
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร 
โครงการเด็กดมีีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศึกษา 2560 
 

หนังสือรับรองในหน้าถัดไปนี้เป็นแบบฟอร์มตัวอย่าง 
 น้อง ๆ สามารถให้ทางโรงเรียนหรือคุณครูปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม  

หรือ ตามแบบฟอร์มของแต่ละโรงเรียนก าหนด  
 

* ทาง พ่ี มศว พาน้องสอบ ได้น าแบบฟอร์มนี้เป็นเพ่ือแนวทางให้กับน้องๆ ในการเตรียมเอกสาร* 
 

ต้องท าอย่างไรบ้างกับเอกสารรับรอง 
 
ขั้นตอนที่ 1.  

ให้ทางผู้บริหารหรือผู้อ านวยการของโรงเรียนได้เขียนรับรองว่าน้อง ๆ มีคุณสมบัตติามที่ระเบียบ
การโครงการเด็กดีมีที่เรียนก าหนด นัน่คือ  

- ต้องเป็นบุคคลทีท่ิศตนเพื่อส่วนรวม  
- ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ กิจกรรมของชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เปน็ประจ าอย่างสม่ าเสมอ  
- เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ 

โดยเป็นการเขียนบรรยายถึงตัวของน้อง และอาจมีการอ้างถึงกจิกรรมที่น้อง ๆ เคยท า พร้อมให้
ทางผู้อ านวยการหรือผู้บริหารลงชื่อให้เรียบร้อย พร้อมประทับตราของโรงเรียน  

 
ขั้นตอนที่ 2.  

ให้น้องเตรียมซองใส่เอกสารขนาด A4 (สีน้ าตาลอ่อน) หรือซองราชการที่มีตราครุฑขนาด A4 แล้ว
น าหนังสือที่ทางผู้บริหารได้เขียนรับรองน้องใส่ซองลงไป และให้ทางผู้อ านวยการเซ็นสลักก ากับด้านหลังซอง 
แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) 

 
 
 
 
 
 

 



ขั้นตอนที่ 3.  
ส าหรับคุณครูที่ปรึกษาก็เชน่เดียวกัน โดยให้คุณครู 2 ท่านได้ท าการเขียนรับรองโดยบรรยายถึงตัว

ของน้องๆ และกิจกรรมที่น้องชว่ยเหลือ และมีคุณสมบัติตามทีก่ าหนด เพียงแต่ไม่ต้องประทับตราโรงเรียน 
ให้คุณครูที่ปรึกษาสามารถเซ็นชือ่ได้เลย (เหมือนคือค านิยมใส่แฟ้มสะสมผลงาน) 

และน าเอกสารรับรองใส่ซอง ปดิผนึก และเซ็นชื่อก ากับไว้ และส่งพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน 
 

ข้อก าหนดในการท าแฟ้มสะสมผลงาน 
 

- รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน 
เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 ไม่ใช่แบบมีห่วง (สามารถเข้าเลม่ได)้ หน้าปกของแฟ้ม ให้ระบุ : 

ช่ือ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ท าการสมัคร 
- เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน 

ส่วนที่ 1 : ประวัติส่วนตัว 
- ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
- ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ช่ือ-สกุล , วันเดือนปีเกดิ, อาย,ุ ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
สะดวก, ช่ือและที่อยู่ของโรงเรียน, คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ส่วนที่ 2 : หลักฐานการศึกษา 
- ส าเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ปพ. 1:4) หรือส าเนาใบประกาศนียบตัรอื่นๆ ทีร่ะบุ
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 

ส่วนที่ 3 : ส าเนาหลักฐานผลงานตามที่โครงการและสาขาวิชาก าหนด 
- ให้แนบรูปภาพที่แสดงถึงทักษะความสามารถของสาขาวิชาที่สมัคร หรือ ตามทีโ่ครงการ
ก าหนด หรือ เกี่ยวข้องกับโครงการและสาขาท่ีตนสมัคร 
- ไม่ต้องใส่ทุกผลงาน ให้ท าการคดัเลือกผลงานท่ีได้ท าการคดัเลือกแล้วว่าเป็นผลงานท่ีมีคณุภาพ 
แสดงออกถึงทักษะความสามารนัน้ๆ เป็นอย่างดี และมีจ านวนที่เหมาะสม ไมม่ากหรือน้อย
จนเกินไป 
- ผลงานท่ีใส่ในแฟ้มสะสมผลงานต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
- เอกสารในแฟ้มสะสมผลงานควรส่งภาพถ่ายหรือส าเนา โดยต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ลงทุกหน้าท่ีเป็นเอกสารส าเนา) 

ส่วนที่ 4 : เกียรติประวัติ 
- ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล หรือเกยีรติบัตร วุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือโครงการ และ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ และมีผลงานท่ี
แสดงออกถึงการท าความดี มคีุณธรรม จริยธรรมที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

 

  
ผู้สมัครโครงการนี้จะต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร  

ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 31 มกราคม 2560 

ส่งมายัง "งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110" 

หากไม่ท าการส่งแฟ้มสะสมผลงานทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่รับพิจารณาหากส่งล่าช้า 



หนังสือรับรองจากโรงเรียน 
 
       โรงเรียน.................................................................... 
       อ าเภอ.................................. จังหวัด........................ 
       ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ......... 
 
      วันที่........ เดือน............................ พ.ศ. .............. 
 
เรื่อง รับรองคุณสมบัติผูส้มัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  โรงเรียน ..................................................................................... ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าศึกษาใน
โครงการเด็กดีมีที่เรียน คือ นาย / นางสาว ...................................................................................... .......................... 
เลขประจ าตัว .......................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ............................................................................ 
ผู้มีพฤติกรรมและกิจกรรมในการกระท าความดี ดังนี้ ..................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
และพร้อมนี้ขอรับรองว่าแฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ ประกาศเกียรติคุณที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้นั้น เป็น
เอกสารที่แสดงถึงการกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจริง ซึ่ง
เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียนทุกประการ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        ลงชื่อ ...................................................................... 
         ( ................................................................... ) 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
 
 
โทรศัพท์ ............................................................... 
โทรสาร ................................................................. 



หนังสือรับรองจากผู้น าคุณครูที่ปรึกษา 
 
       เขียนที่ ..................................................................... 
                ...................................................................... 
 
      วันที่........ เดือน............................ พ.ศ. .............. 
 
เรื่อง รับรองคุณสมบัติผูส้มัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  ข้าพเจ้า ......................................................................... ต าแหน่ง......................................................
เป็นคุณครูที่ปรึกษา / คุณครปูระจ าชัน้ของ นาย / นางสาว ........................................................................................... 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ................................................................................................................................  
โรงเรียน  .........................................................................................................................................................................  

ขอรับรองว่านาย / นางสาว ...............................................................................................................  
เป็นผู้มีพฤติกรรมและกิจกรรมในการกระท าความดี ดังนี้ ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        ลงชื่อ ...................................................................... 
         ( ................................................................... ) 
     ....................................................................... 
     ....................................................................... 
 
โทรศัพท์ ............................................................... 
โทรสาร ................................................................. 


