
 

แบบกรอกประวตัิ 
ผู้รับการเสนอช่ือเป็นลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

งานวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2564 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

ประเภทที่ส่งเข้ารับการคดัเลอืก  (กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในประเภทท่ีส่งเขา้รับการคดัเลือก) 
   นกัเรียน  นกัศึกษา       นกักีฬา       ขา้ราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

    นกัร้อง นกัแสดง ศิลปิน     ส่ือมวลชน    ประชาชนทัว่ไป    
 
1.  ประวตัิย่อ 
      1.1  นาย/นาง/นางสาว…………………………………….นามสกุล……………………………………. 
             เกิดวนัท่ี………เดือน………………พ.ศ………..อาย…ุ…ปี  สญัชาติ……………ศาสนา………… 
             ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี………หมู่ท่ี………..….ตรอก/ซอย……...……………ถนน…………………… 
             แขวง/ต าบล……………………………..………เขต/อ าเภอ……………………………….….……. 
 จงัหวดั…………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………………………
 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี………………………………..………โทรสาร…..……………………………… 
             ก าลงัศึกษาชั้น…………………………สถานศึกษา…………………………………………………     
             หรือส าเร็จการศึกษา ระดบั……………………………จาก…………………………………………. 
             อาชีพ…………………………………..……ต าแหน่ง……………………………………………… 
             สถานท่ีท างาน………………………………………………………………………………………... 
             โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร…………..………………………………   
    1.2    สถานภาพ          โสด   สมรส   หยา่   คู่สมรสถึงแก่กรรม 
    1.3    ช่ือมารดา……………………………นามสกุล………………………………………อาย…ุ…….ปี                
             อาชีพ………………………………………………………………………………………………..               
      ยงัมีชีวิตอยู ่   ถึงแก่กรรม เม่ือ พ.ศ. …………. 
    1.4    ช่ือบิดา………………………………นามสกุล……………………………………...อาย…ุ…….ปี 
             อาชีพ………………………………………………………………………………………………. 
      ยงัมีชีวิตอยู ่   ถึงแก่กรรม เม่ือ พ.ศ. …………. 
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    1.5     จ านวนพ่ีนอ้ง..............คน  (ไม่นบัตนเอง)  (พิมพเ์พ่ิมได)้ 

  1)  ช่ือ.................................................นามสกลุ...............................................อาย.ุ................                
        อาชีพ....................................................... โทรศพัท.์......................................................... 
  2)  ช่ือ.................................................นามสกลุ...............................................อาย.ุ................                
        อาชีพ........................................................โทรศพัท.์......................................................... 
  3)  ช่ือ.................................................นามสกลุ...............................................อาย.ุ................                
        อาชีพ........................................................โทรศพัท.์......................................................... 
  

2.  รายละเอยีดคุณสมบติัของลูกท่ีมคีวามกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่    5  ประการ 

     (กรุณาพมิพ์รายละเอยีดคุณสมบติัท้ัง  5  ข้อ  โดยมีความยาวไม่เกนิ  5  หน้ากระดาษ  เอ  4  ถ้ามีหลกัฐาน  

       หรือภาพกจิกรรมประกอบการพจิารณาขอให้ส่งแนบท้ายแบบกรอกประวตัิ) 
 

2.1 ให้การดูแลเอาใจใส่  เลีย้งดู  และปฏิบัตต่ิอแม่เป็นอย่างดีและสม ่าเสมอ  
 (ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 ช่วยเหลอืภารกจิและการงานของแม่ (ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

     2.3 ประพฤติตนตามค าส่ังสอนของแม่ (ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

     2.4  ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล (ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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     2.5  บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม (ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3.   ผู้เสนอ  (ผู้เสนอจะเป็นตนเอง  บุคคลในครอบครัว  หรือ  องค์การ/หน่วยงานใดเป็นผู้เสนอกไ็ด้  แต่ต้อง   
      ไม่ใช่บุคคลเดยีวกบัผู้รับรอง  และต้องไม่เป็นกรรมการฝ่ายคดัเลอืกลูกกตัญญูฯ) 
      ช่ือผู้เสนอ……………………………………….นามสกุล………………………………………………. 
      ต าแหน่ง…………………...……………………………………………………………………………… 
      สถานท่ีติดต่อ……………………...……………………………………………………………………… 
      โทรศพัท…์…………………………………………โทรสาร……………………………………………. 
                                                                             (ลงช่ือ)……………………………………………..……… 
       (……………………………………………………) 
                                                                                       …………/…………………………./…………. 
                 ผูเ้สนอ 
 

4.  ผู้รับรอง  จ านวน  2  คน  (จะต้องไม่ใช่  พ่อ – แม่ – ญาติ – พีน้่อง และไม่เป็นบุคคลเดยีวกบัผู้เสนอ                        
     ผู้รับรองต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิม่เติมได้  และต้องไม่เป็นกรรมการฝ่ายคดัเลอืกลูกกตัญญูฯ) 
      4.1  ช่ือ……………………………นามสกุล……………………………เก่ียวขอ้งเป็น…………….…… 
             สถานท่ีติดต่อ………………………………………………………………………………………… 
 โทรศพัท…์…………………………………………โทรสาร………..……………………………… 
 ค ารับรอง……………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………….…… 
   (ลงช่ือ)………………………………………..…… 

                                                                                    (………………………………………………) 
        …………./………………………./………… 
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     4.2  ช่ือ…………………………….นามสกุล………………………..เก่ียวขอ้งเป็น……………………... 
            สถานท่ีติดต่อ………………………………………………………………………………………… 
 โทรศพัท…์……………………………………….โทรสาร…………………………………….…… 
 ค ารับรอง………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………… 
   (ลงช่ือ)………………………………….………… 

