลือก หรือได้รับคัดเลือก ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา/
มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในก ากับของรัฐซึ่งเป็นระบบปิด รวมถึงมหาวิทยาลัยรังสิตที่ทูลเกล้าฯ
ถวายทุน โดยศึกษำตำมหลักสูตร ระยะเวลำที่สถำนศึกษำก ำหนด และสอดคล้องกับระเบียบ ม.ท.ศ. 
ว่ำด้วยกำรดูแลนักเรียนทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

๔.๓ การแจ้งผลการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ก ำหนดให้นักเรียนทุนฯ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำเรียนต่อในระดับปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ แล้วต้องแจ้งข้อมูลสถำนศึกษำที่เรียนต่อในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ คณะ/สำขำวิชำ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ/นิสิต รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่สถำนศึกษำเรียกเก็บในแต่ละภำคเรียน/ปี ให้ฝ่ำยเลขำนุกำร 

เงื่อนไขข้อก าหนดส าคัญ 
- สถานศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือในก ากับ
ของรัฐซึ่งเป็นระบบปิด โดยต้องเรียนในหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรีเท่านั้น รวมถึง
มหาวิทยาลัยรังสิต ในกรณีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าฯ ถวาย  
- การสอบซ้ าเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กรณีที่ได้รับทุนฯ เข้ำศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในปีแรกไปแล้ว หำกผู้รับทุนฯ ประสงค์ลำออกจำกสถำนศึกษำที่เรียนอยู่เดิม 
เพื่อสอบซ้ ำเข้ำสู่กำรเริ่มเรียนในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ในชั้นปีที่ ๑ อีกครั้งในปีกำรศึกษำต่อไป 
จะถือเป็นการสละสิทธิ์ทุนฯ ทันที 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๔ 

โครงกำรทุนฯ ทรำบ ผ่ำนระบบรวบรวมข้อมูลของเครือข่ำยนักเรียนทุนฯ รวมทั้งแจ้งโรงเรียนเดิมเพ่ือ
แจ้งใหส้ ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด ทรำบ และส่งต่อ
ข้อมูลดังกล่ำวให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ทรำบโดยด่วนที่สุด เพ่ือ
ประมวลรำยงำนผลต่อคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. และคณะกรรมกำร ม.ท.ศ. พิจำรณำ
อนุมัติจัดสรรทุนพระรำชทำนต่อเนื่อง ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ต่อไป 

๔.๔ ระบบบัญช ีและการดูแลนักเรียนทุนฯ ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ใช้ บัญชีทุนพระราชทานฯ ที่นักเรียนทุนฯ มีอยู่เดิม ให้โรงเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียนมีหนังสือ
แจ้งธนาคาร เพื่อขอปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการเบิกจ่ายจากเดิม มาเป็นนักเรียนทุนฯ เป็นผู้เบิกจ่ายผู้เดียว 
เนื่องจำกนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับปริญญำตรี (เงื่อนไขเดิมมีครูที่ปรึกษำผู้ดูแลที่โรงเรียน
มอบหมำย ให้ร่วมลงนำมเบิกจ่ำยด้วย)  

ทั้งนี้ หากประสงค์จะปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ จะต้องประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็นทีมงานฝ่ายเลขานุการงานโครงการทุนการศึกษาฯ 
ตามรายช่ือที่แจ้งไว้ในท้ายเอกสารนี้ ได้ทราบก่อนที่จะด าเนินการใดๆ 

โดยที่ การเปิดบัญชีใหม่ กรณนีักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ จะต้องด ำเนินกำรตำมนี้ เท่ำนั้น 

-  ก ำหนดให้เปิดบัญชีทุนพระราชทานฯ กับธนาคารออมสิน เท่านั้น ต้องใช้ชื่อบัญชีเช่นเดิม 
ตำมที่เคยใช้ คือ  

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ นาย/นางสาว.........................  
-  ต้องน ำยอดเงินที่คงเหลือทั้งหมดจำกที่ปิดบัญชีทุนพระรำชทำนเดิม น ำฝำกเข้ำบัญชีทุน

พระรำชทำนฯ ที่เปิดใหม ่เต็มตำมจ ำนวนดังกล่ำว  

-  ส่งส ำเนำสมุดบัญชีทุนพระรำชทำนที่ปิดลง พร้อมกับส ำเนำสมุดบัญชีทุนพระรำชทำนที่เปิดใหม่ 
ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
เป็นกำรด่วนที่สุด โดยที่ส ำเนำสมุดบัญชีที่ปิดลง และที่เปิดใหม่ จะต้องมีทั้งใบหน้ำสมุดบัญชี 
ที่เห็นชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี และใบเนื้อในที่เห็นถึงยอดเงินที่ปิดบัญชี และยอดเงินที่น ำฝำก 
เปิดบัญชีใหม่ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ  

กำรจัดสรรเงินทุนพระรำชทำนต่อเนื่อง ในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ให้กับนักเรียนทุนฯ 
จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีทุนพระราชทานฯ ของแต่ละคน โดยจะโอนให้เป็นงวด (ประมำณ 
๒-๓ งวด ในช่วงเดือนกันยำยน-ธันวำคม ๒๕๖๓) ซึ่งนักเรียนทุนฯ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบัญชีเงินทุนพระราชทานฯ และ บริหารการเบิกจ่ายด้วยตนเอง  
จึงแนะน าให้จัดท าบัญชีรับจ่ายของตนไว้เพื่อสามารถบริหารจัดการการเงินของตน ให้พอ
ส าหรับใช้ได้ตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเข้ำสู่ระบบกำรดูแลนักเรียนทุนฯ ในแต่ละ
มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำแล้ว จะมีอำจำรย์ที่ปรึกษำช่วยแนะน ำต่อไป 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๕ 

 ๕.   กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

 วงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ยึดตำมอัตรำที่คณะกรรมกำร ม.ท.ศ. ก ำหนดไว้เดิม โดย  

๕.๑ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกเป็นสำยสำมัญและสำยอำชีพ ดังนี้ 

๑) สายสามัญ อัตรำ ๑๘,๐๐๐ บำท/ปี แยกเป็นค่ำครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บำท 
(เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท) และค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียน ๖,๐๐๐ บำท  

๒) สายอาชีพ อัตรำ ๒๒,๐๐๐ บำท/ปี แยกเป็นค่ำครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บำท 
 (เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท) และค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียน ๑๐,๐๐๐ บำท 

๕.๒ ทุนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ครอบคลุม ๔ หมวดค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

๑) หมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำครอบคลุมค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียม
บ ำรุงกำรศึกษำและอ่ืนๆ ที่สถำบันกำรศึกษำเรียกเก็บโดยตรงจำกผู้เรียน โดยโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. 
จะสนับสนุนให้ตำมจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยจริงที่มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำเรียกเก็บจำกผู้เรียน  

๒) หมวดค่าหอพัก ให้ส ำหรับผู้ที่ต้องเช่ำหอพัก ตำมจ่ำยจริงโดยมีหลักฐำนประกอบ  
 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บำท หรือ ๒๔,๐๐๐ บำท/ปี  

๓) หมวดค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ให้เท่ำกันทุกรำย เหมำจ่ำยในอัตรำ ๑๐,๐๐๐ บำท/ปี  

๔) หมวดค่าครองชีพ ให้เท่ำกันทุกรำยในอัตรำ ๔๘,๐๐๐ บำท/ปี (เฉลี่ยเดือนละ ๔,๐๐๐ บำท) 

 ยกเว้น กรณีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๗ - รุ่นที่ ๙ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมรับทุนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ตำมที่
มหำวิทยำลัยรังสิตทูลเกล้ำถวำยฯ โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. จะจัดสรรเงินทุน
พระรำชทำน เฉพำะหมวดค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน รำยละ ๑๐,๐๐๐ บำท และหมวดค่ำครองชีพ 
รำยละ ๔๘,๐๐๐ บำท รวมจ ำนวน ๕๘,๐๐๐ บำท/รำย/ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร และยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวมทั้ง
ใหส้ิทธิ์ในการอยูห่อพักภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ๖.   การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
นักเรียนทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนและได้รับกำรติดตำมดูแลจำกโครงกำรทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนฯ ตลอดช่วงกำรเป็นนักเรียนทุนฯ ภายใต้ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ
ให้นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ ตระหนักและยึดมั่นถือปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนทุน ม.ท.ศ. 
สำมำรถด ำรงสถำนะกำรเป็นนักเรียนทุนพระรำชทำนได้ต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำ โดย 

๖.๑ นักเรียนผู้รับทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. จะอยู่ในควำมดูแลของโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ 
ภำยใต้ระเบียบมูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. ว่ำด้วยกำรดูแลนักเรียนทุนในโครงกำร
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ อำทิ  



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๖ 

 

๑) ต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับของสถานศึกษา  และปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อก ำหนดโครงกำรทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. ตระหนักและมีควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ของนักเรียนทุนฯ ทั้งต่อกำรเรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน กำรประพฤติตำม
ระเบียบวินัยของนักเรียน ด ำรงตนอย่ำงมีศีลธรรม มีควำมกตัญญู และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอำสำ
ช่วยเหลือพัฒนำท้องถิ่นชุมชน ท ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ม ีว ิน ัยตำมระเบ ียบนัก เร ียน ไม ่บกพร ่อง ในศีลธรรมอ ันด ี ม ีท ัศนคต ิที ่ถ ูกต ้องด ีงำม   
มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ และรักษำสุขภำพร่ำงกำย 
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ 

๒) ต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และมี
ควำมมุ่งมั่นเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของ
ประเทศ สำขำขำดแคลน สำขำด้ำนกำรเกษตร สำขำด้ำนควำมมั่นคง ในสำยทหำร ต ำรวจ หรือ
สำขำที่คณะกรรมกำรมูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ ม.ท.ศ. ก ำหนด โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกกำรศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด เพ่ือเข้ำสู่
กำรมีอำชีพได้อย่ำงมั่นคง 

๓) ต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยในทุกปีกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐ ตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรใช้เป็นค่ำมำตรฐำนของประเทศ ทั้งนี้ หำกกรณีผลกำรเรียนปีแรกในชั้น  
ม.๔/ปวช.๑ มีผลกำรเรียนระดับ ๒.๐๐ – ไม่เกิน ๓.๐๐  ตลอดทั้งปีกำรศึกษำ จะให้โอกำส 
ในกำรปรับตัวอย่ำงต่อเนื่องอีก ๑ ปีกำรศึกษำ เพ่ือเร่งปรับตัวด้ำนผลกำรเรียนให้มีระดับดีขึ้น
เกินกว่ำ ๓.๐๐ ทั้งนี้ หำกไม่สำมำรถท ำได้ อำจเสนอคณะกรรมกำร พิจำรณำยกเลิกทุนในปีต่อไป 

๔) ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และกำรจัดสรรทุนพระรำชทำน รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรเงิน  
ส่วนบุคคลของตนอย่ำงถูกต้อง มีกำรท ำบัญชีรับจ่ำยรำยเดือนทุกเดือน และจะต้องรับผิดชอบ
จัดท ำและส่งรำยงำนผลกำรเรียน ควำมประพฤติ และกำรใช้จ่ำยเงินทุนพระรำชทำน ในทุกภำคเรียน
และทุกปีกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำ ตำมท่ีก ำหนด  

๕) ต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตำมหลักสูตรที่โครงกำรทุนฯ จัดเตรียมให้
ในแต่ละช่วงชั้นอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย นับตั้งแต่รับทุนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
จนจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำตำมระยะเวลำหลักสูตรก ำหนด โดยควำมถี่ของ
กำรเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพจะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ม.ท.ศ. และคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. ก ำหนด 

๖.๒ ภายใต้การด าเนินงานโครงการทุนฯ จัดให้มีการติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ตลอดระยะเวลารับทุนฯ  
และเม่ือจบการศึกษา โดยมีกลไก ๓ ระดับ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. 
และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำ (๒) คณะกรรมกำรคัดเลือก คัดสรรผู้รับ
พระรำชทำนทุนและประสำนงำนระดับจังหวัด โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน และศึกษำธิกำรจังหวัด 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓ 

๑๗ 

 

เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และหน่วยงำนภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมกำร และ  
(๓) สถำนศึกษำ โดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครูประจ ำชั้น ครูผู้ดูแล และผู้ปกครอง ร่วมติดตำมดูแล  
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยังต้องท าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนฯ และติดตาม
ผลการเรียน ความประพฤติ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ในทุกภำคเรียน 
และทุกปีกำรศึกษำ พร้อมทั้ งประสำนก ำกับ ให้สถำนศึกษำจัดส่ งรำยงำนผลกำรเรียนฯ  
ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัดจะท ำหน้ำที่ประสำนเชื่อมโยงควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ  
ให้ช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนฯ และครอบครัวประสบปัญหำวิกฤต  

 

 

 

 
 
 
 

การติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อมูล 

งานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

โทร. ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๘  โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๙๑๕๘ 

ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 

นายนัฎธวุฒิ  บุญบงการ   e-mail :  nattawut@nesdc.go.th 
โทร ๐๘๙-๗๗๖-๑๔๘๖ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๘ 

นายพัสวี  บุญเรือง   e-mail : passavee@nesdc.go.th 
โทร ๐๘๓-๒๙๖-๑๒๓๓ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๓๐ 



 
 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก  ก  ตารางแผนปฏิบัติการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก  ข  แบบรายงานประกอบการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก  ค  ตัวอย่างสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเอกสารแนบท้าย
สัญญา 

ภาคผนวก  ง  ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ตารางแผนปฏิบัติการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 



 

แผนปฏบิตักิารโครงการทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ประสานแจง้แผนปฏบิตักิาร โครงการ

ทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓  

สศช.             

๑.๑ ประสานแจง้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ด าเนนิการแจง้คูม่อืและแผนปฏบิตักิาร ปี ๒๕๖๓ 

โดย มท. แจง้ผูว้า่ฯ ประธานคณะกรรมการฯ จังหวดั / 

ศธ. แจง้ฝ่ายเลขานุการ-ศธจ.ทกุจังหวดั และ ศธภ. 

๑๘ ภาค /สพฐ. แจง้ส านักงานเขตพืน้ที ่/ แจง้

โครงการกองทนุการศกึษา ทราบ เพือ่ด าเนนิ

กระบวนการคดัเลอืก คดัสรร คัดกรอง ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขในปี ๒๕๖๓ ตอ่ไป 

 

 สศช.แจง้ 

โครงการกอง

ทนุการศกึษา 

และ สพฐ. 

 มท.แจง้ ผวจ. 

ทกุจังหวดั 

 ศธ.แจง้ 

ศกึษาธกิาร

จังหวดั และ

ศกึษาธกิารภาค 

๑๘ ภาค 

            

๑.๒ ขอความร่วมมอื มท. , ศธ. ชีแ้จงแนวทางด าเนนิการ

ในปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบประชมุทางไกลของหน่วยงาน 

สศช. ร่วมกับ 

มท. ศธ. และ

สพฐ. 

            

 

เป้าหมายการด าเนนิงานโครงการฯ  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ : จัดสรรทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๒ เป็นทนุระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชพีโดยมกีระบวนการคัดเลอืก 

คดัสรร จากนักเรยีนทีก่ าลงัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี๓ ในภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๒ และจะจบการศกึษาชว่งชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ ทีม่คีณุสมบัตติรงตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข   

จากกลุม่ทัว่ไป และจากโครงการกองทนุการศกึษา และการจัดสรรทนุพระราชทานตอ่เนือ่งใหก้บันักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. รุ่นที ่๔ – รุ่นที ่๑๑ ทีย่ังมสีถานะเป็นนักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. 

(ประสานแจง้  

ตน้ ม.ค.๖๓) 

(ตน้ ม.ค.๖๓)  



๒ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๒. ด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรรผูม้สีทิธ ิ ์

รบัพระราชทานทนุฯ ในปี ๒๕๖๓  

๑) กลุม่ทั่วไป จากทกุจังหวดัทั่วประเทศ  

และระดับภาคโดยคณะกรรมการฯ จังหวดั ร่วมกบั

ศกึษาธกิารจังหวดั และพืน้ที ่กทม. โดย สพฐ. 

๒) กลุม่เฉพาะจากโครงการกองทนุการศกึษา 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั/กทม. 

ศกึษาธกิารภาค 

โครงการกองทนุฯ 

            

กลุม่ท ัว่ไป              

๒.๑ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวดั จัดประชมุ ก าหนด

เกณฑใ์นรายละเอยีด และขัน้ตอนการคัดเลอืก คัดสรร 

ในปี ๒๕๖๓ โดยด าเนนิการโปรง่ใส เป็นธรรม  

กระจายโอกาสการคดัเลอืกท ัว่ถงึในทุกสงักดั 

ทกุเขตพืน้ที ่ ตามวตัถปุระสงค ์หลกัเกณฑเ์งือ่นไข

โครงการ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดัและ 

 กทม. ซึง่ม ีสพฐ.

รับผดิชอบ 

            

๒.๒ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดั ด าเนนิการคดัเลอืก  

คดัสรร จากทะเบยีนบญัชรีายชือ่นักเรยีนทีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามเกณฑ ์เงือ่นไขทีโ่ครงการก าหนด ซึง่ทกุ

โรงเรยีน ทกุสงักดั คดัเลอืก และเสนอชือ่ โดยใหน้ า

ขอ้มูลสว่นบคุคล/ครอบครัว ประกอบการพจิารณา 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม. ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

            

๒.๓ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดั คดัเลอืกคดัสรรเสนอ

รายชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ จ านวนไมน่อ้ยกวา่

๕ ราย โดยตอ้งลงพืน้ทีต่รวจสอบขอ้มลูเชงิประจักษ์

คณุสมบัตแิละขอ้เท็จจรงิอย่างรอบคอบ จัดท าขอ้มลู

ประกอบการเสนอชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ  

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม. ซึง่ม ีสพฐ.