                 (………………………………………………) 
        …………./………………………./………… 
 

 
หมายเหตุ 1. เร่ืองท่ีส่งจะต้องเป็นเร่ืองจริง  โดยเป็นเร่ืองของตนเองหรือเร่ืองของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จัก           
ท่ีจะเสนอเขา้รับการคดัเลือก 

2. ลูกกตัญญูฯ ประเภทนักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือนักกีฬาท่ีสร้างผลงาน                                  
ในระดบัประเทศ 

3. ผูท่ี้เสนอแบบประวติัการคดัเลือกเป็นลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ต้องมีอายุ
ตั้งแต่  8  ปีขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  70  ปี  และมารดาต้องมีชีวิตอยู่  หรือ  เสียชีวิตไม่เกิน  2  ปี  (นบัจากวนัท่ีส่ง
แบบกรอกประวติัการคดัเลือกฯ) 

4. ใหก้รอกประวติัตามแบบท่ีก าหนดโดยการพมิพ์เท่านั้น (ใหพิ้มพแ์บบกรอกประวติัใหม่
ไดห้รือพิมพเ์ป็นเอกสารแนบ) และจดัท าเป็นรูปเล่ม จ านวน  6  ชุด  โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

     4.1  รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ทั้ ง 5 
ประการ   ความยาวไม่เกนิ  5  หน้ากระดาษ  (เอ  4)   

     4.2   ภาพกิจกรรม  (ถ้ามี)  ขอให้ส่งเป็นภาพถ่ายเอกสาร  ไม่ต้องส่งตัวจริงของภาพ              
ไม่เกนิ   10   หน้า       

     4.3  เอกสารประกาศเกียรติคุณดา้นต่างๆ การรับรางวลั ผลงาน (ถา้มี) ขอให้ถ่ายเอกสาร
ไม่ตอ้งส่งตวัจริง  ไม่เกนิ   10   หน้า  
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 5.  แบบกรอกประวัติย่อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4) โดยใช้แบบอกัษร Angsana New  
ขนาด  16   พิมพต์ามตวัอยา่ง  จ านวน  2  ชุด  พร้อมบันทึกลงแผ่นซีด ี จ านวน 2 แผ่น  

6.  เอกสารและหลกัฐานที่ต้องส่งเพือ่รับการพจิารณา 
6.1  แบบกรอกประวติั พร้อมเอกสารในขอ้   5   จดัท าเป็นรูปเล่ม  จ านวน  6  ชุด 

           6.2  ส าเนาบตัรประชาชน  ของผูรั้บการคดัเลือกฯ จ านวน 1 ชุด 
           6.3  ส าเนาบตัรประชาชนของมารดา  จ านวน  1  ชุด 
         (หากมารดาเสียชีวิตแลว้ขอใหส่้งส าเนาใบมรณะบตัรดว้ย)   
          6.4  รูปถ่ายหนา้ตรงของผูรั้บการคดัเลือกฯ ขนาด 2 น้ิว  จ านวน 3 รูป   
                                         (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

7. ให้ส่งเอกสารตามขอ้ 6  ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกท่ีมีความกตัญญู
กตเวทีอย่างสูงต่อแม่   สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  เลขที่  257  ตึกมหิดล  ถนนราชวิถี              

เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400   ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2564  (โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณย์ี) 
 8. หากแม่และลูกได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูฯ ของสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ในปีเดียวกนั  จะไดรั้บการพิจารณาเพียงประเภทเดียว 
 9. หากแบบกรอกประวติัท่ีเสนอไม่ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวจ้ะไม่ไดรั้บการพิจารณา 

10. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  และจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม  2564 
11.  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นลูกท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่ จะไดรั้บโล่เกียรติคุณ   

จากประธานในพิธีเปิดงานวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2564  วนัท่ี  12 สิงหาคม  2564  
12. ติดต่อขอแบบกรอกประวติัและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสมาคมสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ  คุณวชัราภรณ์  แสงเผน่ , คุณกุสุมา   อินตรา  โทรศพัท ์0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 
6260 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวติัไดท่ี้   WWW.NCSWT.OR.TH 
                        13. หลงัจากประกาศผลการคดัเลือกแลว้  ผูท่ี้ตอ้งการเอกสารคืนขอใหไ้ปรับเอกสารคืนเท่าที่
เหลืออยู่  ตั้งแต่วันที่  1 -  31 ตุลาคม  2564  หากพน้ก าหนดสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะไม่รับผิดชอบ
เอกสารใด ๆ ทั้งส้ิน     
 
 
 
 

 

http://www.ncswt.or.th/
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แบบกรอกประวัติ (ย่อ) 

(พมิพ์ตัวอกัษร Angsana New ขนาด ๑๖ ตามตัวอย่างแบบกรอกประวตัิ(ย่อ) ไม่เกนิ ๑ หน้า ลงซีดเีพือ่จัดท าหนังสือวนัแม่แห่งชาติ) 

 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว/เดก็ชาย/เดก็หญิง................................................................................................................. 
ประเภท ......................................................................................................................................................................... 
อายุ  ...............  ปี    
ศาสนา  ................................. 
ท่ีอยู่  ......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ......................................................................................................................................................................... 
การศึกษา ......................................................................................................................................................................... 
อาชีพ ......................................................................................................................................................................... 
 

เกยีรติคุณ 
......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................ 
จากประวตัิและคุณสมบัติของ..................................................สมควรอย่างยิง่ท่ีจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

ให้เป็นลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   ในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 
 
 



 - 7 - 
 

 
 