รับผดิชอบ 

            

 

(ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ และสง่

รายชือ่ให ้สศช.ภายในไมเ่กนิ 

๒๐ เม.ย. ๖๓) 



๓ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๒.๔ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดัพจิารณาใหค้วาม

เห็นชอบ สรุปรายงานผลการคัดเลอืก คดัสรร และ

รับรองการจัดล าดับความส าคัญ และเสนอรายชือ่ 

ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ ๕ ราย  

พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณา และจัดสง่ให ้

ศกึษาธกิารภาค และส าเนาสง่ สศช. ภายในไมเ่กนิ 

วนัที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

            

๒.๕ ทีป่ระชมุร่วมระดับภาคการศกึษา ๑๘ ภาคการศกึษา 

กบัประธานคณะกรรมการจังหวัด ทีอ่ยูใ่นเขตภาค

การศกึษา นัน้ๆ พจิารณากลัน่กรองรายชือ่นักเรยีน 

จัดล าดบัความส าคญั โดยใหค้วามเห็นชอบ สรุป

รายงานผลการคดัเลอืก คดัสรร และรับรองการ

จัดล าดบัความส าคญั และเสนอรายชือ่ผูม้สีทิธิรั์บ

พระราชทานทนุใหเ้หลอืภาคละ ๖ ราย ๘ ราย และ 

๑๒ ราย ตามสดัสว่นจ านวนจังหวดัของแตล่ะภาค

การศกึษา ตามคูม่อื และจัดสง่ให ้สศช. ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นงาน ม.ท.ศ.  

ภายในไมเ่กนิวนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

            

กลุม่เฉพาะจากโครงการกองทุนการศกึษาฯ              

๒.๖ คณะกรรมการโครงการกองทนุการศกึษา จัดท า

รายชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิขา้รับการคดัเลอืก คดัสรร  

คดักรอง จัดสง่ให ้สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นงาน ม.ท.ศ.  

ภายในไมเ่กนิวนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

สนง.กองทนุ 

การศกึษา  

            

(จัดสง่รายชือ่และ 

ขอ้มลูให ้สศช.  

ภายในไมเ่กนิ  

วันที ่๒๐ เม.ย. ๖๓) 

(จัดสง่รายชือ่จาก

แตล่ะจังหวัดใหภ้าค 

กศภ. และส าเนา 

สศช. ภายในไมเ่กนิ 

วันที๒่๐ ม.ีค. ๖๓) 

(จัดสง่รายชือ่และขอ้มลู

ให ้สศช. ภายในไมเ่กนิ

วันที ่๒๐ เม.ย.๖๓) 



๔ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๓.   การสอบทานรายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้รบัพระราชทาน

ทนุ และการคดักรองข ัน้สดุทา้ย โดย

คณะกรรมการ ม.ท.ศ.  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ.  

            

๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ สอบทานรายชือ่นักเรยีนทีไ่ดรั้บ 

การเสนอชือ่ จากทกุกลุม่เป้าหมาย และสุม่สอบทาน

ในระดบัพืน้ที/่จังหวดั 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ. โดย สศช.

ร่วมกบั สลค. 

สพฐ. 

            

๓.๒ สรุปผลการสอบทานบญัชรีายชือ่ และแจง้ ศธ. /มท. 

สพฐ. / โครงการกองทนุการศกึษา เพือ่ทราบรายชือ่

นักเรยีนผูม้สีทิธิ ์เขา้รับการคดักรองขัน้สดุทา้ยดว้ย

การฝึกพัฒนาศักยภาพฯ  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ .

ม.ท.ศ. โดย สศช.  

            

๓.๓  การคดักรองขัน้สดุทา้ย ส าหรับนักเรยีนทีไ่ดรั้บการ

เสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืก คดัสรร เป็น

นักเรยีนทนุ ม.ท.ศ. รุ่นที ่๑๒ ณ พัน.ฝึกสว่นหลงั 

ทม.รอ. ชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓   

คณะอนุ กก. 

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. โดย สศช. 

สพฐ. สลค. พม. 

ร่วมกับส านักราชฯ 

            

๓.๔ ประชมุคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ. และคณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. เพือ่พจิารณารายงานผลการคัดเลอืก คัดสรร

และกลัน่กรอง และใหค้วามเห็นชอบรายชือ่ผูไ้ดรั้บ

การคดัสรรเขา้รับพระราชทานทนุ  

ฝ่ายเลขานุการ 

กก.ม.ท.ศ. และ

อนุ กก. ม.ท.ศ. 

โดย สศช.ร่วมกบั

ส านักราชฯ 

            

๓.๕ น าความกราบฯ องคป์ระธานกรรมการ ม.ท.ศ.  

ขอพระบรมราชวนิจิฉัย รายชือ่ผูรั้บทนุ และจ านวน

เงนิทนุพระราชทานในปี ๒๕๖๓ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ.  

            

๓.๖ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานแจง้รายชือ่

นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๒ ปี ๒๕๖๓ ให ้

มท./ศธ./ทกุจังหวดั/และแจง้โครงการกองทนุฯ ไดรั้บ

ทราบประมาณภายในเดอืนกรกฎาคม ๖๓  

พรอ้มแจง้รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. 

            

(แจง้รายชือ่ผูม้สีทิธิ ์

ไมเ่กนิวันที ่๓๐ เม.ย.๖๓) 

(ด าเนนิการระหวา่ง  

 เม.ย.๖๓) 

(เขา้คัดกรองขัน้สดุทา้ย 

ระหวา่ง ๒ – ๑๑ พ.ค. ๖๓) 

(ประชมุ กก.ม.ท.ศ. 

ตน้เดอืน ม.ิย. ๖๓) 

(ประชมุ อนุ กก.ม.ท.ศ.

ปลายเดอืน พ.ค. ๖๓) 



๕ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๔. การด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร 

นกัเรยีนทุนฯ รุน่ที ่๙ เขา้ศกึษาตอ่ระดบั

ปรญิญาตร ีทีม่หาวทิยาลยัรงัสติ ตามที่

มหาวทิยาลัยรังสติ ทลูเกลา้ฯ ถวาย โดยจะใช ้

ในปีการศกึษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ ทนุ  

คณะท างานฯ 

โดย สศช. สกอ. 

สลค. ร่วมกับ

ส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

๕. การด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร 

และสอบทาน นกัเรยีนทุนฯ ดเีดน่ รุน่ที ่๙ 

และครูดเีดน่ ประจ าปี ๒๕๖๓ เพือ่รบัการ

ยกยอ่งเชดิชูเกยีรต ิด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในกลาง พ.ค. ๒๕๖๓ และน าเสนอ

คณะอนุกรรมการ/และกรรมการ ม.ท.ศ. 

พจิารณาผลการคดัเลอืก นักเรยีนทนุฯ ดเีดน่ 

รุ่น ๙ จ านวน ๑๐ ราย ครูดเีดน่ ๘ ราย 

คณะท างานฯ 

โดย สศช. สพฐ.

ร่วมกบัส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

๖.  การเตรยีมน านกัเรยีนทุนฯ รุน่ที ่๑๒  

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เขา้เฝ้าฯ รบั

พระราชทานทุนการศกึษา และนกัเรยีน

ทนุฯ ดเีดน่ รุน่ ๙ ครูดเีดน่ เขา้เฝ้าฯ  

รบัพระราชทานโลเ่ชดิชูเกยีรต ิ 

และรุน่ที ่๓ – ๕ ทีจ่บการศกึษา 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. 

            

๖.๑ จัดเตรยีมความพรอ้มและประสาน

รายละเอยีดการน านักเรยีนทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

เขา้เฝ้าฯ พรอ้มผูว้า่ฯ และครูผูด้แูล 

สศช. ร่วมกับ

ส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

๖.๒ จัดใหม้กีารประชมุชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ

ใหก้บันักเรยีนทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๒  

เพือ่ทราบเงือ่นไขและหลกัการปฏบิตัตินของ

นักเรยีนทนุพระราชทาน และซักซอ้ม 

การเขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุและรับ

พระราชทานโลฯ่ และนักเรยีนทนุฯ  

รุ่น ๓ – ๔ ทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

สศช.ร่วมกับ 

สพฐ.  ศธ. มท. 

พม. และส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

(ไดร้ายชือ่ภายในเดอืน ม.ีค. 

๖๓ เพือ่เสนอ อนุ กก.ม.ท.ศ.) 

(แลว้เสร็จภายในเดอืน พ.ค. ๖๓ 

เพือ่เสนอ อนุ กก.ม.ท.ศ.) 

เป็นไปตามหว้งเวลา

ทีโ่ปรดเกลา้ฯ 

ใหเ้ขา้เฝ้าฯ 

(กอ่นวนัเขา้เฝ้าฯ ) 

จัด ) 



๖ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๖.๓ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. น าคณะนักเรยีนทนุ  

รุ่นที ่๑๒ เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุ  

พรอ้มนักเรยีนทนุฯ ดเีดน่และครูดเีดน่  

เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานโลฯ่ พรอ้มน าคณะ

นักเรยีนทนุฯ รุ่นที ่๓ – ๕ ทีจ่บการศกึษาฯ 

เขา้เฝ้ากราบพระบาทฯ  

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. 

            

๖.๓ จัดท าสญัญาการรับทนุพระราชทาน ม.ท.ศ. 

ของนักเรยีนทนุฯ รุ่นที ่๑๒ 

             

๗.   การตดิตามผลการเรยีน ความประพฤติ

และการใชจ้า่ยเงนิทนุพระราชทานของ

นกัเรยีนทุนพระราชทาน 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

และตดิตามผล

โดย สศช.  

            

๗.๑ ประสานใหแ้จง้ศกึษาธกิารจังหวดั ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดบัจังหวัด 

ด าเนนิการตดิตาม และรายงานผลการเรยีน 

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทาน ของนักเรยีนทนุพระราชทาน 

ในทกุรุ่น ทกุภาคเรยีน 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุ กก.ฯ 

โดย สศช. และ 

สพฐ. 

            

๗.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ลงพืน้ที่

ตรวจเยีย่มนักเรยีนทนุพระราชทาน เป็นระยะ  

 สศช. สพฐ. 

ร่วมกบั สลค.  

            

๗.๓ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผล

และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการเรยีน  

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทานในทกุภาคเรยีน (ระดบัมัธยมฯ ) 

 สศช.             

 

(รุน่ที ่๑๒  เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุ  

รุน่ที ่๙ นักเรยีนทนุฯดเีดน่และครดูเีดน่  

เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานโลฯ่ 

และรุน่ที ่๓– ๕ ทีจ่บการศกึษา ป.ตร ีหรอื

เทยีบเทา่  เขา้เฝ้าฯ  กราบพระบาทฯ) 

(ถดัจากวนัเขา้เฝ้าฯ ) 

จัด ) 
ระดบัมธัยม  

ปิดภาคเรยีน ๒/๖๒ ชว่ง เม.ย. 

ระดบั ป.ตร ีปิดภาคเรยีน ๒/๖๒ 

ชว่ง ม.ีค. – พ.ค. (ขึน้กบัสถาบนัการศกึษา) 

ภาคเรยีน ๑/๖๓ ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

รุน่ที ่๑๐ – ๑๒ 

ภาคเรยีน ๑/๖๓ 

รุน่ที ่๙-๑๑ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

รุน่ที ่๙-๑๑ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

ระดบัมธัยม  

ปิดภาคเรยีน ๑/๖๓ ชว่ง ต.ค. 

ระดบั ป.ตร ีปิดภาคเรยีน ๑/๖๓ 

ชว่ง ต.ค. – ธ.ค. (ขึน้กบัสถาบนัการศกึษา) 



๗ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๗.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผล

และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการเรยีน 

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทานในทกุภาคเรยีน  

(ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่) 

สศช.             

๗.๕ สรุปผลการเรยีนฯ ประจ าปีการศกึษา 

๒๕๖๒ เพือ่น าเรยีนเสนอ คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ. และคณะกรรมการมลูนธิฯิ พจิารณา

อนุมัตกิารจัดสรรทนุพระราชทาน ตอ่เนือ่ง

ในปีการศกึษา ๒๕๖๓ ส าหรับ รุ่นที ่๔-๑๒ 

ตอ่ไป 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุ กก.ฯ 

โดย สศช. 

            

๘. การโอนเงนิทุนพระราชทานเขา้บญัชใีห้

นกัเรยีนทุนพระราชทาน รุน่ที ่๔ - ๑๒  

ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัสรรทุนระราชทาน

ตอ่เนือ่งในปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

บรหิารฯ โดย

ส านักราชเลขาฯ 

            

๙.  ฝ่ายเลขาโครงการฯ สนบัสนุนการดแูล

พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนทุน

พระราชทานฯ การจดักจิกรรมจติอาสา

นกัเรยีนทุนพระราชทานฯ และ

เสรมิสรา้งเครอืขา่ยนกัเรยีนทนุ

พระราชทานฯ  

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกบั พม.สพฐ. 

และ มพพ. สลค. 

            

๙.๑ สนับสนุนการเขา้รับการฝึกและพัฒนา

ศกัยภาพของนักเรยีนทนุฯ ส าหรับระดบั  

ม.ปลาย ชว่งปิดภาคเรยีน ปีละ ๒ ครัง้ และ

ระดบั ป.ตร ี๑ ครัง้ ตามระเบยีบ ม.ท.ศ. วา่

ดว้ยการดแูลนักเรยีนทนุฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

พัน. ฝึกสว่นหลงั ทม.รอ. 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกบั พม.สพฐ. 

และ มพพ. สลค. 

       

 

ฝึก

พฒันา

ศกัยภาพ  

ป.ตร ี

รุน่ ๙ 

ครัง้ที ่๑ 

     

รายงานผล 

รุน่ที ่๓ – ๑๑ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ และ

ประจ าปีการศกึษา ๖๒ 

รายงานผล 

รุน่ที ่๔ – ๑๒ 

ภาคเรยีน ๑/๖๓ 

รุน่ที ่๓-๘ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

รุน่ที ่๓-๘ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

รุน่ที ่๔ – ๙ ระดบัปรญิญาตร ีโอนเงนิทนุฯ ประมาณ ๒-๓ งวด 

รุน่ที ่๑๐ – ๑๒ ระดบัมธัยมปลาย โอนเงนิทนุฯ งวดเดยีว 

(ฝึกพฒันาศกัยภาพ ม.ปลาย  

รุน่ ๑๐ ครัง้ที ่๓ ระหวา่ง ๒ -๘ เม.ย. ๖๓ 

รุน่ ๑๑ ครัง้ที ่๑ ระหวา่ง ๒๓ – ๒๙ เม.ย. ๖๓) 

(ฝึกพฒันาศกัยภาพ ม.ปลาย  

รุน่ ๑๐ ครัง้ที ่๔ และ รุน่ ๑๑ ครัง้ที ่๒  

ชว่ง ต.ค. ๖๓) 



๘ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๙.๒ สนับสนุนแผนงาน/กจิกรรมเพือ่การดแูล

พัฒนาศักยภาพ การศกึษา การเรยีนรู ้และ

ทักษะชวีติใหก้ับนักเรยีนทนุฯ อาท ิประชมุฯ 

ปัจฉมินเิทศ ป.ตร ี/ ม.ปลาย ฝึกปฏบิตังิาน 

โรงพยาบาล /ป.ตร ีฝึกปฏบิตังิานหน่วยงาน

ฝ่ายเลขาโครงการทนุฯ สศช. สลค. มพพ. 

โดย สศช. 

ร่วมกับ มพพ. 

และ สลค.  

เป็นหลัก 

            

๙.๓ สนับสนุนการจัดประชมุปฐมนเิทศนักเรยีน 

ทนุฯ รุ่น ๙ ทีเ่ขา้สูก่ารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ปีการศกึษา ๒๕๖๓  

โดย สศช. 

ร่วมกับ มพพ. 

และ สลค.  

เป็นหลัก 

            

๙.๔ สนับสนุนแผนงาน/กจิกรรมน านักเรยีนทนุฯ 

เขา้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพระราชพธิสี าคัญ 

การจัดกจิกรรมจติอาสานักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. 

ร่วมกับเครอืขา่ยนักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. ระดับ

ภมูภิาค ๔ ครัง้ และกจิกรรมจติอาสานักเรยีน

ทนุฯ ม.ท.ศ. ระดับจังหวดั โดยการสนับสนุน

ของ มพพ. 

โดย สลค.  

ร่วมกับ มพพ. 

และ สศช. 

เป็นหลัก 

            

 

(ม.ปลาย รุน่ ๑๐-๑๑  

ฝึกปฏบิตังิาน โรงพยาบาลฯ 

 ชว่ง ๑-๑๕ พ.ค. ๖๓ 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๑ ชว่ง ม.ค. ๖๓) 

(ประชมุปฐมนเิทศ 

 รุน่ ๙ ระดบั ป.ตร ีครัง้ที ่๑  

ชว่งตน้ พ.ค.๖๓) 

(ประชมุปฏบิตักิารฯ  ป.ตร ีรุน่ ๔-๘ 

ปัจฉมินเิทศ ชว่งตน้ พ.ค. ๖๓) 

(ป.ตร ีรุน่ฝึกปฏบิตังิาน ณ สศช.  

และ สลค. ชว่ง ม.ิย. – ก.ค. ๖๓) 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๒ ชว่ง เม.ย. ๖๓) 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๓ ชว่ง ก.ค. ๖๓) 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๔ ชว่ง ก.ย. ๖๓) 

(จติอาสายอ่ย จัดขึน้ตอ่เนือ่งตลอดปี) 

(ป.ตร ีฝึกปฏบิตังิานอทุยานราชพฤกษ์  

เอกชน และอืน่ๆ ชว่ง ม.ิย. – ส.ค. ๖๓) 

ขึน้ปีใหม ่ วนัมาฆบชูา 
เปลีย่นเครือ่งทรงฯ 

วนัฉัตรมงคล วนัจักร ี วนัเฉลมิ

พระชนม 

พรรษาฯ 

๓ ม.ิย. 

 

วนัคลา้ย

วนัพระ

ราชสมภพ 

๕ ธ.ค. 

วนัพชืมงคล 

วนัเฉลมิ

พระชนม 

พรรษาฯ 

๒๘ ก.ค. 

วนัเฉลมิ

พระชนม 

พรรษาฯ 

๑๒ ส.ค. 

 
เปลีย่นเครือ่งทรงฯ 

เปลีย่นเครือ่งทรงฯ 



 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 

แบบรายงานประกอบการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นท่ี ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 



     แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษา  
     ของนักเรียนผูไ้ด้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร  

     ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 
     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................. ชือ่เลน่............................................... 

3. ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ ....................... ถนน ...............................................................................  

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

 จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท ์.................................................. 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ........................... ถนน ..........................................................................  

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

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

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

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

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

  เลขประจ าตัวประชาชน  

 

 

 

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  .................................................................................................................................................................. 
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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 ............................................... 
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11. กรณีนักเรียนมีผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่บิดามารดา 

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

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

 เลขประจ าตัวประชาชน  

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

 ระบุจ านวนรายได้เฉลี่ยต่อปี (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 

    แขง็แรง สมบูรณ ์ (พร้อมแนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ) 

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

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

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

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

 2) ขนาดเครื่องแต่งกาย 

  ขนาดเสื้อ               เล็ก/ S          กลาง/M         ใหญ่/L          ใหญ่มาก/XL  รอบอก......................นิ้ว (ระบุ) 

       ขนาดกางเกง           เล็ก/ S          กลาง/M         ใหญ่/L          ใหญ่มาก/XL  รอบเอว.....................นิ้ว (ระบุ) 

      ขนาดรองเท้าผ้าใบ ................................ (ระบุ) ความยาวจากปลายเท้าถึงส้นเท้า ................................ ซม. (ระบุ) 
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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 .................................... เว็บไซด์ / อีเมล์ ............................................................. 

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

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2562 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  

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

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

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

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

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

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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18. ความสามารถพิเศษ ของนักเรียน โปรดระบุ  

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

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

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

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

19. การประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความมุ่งม่ันในการเรียน ความมีวินัย มีคุณธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

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

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

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

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

20. ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

        เข้าเรียนต่อสายสามัญ ชั้น ม.4               เข้าเรียนต่อสายอาชีพ ชั้น ปวช. 1 

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

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

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

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

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

21. ความมุ่งม่ันในการเรียนต่อ  

 1) มีความมุ่งม่ันที่จะเรียนต่อในระดับ  

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

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

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

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

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

2) มีความสนใจ ความใฝ่ฝัน ที่จะเข้าสู่การอาชีพใด ในอนาคต 

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

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

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
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22. ชื่อครู / อาจารย์ หรือบุคคลที่สามารถยืนยันข้อมูล หรือให้ข้อมูลด้านการศึกษา ของนักเรียนเพิ่มเติมได้ 

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

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

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

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

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

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

23. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ( เช่น  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความไม่มั่นคง ภาระค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว บรรยายสภาพบ้าน สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว) 

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

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

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

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

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

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

ขอรับรองว่าขอมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

                                 ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนแล้ว ขอรับรองความถูกต้อง 

 

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

       (....................................................................) 
นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

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

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

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

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

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

1. ระบุความเป็นผู้น าของนักเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

  

2. ความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

3. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

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

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

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

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว (ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มขี้อมูลประจักษ์ ที่สามารถตรวจสอบได้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

 
 

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

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

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

 

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

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

                     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4     การรับทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ขั้นตอนพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน

พระราชทานฯ 

นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ปกครอง และครู/ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับทราบการปรับหลักการแนวคิด 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง เป็นนักเรียนทุน
พระราชทานฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

หลักการแนวคิดทุนพระราชทานทุน 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 2562 ด้วยคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นจะเรียนต่อใช้ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และมี
ความสามารถในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์  เกณฑ์ความประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  เกณฑ์ความพร้อม ที่จะเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอย่างต่อเนื่อง
ตลอดห้วงเวลารับทุน ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกคัดสรร จะมีการฝึกและคัดกรองในขั้นสุดท้าย ระยะเวลา 10 วัน 
จากนั้น ประเมินผล สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรอง และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครอง
ต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 12 ต่อไป   

เมื่อเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 12 ผู้ปกครอง สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องสนับสนุนให้นักเรียนผู้ได้รับ
ทุนพระราชทาน ปฏิบัติตนตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ก าหนด และต้องเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทานฯ โดยโครงการทุนฯ จะจัดเตรียมหลักสูตร 
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

ได้รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้วทุกประการ 

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

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

           นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

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

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

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

              (.....................................................................)               (..........................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................        ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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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 และเกียรติบัตร ต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถ การได้รับ
รางวัลในด้านต่างๆ 

4. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนที่สถานศึกษาออกให้ 

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

6. ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ 

หลักฐานด้านอื่นๆ  

ทั้งนี้ หากเห็นว่ามหีลักฐานอ่ืนๆ เชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัย
ของนักเรียน ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดแนบมาด้วย  
 

เอกสาร หลักฐานที่ต้องแนบท้ายรายงาน 



แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ  
รุ่นท่ี 12 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการทุนการศึกษาฯ  

ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ. ) 

รายงานโดย คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด : จังหวัด............................................ 

เพ่ือเสนอรายชื่อนักเรียน เข้าสูก่ารพิจารณากลั่นกรอง ระดับภาค 18 ภาคการศึกษา 
***************************************************************************************************************************************************************************************** 

1. คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและการประสานงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ได้ด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร ตำมหลักกำร แนวคิด แนวทำงโครงกำร
ทุนกำรศึกษำฯ ปี 2563 โดย 

คณะกรรมการ รับทราบ หลักการแนวคิดการพระราชทานทุน ที่มุ่งเน้นในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของ
ประเทศ สำขำขำดแคลน สำขำกำรเกษตร และสำขำควำมมั่นคง ทหำร ต ำรวจ ไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง 
ไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวนทุนแต่ละจังหวัด และมีการคัดกรองด้วยการฝึกพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับมุ่งเน้น
กำรเสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำมต่อสถำบันและประเทศชำติ สร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง บ่มเพำะควำมมี
วินัย ศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ให้นักเรียนทุนพระรำชทำน  
ในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภำพ มีสัมมำชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปท ำงำนช่วยเหลือชุมชนสังคม  
ท ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ โดยให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน  

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการทุนการศึกษาฯ ยึดตำม 3 หลักเกณฑ์ ในกำรพิจำรณำคัดเลือก คัดสรร และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ได้แก ่

(1)  เกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ด้วยคะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 เป็นผู้มีควำมประสงค์
และมุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ต่อเนื่องจนจบปริญญำตรี และมีควำมสำมำรถในกำร
เรียนให้ส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ 

(2)  เกณฑ์ความประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ 

(3)  เกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ สภำวะ
จิตใจเป็นปกติ ใฝ่เรียนรู้ รับรู้ เข้ำใจและพร้อมเข้ำรับกำรฝึกบ่มเพำะวินัย และพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ 
พัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ และทักษะชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง 

หากคณะกรรมการฯ มีการก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ทีใ่ช้ในการคัดเลือก คัดสรร เพิ่มเติม โปรดระบ ุได้แก ่

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

แบบรายงาน จ.-01-จังหวัด 
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2. สรุปรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และรับรอง จากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 

ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้  

 (ให้คณะกรรมกำรฯ จังหวัด คัดเลือก คัดสรร เสนอรำยชื่อนักเรียนในจ ำนวนไม่น้อยกว่า 5 ราย/จังหวัด  
เพ่ือน ำมำพิจำรณำกลั่นกรองร่วมกันในระดับภำค 18 ภำคกำรศึกษำ) 

ล าดับที่ 1 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4         สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................
อ ำเภอ.............................................................................จังหวัด.................................................................................................  

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ....................................................................โทรศัพท.์.................................................................. 

ล าดับที ่2 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน............................................................................................................................ 

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

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4         สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ....................................................................โทรศัพท์................................................................... 

ล าดับที่ 3 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน............................................................................................................................ 

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

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4          สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ....................................................................โทรศัพท์................................................................... 

/ล าดับที่ 4.... 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน............................................................................................................................ 

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

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4          สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ....................................................................โทรศัพท์................................................................... 

ล าดับที่ 5 ชื่อ – สกลุ นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4          สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ....................................................................โทรศัพท์................................................................... 

3. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้น ำเสนอ แบบรำยงำนข้อมูลส่วนบุคคลและครัวเรือน ตำมแบบรำยงำน จ.-02 
พร้อมแบบรับทรำบข้อมูลเงื่อนไขโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. และค ำยินยอมของผู้ปกครอง รวมทั้งผลกำรประเมิน
ควำมเครียดและภำวะซึมเศร้ำตำมแบบประเมินของกรมสุขภำพจิต ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองโดยสำธำรณสุขจังหวัด 
ของนักเรียนผู้ได้รับกำรเสนอชื่อตำมข้อ 2 มำด้วยแล้วอย่ำงครบถ้วน 

ขอรับรอง รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร พร้อมข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน ที่ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด แล้ว เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำกลั่นกรองในระดับภำค ตำมภำค
กำรศึกษำ 18 ภำค ตำมขั้นตอนต่อไป 

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

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

วันที่..................................................... 

ลงชื่อ.................................................................................................... 
(....................................................................................) 
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

วันที่......................................................... 



แบบรายงานผลการกลั่นกรอง ผู้รับทุนพระราชทานฯ  
รุ่นท่ี 12 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการทุนการศึกษาฯ  

ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ. ) 

รายงานโดย ศึกษาธิการภาค : ภาค            ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ทุกจังหวัด 
ในภาคการศึกษา จ านวน            จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 

 
เพ่ือเสนอรายชื่อนักเรียน เข้าสูก่ารพิจารณาคัดกรองในขั้นสุดท้าย จ านวน ........... ราย 

( ก ำหนดให้จ ำนวนรำยชื่อที่เสนอขึ้นอยู่กับจ ำนวนจังหวัดในพื้นที่ของแต่ละภำคกำรศึกษำ กรณีภำคกำรศึกษำที่มี  
3 จังหวัด ใหเ้สนอรำยชื่อ จ ำนวน 6 รำย กรณีภำคกำรศึกษำที่มี 4 - 5 จังหวัด ใหเ้สนอรำยช่ือ จ ำนวน 8 รำย 

และกรณีภำคกำรศึกษำที่มี 6 จังหวัด ใหเ้สนอรำยช่ือ จ ำนวน 12 รำย ทั้งนี้ ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร ) 
***************************************************************************************************************************************************************************************** 

1. ศึกษาธิการภาค รับทราบ หลักกำรแนวคิดกำรพระรำชทำนทุน ที่มุ่งเน้นในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาการเกษตร และสาขาความมั่นคง ทหาร ต ารวจ ไม่ก ำหนดสัดส่วนชำยหญิง 
ไม่ก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนทุนแต่ละจังหวัด และมีกำรคัดกรองด้วยกำรฝึกพัฒนำศักยภำพ พร้อมกับมุ่งเน้น
การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง บ่มเพาะความมีวินัย 
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้นักเรียนทุนพระราชทานในพระองค์ฯ 
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชนสังคม ท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ โดยให้มีกำรท ำสัญญำรับทุนและชดใช้ทุน  

2. ศึกษาธิการภาค รับทราบ หลักเกณฑ์ เง่ือนไขโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ยึดตำม 3 หลักเกณฑ์ ในกำรพิจำรณำ
คัดเลือก คัดสรร และจัดล ำดับควำมส ำคัญ ได้แก่ (1) เกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยคะแนน 
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็นผู้มีความประสงค์และมุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และมีความสามารถในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ (2)  เกณฑ์ควำมประพฤติดี  
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 
และ (3) เกณฑ์ควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
สภาวะจิตใจเป็นปกติ ใฝ่เรียนรู้ รับรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะวินัย และพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง  

3. ศึกษาธิการภาค ได้รับข้อมูลรายชื่อนักเรียน พร้อมข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน ที่คณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด ในภาคการศึกษานี้จัดส่งให้ ประกอบด้วย จังหวัดที่เสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข เข้ารับการพิจารณา กลั่นกรอง ร่วมกัน (มี 3 - 6 จังหวัด แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วย 

(1)  จังหวัด...................................................... เสนอรายช่ือนักเรียน   จ านวน ...................... ราย 

(2)  จังหวัด...................................................... เสนอรายชื่อนักเรียน    จ านวน ...................... ราย 

(3)  จังหวัด...................................................... เสนอรายช่ือนักเรียน    จ านวน ...................... ราย 

(4)  จังหวัด...................................................... เสนอรายชื่อนักเรียน  จ านวน ...................... ราย 

(5)  จังหวัด...................................................... เสนอรายชื่อนักเรียน  จ านวน ...................... ราย 

(6)  จังหวัด...................................................... เสนอรายชื่อนักเรียน  จ านวน ...................... ราย 

/ 4. ศึกษาธิการภาค ...
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4. ศึกษาธิการภาค ได้ร่วมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับจังหวัดในภาคของตน 
โดยมี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ทุกจังหวัดในภาคการศึกษานี้
ร่วมพิจารณา โดยยึดตำมหลักกำรไม่ก ำหนดชำย หญิง ไม่จ ำเป็นต้องคัดเลือก กลั่นกรองให้ครบมำ
จำกทุกจังหวัด ไม่ก ำหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด แต่จะพิจำรณำจำกศักยภำพของนักเรียนเป็นส ำคัญ  

5. สรุปรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง และรับรอง จากศึกษาธิการภาค ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด โดยจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ (มี 6 รายชื่อ 8 รายชื่อ หรือ 12 รายชื่อ แล้วแต่กรณี)   

ล าดับที่ 1 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน............................................................................................................................ 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4         สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท.์............................................................ 

ล าดับที่ 2 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน............................................................................................................................ 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4         สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 3 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

/ ล าดับที่ 4 ... 
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ล าดับที่ 4 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ.................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 5 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 6 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

 

 

 

/ ล าดับที่ 7 ... 
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ล าดับที่ 7 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน............................................................................................................................ 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 8 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน............................................................................................................................ 

อ าเภอ.............................................................................จงัหวดั................................................................................................. 

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ.................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 9 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

 

 

 

/ ล าดับที่ 10 ... 
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ล าดับที่ 10 ชื่อ – สกุล นักเรียน.............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

อ าเภอ.............................................................................จงัหวดั................................................................................................. 

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ.................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 11 ชื่อ – สกุล นักเรียน.............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 

ล าดับที่ 12 ชื่อ – สกุล นักเรียน.............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียน........................................................................................................................... 

อ าเภอ.............................................................................จงัหวดั................................................................................................. 

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ากับ................................................................... 

ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         สายสามัญ-ม.4          สายอาชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน............................................................................................................ 

อ าเภอ.............................................................................จังหวัด.................................................................................................  
 แผนการเรียน/แผนก/สาขา....................................................................โทรศัพท์............................................................. 
 
6. ศึกษาธิการภาค ร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้น าเสนอแบบรายงานเสนอรายชื่อนักเรียน 

เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง ระดับภาค 18 ภาคการศึกษา (แบบรายงาน จ.-01-จังหวัด) พร้อมแบบรายงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลและครัวเรือน (แบบรายงาน จ.-02-นักเรียน) พร้อมแบบรับทราบข้อมูลเงื่อนไขโครงการทุนฯ 
ม.ท.ศ. และค ายินยอมของผู้ปกครอง รวมทั้งผลการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าตามแบบประเมินของ
กรมสุขภาพจิต ที่ผ่านการพิจารณารับรองโดยสาธารณสุขจังหวัด ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง ............. ราย 
ตามข้อ 5 มาด้วยแล้วอย่างครบถ้วน 

/ ขอรับรอง ... 
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ขอรับรอง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการกลั่นกรอง จ านวน .......... รายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันในภาคนี้แล้ว 
พร้อมข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน เพ่ือเข้าสู่การคัดกรอง เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ในขั้นสุดท้าย
ของกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 

 

 

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

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

  ศึกษาธิการภาค............. 
เลขานุการคณะกรรมการร่วมฯ 

วันที่....................................................... 
 

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

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

 ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................... 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

  วันที่................................................................................ 
 

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

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

   ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................. 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

    วันที่............................................................................... 

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

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

 ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................... 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

  วันที่............................................................................... 
 

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

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

   ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................... 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

    วันที่................................................................................ 

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

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

 ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................... 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

  วันที่................................................................................ 
 

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

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

   ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................... 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

    วันที่................................................................................ 



แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ  
รุ่นท่ี 12 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการทุนการศึกษาฯ  

ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ. ) 

รายงานโดย คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือเสนอรายชื่อนักเรียน เข้าสูก่ารพิจารณาคัดกรองขั้นสุดท้าย 
***************************************************************************************************************************************************************************************** 

1. คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร มีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป็นประธาน ได้ด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร ตำมหลักกำร แนวคิด แนวทำงโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ  
ปี 2563 โดย 

คณะกรรมการฯ รับทราบ หลักการแนวคิดการพระราชทานทุน ที่มุ่งเน้นในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของ
ประเทศ สำขำขำดแคลน สำขำกำรเกษตร และสำขำควำมมั่นคง ทหำร ต ำรวจ ไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง 
ไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวนทุนแต่ละจังหวัด และมีการคัดกรองด้วยการฝึกพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับมุ่งเน้น
กำรเสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำมต่อสถำบันและประเทศชำติ สร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง บ่มเพำะควำมมีวินัย 
ศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ให้นักเรียนทุนพระรำชทำนในพระองค์ฯ  
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภำพ มีสัมมำชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปท ำงำนช่วยเหลือชุมชนสังคม ท ำประโยชน์ให้กับ
ประเทศชำติ โดยให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน  

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการทุนการศึกษาฯ ยึดตำม 3 หลักเกณฑ์ ในกำรพิจำรณำคัดเลือก คัดสรร และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ได้แก ่

(1)  เกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ด้วยคะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 เป็นผู้มีควำมประสงค์
และมุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ต่อเนื่องจนจบปริญญำตรี และมีควำมสำมำรถในกำร
เรียนให้ส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ 

(2)  เกณฑ์ความประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ 

(3)  เกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
สภำวะจิตใจเป็นปกติ ใฝ่เรียนรู้ รับรู้ เข้ำใจและพร้อมเข้ำรับกำรฝึกบ่มเพำะวินัย และพัฒนำศักยภำพ 
กำรเรียนรู้ พัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ และทักษะชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง 

หากคณะกรรมการฯ มีการก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ทีใ่ช้ในการคัดเลือก คัดสรร เพิ่มเติม โปรดระบ ุได้แก ่

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ..........

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. .............. 

แบบรายงาน จ.-01-กทม. 
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2. สรุปรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และรับรอง จากคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ 
กรุงเทพมหานคร ตามล าดับความส าคัญ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน........................................................................................................................... 

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

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 
ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4         สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................
อ ำเภอ.............................................................................จังหวัด.................................................................................................  

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ.........................................................................โทรศัพท์............................................................ 

ล าดับที่ 2 ชื่อ – สกุล นักเรียน..............................................................................................................................................  

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ม.3) จำกโรงเรียน............................................................................................................................ 

อ ำเภอ.............................................................................จงัหวดั................................................................................................. 

คะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย ตลอดช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1-ม.3 เท่ำกับ................................................................... 
ปีการศึกษา 2563 เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         สำยสำมัญ-ม.4         สำยอำชีพ-ปวช.1  

ชื่อสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน............................................................................................................ 

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

แผนกำรเรียน/แผนก/สำขำ.........................................................................โทรศัพท์............................................................ 

3. คณะกรรมกำรฯ ได้น ำเสนอแบบรำยงำนข้อมูลส่วนบุคคลและครัวเรือน ตำมแบบรำยงำน จ.-02 พร้อมแบบรับทรำบ
ข้อมูลเงื่อนไขโครงกำรทุนฯ ม.ท.ศ. และค ำยินยอมของผู้ปกครอง ของนักเรียนผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ตำมข้อ 2 รวมทั้ง
ผลกำรประเมินควำมเครียดและภำวะซึมเศร้ำตำมแบบประเมินของกรมสุขภำพจิต ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ มำด้วยแล้วอย่ำงครบถ้วน 

ขอรับรอง รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร พร้อมข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน ที่ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร แล้ว เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำคัดกรอง 
ในขั้นสุดท้ำยต่อไป 

ลงชื่อ................................................................................................. 
(................................................................................) 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร 
วันที่..................................................... 

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

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร 

วันที่..................................................... 



แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษา  
ของนกัเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษา 

ผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือก คัดสรร 
รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 

      ในโครงการทุนการศึกษาฯ 
ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

    สยามมกฎุราชกุมาร ( 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................. ชื่อเล่น............................................... 

3. ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ ....................... ถนน ...............................................................................  

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

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

4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ........................... ถนน ..........................................................................  

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

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

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

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

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

  เลขประจ าตัวประชาชน  

 

 

 

ติดรูป 2 นิ้ว 

แบบรายงาน -01-นักเรียนเฉพาะกลุ่ม 
จากโครงการกองทุนการศึกษา  
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 คนที่ 2 ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................................  

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

  เลขประจ าตัวประชาชน  

 คนที่ 3 ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................................  

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

 เลขประจ าตัวประชาชน  

  เชื้อชาติไทย    สัญชาติไทย  

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

             ปัจจุบันมีชีวิตอยู ่                                เสียชีวิต  เม่ือปี...................................................................... 

 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 ่                       เสียชีวิต เม่ือปี.................................................................................... 

 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 ............................................... 
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11. กรณีนักเรียนมีผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่บิดามารดา 

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

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

 เลขประจ าตัวประชาชน  

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

 ระบุจ านวนรายได้เฉลี่ยต่อปี (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 

  ขนาดเสื้อ               เล็ก/ S          กลาง/M         ใหญ่/L          ใหญ่มาก/XL  รอบอก......................นิ้ว (ระบุ) 

       ขนาดกางเกง           เล็ก/ S          กลาง/M         ใหญ่/L          ใหญ่มาก/XL  รอบเอว.....................นิ้ว (ระบุ) 

      ขนาดรองเท้าผ้าใบ ................................ (ระบุ) ความยาวจากปลายเท้าถึงส้นเท้า ................................ ซม. (ระบุ) 
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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 .............................................................................  

เว็บไซด์ / อีเมล์ ........................................................................................................................................................... 

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

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2562 ด้วยคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ.......................................................................  

15.  การได้รับทุนการศึกษาจากโครงการกองทุนการศึกษา ขณะที่เรียนชั้น......................................................................                    
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................................. 

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  

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

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

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

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

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

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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18. ความสามารถพิเศษ ของนักเรียน โปรดระบุ  

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

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

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

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

19. การประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความมุ่งม่ันในการเรียน ความมีวินัย มีคุณธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

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

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

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

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
20. ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  เข้าเรียนต่อสายสามัญ ชั้น ม.4    เข้าเรียนต่อสายอาชีพ ชั้น ปวช. 1 

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

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

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

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

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

21. ความมุ่งม่ันในการเรียนต่อ  

 1) มีความมุ่งม่ันที่จะเรียนต่อในระดับ  

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

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

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

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

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

2) มีความสนใจ ความใฝ่ฝัน ที่จะเข้าสู่การอาชีพใด ในอนาคต 

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

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

.........………………………………………………………………………………………………………………………………………………............  
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22. ชื่อครู / อาจารย์ หรือบุคคลที่สามารถยืนยันข้อมูล หรือให้ข้อมูลด้านการศึกษา ของนักเรียนเพิ่มเติมได้ 

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

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

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

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

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

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

23. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ( เช่น  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความไม่ม่ันคง ภาระค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว บรรยายสภาพบ้าน สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว) 

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

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

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนแล้ว ขอรับรองความถูกต้อง 

 

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

       (....................................................................) 
นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

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

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

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

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

โรงเรียน............................................................................. 
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ส่วนที่ 3  คุณลักษณะของนักเรียน   

(ครูเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ และให้การรับรอง) 

1. ระบุความเป็นผู้น าของนักเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

  

2. ความมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

3. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

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

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

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

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว (ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มขี้อมูลประจักษ์ ที่สามารถตรวจสอบได้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

 
 

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

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

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

 

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

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

                     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที่  4   การรับทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ขั้นตอนพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน

พระราชทานฯ 

นักเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษา ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้ปกครอง และครู/ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับทราบ
การปรับหลักการแนวคิด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติ  ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร และ
กลั่นกรอง เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

หลักการแนวคิดทุนพระราชทานทุน 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 กลับคืน ถิ่นไปท างาน
ช่วยเหลือชุมชนสังคม ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข  ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้วยคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นจะเรียนต่อใช้ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี  และมี
ความสามารถในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ เกณฑ์ความประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ เกณฑ์ความพร้อม ที่จะเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอย่างต่อเนื่อง
ตลอดห้วงเวลารับทุน ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกคัดสรร จะมีการฝึกและคัดกรองในขั้นสุดท้าย ระยะเวลา 10 วัน 
จากนั้น ประเมินผล สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรอง และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครอง
ต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 12 ต่อไป   

เมื่อเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 12 ผู้ปกครอง สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องสนับสนุนให้นักเรียนผู้ได้รับ
ทุนพระราชทาน ปฏิบัติตนตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ก าหนด และต้องเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทานฯ โดยโครงการทุนฯ จะจัดเตรียมหลักสูตร  
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

ได้รับทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้วทุกประการ 

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

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

           นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

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

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

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

              (.....................................................................)               (..........................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................        ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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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 และเกียรติบัตร ต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถ การได้รับ
รางวัลในด้านต่างๆ 

4. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนที่สถานศึกษาออกให้ 

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

6. ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ 

หลักฐานส าคัญเพิ่มเติมในปี 2563 

การเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เข้าสู่ ม.ท.ศ. จะต้องมีผลการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้า 
ตามแบบของกรมสุขภาพจิตเป็นรายงานแนบมาด้วย ทั้งนี้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการทุนฯ ม.ท.ศ. จะประสาน
กรมสุขภาพจิตมาด าเนินการให้ต่อไป 

หลักฐานด้านอื่นๆ  

ทั้งนี้ หากเห็นว่ามีหลักฐานอ่ืนๆ เชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัย
ของนักเรียน ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โปรดแนบมาด้วย  

 

เอกสาร หลักฐานที่ต้องแนบท้ายรายงาน 



 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  
และเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 



   

 
 

สัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
 

                                                                                                  สัญญาเลขที่              

                                                                สัญญาท าที ่           

                                                                                                  วันที่        

 
โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ทรงพระราชทานทุนการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนที่เรียนดี 
ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ผ่านการคัดเลือก คัดสรร และคัดกรอง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร สาขาด้านความมั่นคงในสายทหาร ต ารวจ และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่าง
มั่นคง รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย 
และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะ
ช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถ
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จะจัดสรรเงินพระราชทานเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้แก่ผู้ได้รับการ
อนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และได้รับอนุมัติทุนพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปี โดยนักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. จะได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการดูแลตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา ตามข้อความที่ระบุในสัญญานี้ 

 
 และโดยที่ข้าพเจ้า         นางสาวโศจิรัตน์  ยะถาเทศ เชื้อชาติ       ไทย       
สัญชาติ     ไทย  เกิดเมื่อวันที่       ๕     เดือน       กรกฎาคม  พ.ศ.    ๒๕๔๖ อายุ     ๑๖ ปี 
อยู่บ้านเลขที่       ๖๔/๑๗๓ ตรอก/ซอย            -   ถนน  กาญจนาภิเษก ต าบล/แขวง        ดอกไม้ 
อ าเภอ/เขต       ประเวศ จังหวัด    กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์  ๐๙๖-๖๗๓-๒๕๐๗ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน    ๑ ๑๐๐๗ ๐๓๔๙๙ ๘๐ ๔ อีเมล์               -  
บิดาชื่อ          นายเสถียร    ยะถาเทศ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๒๕๑๒ ๐๐๔๗๘ ๑๐ ๒ 
มารดาชื่อ       นางจิดาภา    ยะถาเทศ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๙ ๐๕๔๒๒ ๑๕ ๙ 

 
 
 

/ ผู้ปกครอง ... 



 ๒ 
 
ผู้ปกครองชื่อ      นางจิดาภา       ยะถาเทศ โดยเกี่ยวข้องเป็น          มารดา           
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๐๐๙ ๐๕๔๒๒ ๑๕ ๙ หมายเลขโทรศัพท์   ๐๙8-286-4109   

ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก คัดสรร และผ่านการคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุน ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 

ผู้ให้สัญญา จึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร หรือ มูลนิธิ ม.ท.ศ. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ตามข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่         ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒         เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญาตกลงรับเงินทุนพระราชทานค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาจากมูลนิธิ ม.ท.ศ. ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.” โดยจะรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เป็นค่าครองชีพ และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติทุนพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปี จนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อ
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
โดยจะรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน 
และค่าหอพัก ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติทุนพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปีเช่นเดียวกัน จนจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

ข้อ ๓  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญานี้ จะยินยอมอยู่ในการก ากับ 
ควบคุม ดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน  
ม.ท.ศ.ฯ โดยผู้ให้สัญญาจะประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเรียน 
ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ผู้ให้สัญญา 
ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับ 
หรือค าสั่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข้อ ๔ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สัญญาจะตั้งใจ
และเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้าน
ความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ หรือสาขาที่คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ก าหนด  
โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลั กสูตรก าหนด 
เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผู้รับสัญญา  

ข้อ ๕ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สัญญาจะใช้จ่าย
เงินทุนพระราชทาน อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. และยินยอมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา และตาม
หลักสูตรการฝึกที่ก าหนด ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมพ้ืนฐานชีวิต ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
การมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นับตั้งแต่รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 
/ ข้อ ๖ ในระหว่าง ... 



 ๓ 
 
ข้อ ๖ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญาฉบับนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาสละสิทธิ์ 

การรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ก็ดี หรือไม่ศึกษา หรือฝ่าฝืนสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ ส่งผลให้
คณะกรรมการ ม.ท.ศ. สั่งยุติ งดให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. แก่ผู้ ให้สัญญาก็ดี ผู้ ให้สัญญายินยอมชดใช้ 
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่จ่ายให้ไปแล้วทั้งสิ้นคืนให้แกมู่ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ทันที 

 หากกรณีผู้ให้สัญญา มีเหตุจ าเป็นที่ต้องสละสิทธิ์การรับทุน อันเนื่องมาจากการได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนอ่ืนของรัฐบาล หรือหน่วยราชการ หรือเข้าเรียนต่อในสาขาความมั่นคง ทหาร ต ารวจ 
หรือได้รับโอกาสเขา้รับราชการในสาขาความมั่นคง ทหาร ต ารวจ หรือสาขาอ่ืน จะมีการน ากรณีนั้นเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ ม.ท.ศ. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.ฯ เป็นรายกรณี โดยผู้รับสัญญาจะพิจารณา
อย่างรอบคอบ รอบด้าน และเป็นธรรม รวมทั้งความเหมาะสมในการยกเว้นให้ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้ทุน
พระราชทาน 

 หากกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่มิได้เกิดจากผู้ให้สัญญา และการปฏิบัติของผู้ให้สัญญา ที่ท าให้ 
ผู้ให้สัญญาไม่สามารถศึกษาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ จะมีการน ากรณี
นั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ม.ท.ศ. เป็นรายกรณี โดยผู้รับสัญญาจะพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน 
และเป็นธรรม รวมทั้งความเหมาะสมในการยกเว้นให้ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้ทุนพระราชทาน  

ข้อ ๗ ผู้รับสัญญา มีสิทธิระงับการให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญา หรือพิจารณา 
ให้ทุนพระราชทานเพียงบางส่วน หรือยุติการให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. แก่ผู้ให้สัญญา ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา
กระท าผิดระเบียบวินัยของสถานศึกษา หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับสถานะนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
หรือมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ดีอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้รับสัญญาจะพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน
และเป็นธรรม  

 หากเป็นกรณีผู้ให้สัญญามีความประพฤติไม่เหมาะสม ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด กระท าการผิดกฎหมายจนต้องคดีอาญา ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสถานะนักเรียนทุนพระราชทาน และผู้รับ
สัญญายุติการให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยทันท ี 

ข้อ ๘ เมื่อผู้ให้สัญญาส าเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้สัญญา สัญญาว่าจะเข้าสู่การท างาน
ตามเงื่อนไขที่โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยงต าแหน่งงานรองรับสู่การเป็นข้าราชบริพาร 
ในพระองค์ฯ หรือการท างานในภาครัฐ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือการท างานในสายงาน 
ความมั่นคง ทหาร ต ารวจ ด ารงตนเป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง คืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชน สังคม  
ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งหากผู้ให้สัญญาไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้รับสัญญาก าหนด ผู้ให้สัญญา
ยินยอมชดใช้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่จ่ายให้ไปแล้วทั้งสิ้น คืนให้ผู้รับสัญญา และผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีก
จ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนเงินทุนพระราชทาน เป็นเบี้ยปรับแก่มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใน
สามสิบวัน 

/ สัญญานี้ ... 



 ๔ 
 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ ผู้ให้สัญญาได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญาถือไว้ ๑ ฉบับ ผู้รับสัญญาถือไว้ ๑ ฉบับ  
โดยมีเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

 

 

  

ลงชื่อ ผู้ให้สัญญา ลงชื่อ พยาน 
 (          นางสาวโศจิรัตน์  ยะถาเทศ  )  (       นางสาวหทัยรัตน์ เลิศนามเชิดสกุล ) 
         นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๒                     ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ 
    
ลงชื่อ พลอากาศเอก   ผู้รับสัญญา ลงชื่อ  พลอากาศตรี พยาน 
                            (สถิตย์พงษ์  สุขวิมล)                          (วีระพันธ์  ภูวจินดา) 
                              เลขาธิการ ม.ท.ศ.                            เหรัญญิก ม.ท.ศ.  



เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

                                                                                          วันที่        ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

     นาย/นางสาว         โศจิรัตน์  ยะถาเทศ      ผู้ให้สัญญา 
ตามสัญญาเลขที ่  ๐๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่       ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒       เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้น     ม.๔      ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ แผน/แผนก        วิทย์ - คณิต 
ชื่อสถานศึกษา        โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ตั้งอยู่ต าบล/แขวง    ประเวศ 
อ าเภอ/เขต       ประเวศ จังหวัด      กรุงเทพมหานคร 
มีครูผู้ดูแลชื่อ   นางสาวหทัยรัตน์  เลิศนามเชิดสกุล ต าแหน่ง     ครูผู้ช่วย 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนครูผู้ดูแล    1 1008 00627 71 4 
ชื่อผู้ปกครอง        นางจิดาภา ยะถาเทศ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง      3 1009 05422 15 9 

ผู้ให้สัญญา สัญญาว่าจะประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับ 
การเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ที่ระบุในสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
โดยผู้ปกครองได้ยินยอมรับทราบเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนพระราชทานโดยตลอดแล้ว และยินยอมให้ผู ้ให้
สัญญาเป็นผู้ลงนามในสัญญาการรับทุนพระราชทาน  

ครูผู้ดูแลได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขตามข้อความในสัญญาการรับทุนพระราชทานด้วยแล้ว โดย
จะร่วมติดตาม ก ากับ สนับสนุน ดูแล ให้ผู้ให้สัญญาปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนพระราชทาน และด ารงตนให้
เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  

 

           ลงชื่อ   ลงชื่อ 

                 (  นางสาวหทัยรัตน์  เลิศนามเชิดสกุล   )         (           นางจิดาภา ยะถาเทศ          ) 

                              ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ                             ผู้ปกครอง  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ง 

ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุน 
ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



















 
 

 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก  คัดสรร  นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
๑. แจ้งหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียน 

ที่จบ ม.๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ตาม
คู่มือและแผนปฏิบัติการ การด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
 ม.ท.ศ.  ปี  ๒๕๖๒ ส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภายในวันที่  ๑๔   
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

สพม.๑๒ 
สพป.นศ. ๑ – ๔ 
ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒. คณะกรรมการระดับจังหวัดประชุม 
ด าเนินการคัดเลือก  คัดสรร 
จากทะเบียนบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เงื่อนไข 
ที่โครงการก าหนด  ซึ่งทุกโรงเรียน 
ทุกสังกัด  คัดเลือก  และเสนอชื่อโดยน า
ข้อมูลส่วนบุคคล/ครอบครัว  
ประกอบการพิจารณา ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน  
สอบทาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน
แต่ละราย ที่ได้คัดเลือก  คัดสรรไว้
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕  ราย 

ภายในวันที่  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. สรุปรายงานผลการคัดเลือกให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๕ 

ภายในวันที่  ๒๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเพิ่มเติม  หลกัฐานแนบท้ายรายงาน   (หน้า  ๑๑) 

 
 
หลักฐานส่วนบุคคลและครัวเรือน 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
บิดา  มารดา  และชองผู้ปกครอง 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา  และของ
ผู้ปกครอง 

๓. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) พร้อม  ป.พ.ระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเกียรติบัตร
ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถ  การได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ (แบบ ป.พ.ให้ใช้ ๕  ภาค
เรียน)  และหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากสถานศึกษา 

๔. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนท่ีสถานศึกษาออกให้ 
๕. หลักฐานการเข้าเรียนต่อ/การเป็นนักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔/ปวช.๑) 

เช่น ประกาศผลการสอบ  ประกาศผลโควตา 
๖. ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ 
 
หลักฐานส าคัญเพิ่มเติมในปี  ๒๕๖๓ 
การเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  เข้าสู่ ม.ท.ศ. จะต้องมีผลการ
ประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าตามแบบของกรมสุขภาพจิตเป็นรายงานแนบมาด้วย 
ท้ังนี้  สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการทุนฯ ม.ท.ศ. จะประสานกรมสุขภาพจิตมาด าเนินการให้
ต่อไป 

 
    หลักฐานด้านอื่น ๆ 
   ท้ังนี้   หากเห็นว่ามีหลักฐานอื่น  ๆ  เชิงประจักษ์  ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนและกิจกรรม 
   ตลอดจนภาพถ่ายสภาพท่ีอยู่อาศัยของนักเรียน  ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
   ของคณะกรรมการฯ โปรดแนบมาด้วย 
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