
สาํคัญ โปรดตอบคําถามทกุข้ออยา่งละเอียด  เพื�อที�มลูนิธิจะได้ทราบประวตัิของทา่นอยา่งถกูต้อง  ซึ�งจะมีสว่นช่วยให้ทา่นได้รับ

การพิจารณารับทนุ   อนึ�งหากมีคําถามข้อหนึ�งข้อใดที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัทา่นหรือทา่นไมม่ีคําตอบ  โปรดทําเครื�องหมาย - ลงไป

สาํหรับข้อเหลา่นั -น (โปรดกรอกข้อมลูด้วยลายมือตวับรรจง)

1 ชื�อ-สกลุ (นาย,นาง,นางสาว) ชื�อเลน่

NAME (MR., MRS., MISS) ติดรูปถ่าย

โทรศพัท์ มือถือ (ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน)

อีเมล์ Line ID

Facebook ความสามารถพิเศษ

2 กําลงัศกึษาอยูส่ถานศกึษา ชั -นปีที�

คณะ สาขา/ภาควิชา

รหสัประจําตวันกัศกึษา ผลการเรียนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ครั -งลา่สดุ

3 วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ) ปัจจบุนัอายุ ปี เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน

จงัหวดัที�เกิด เชื -อชาติ สญัชาติ ศาสนา

สว่นสงู เซนติเมตร นํ -าหนกั กิโลกรัม ตําหนิ

4 ที	อยู่ปัจจุบัน  (ที	ติดต่อได้)

ที�อยู่ เลขที� อาคาร / ชั -นที� หมูที่� ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

5 ที	อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

ที�อยู่ เลขที� อาคาร / ชั -นที� หมูที่� ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

6 กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื�อ - นามสกลุ เกี�ยวข้องเป็น

ที�อยู่ เลขที� อาคาร / ชั -นที� หมูที่� ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

ประวัติผู้ขอทุน

ใบสมัครทุนการศกึษา
มูลนิธิทองพูล  หวั	งหลี
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รายได้ - รายจ่ายของผู้ขอทุน

7 รายได้ ได้รับเงินคา่ใช้จ่ายจากบิดา / มารดา / ผู้อปุการะ บาท / เดือน

ได้รับจาก กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื�อการศกึษา (กยศ หรือ กรอ) บาท / เดือน

รายได้จากงานพิเศษ โปรดระบงุานที�ทํา บาท / เดือน

รวมเป็นเงนิ บาท / เดือน

8 รายจ่าย คา่อาหาร บาท / เดือน

คา่ที�พกั บาท / เดือน

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางระหวา่งที�พกัถึงสถานศกึษา บาท / เดือน

คา่อปุกรณ์ / ตําราเรียน บาท / เดือน

คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ โปรดระบุ บาท / เดือน

รวมเป็นเงนิ บาท / เดือน

9 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ บิดามารดา บิดา มารดา

ญาติ เพื�อน อื�นๆ โปรดระบุ

10 ค่าใช้จ่ายด้านที	พัก ไมเ่สยีคา่ที�พกั คา่เช่าบ้าน บาท / เดือน 

คา่หอพกั บาท / เดือน ชื�อหอพกั

ข้อมูลของครอบครัวและผู้อุปการะ

11 บิดา ชื�อ - สกลุ (นาย) มีชีวิต อายุ ปี ถึงแก่กรรม

ที�อยู่ เลขที� อาคาร / ชั -นที� หมูที่� ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

มือถือ รายได้ / เดือน บาท

อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษัทเอกชน ค้าขาย โปรดระบุ

เกษตรกร รับจ้าง  โปรดระบุ อื�น ๆ โปรดระบุ

ไมไ่ด้ประกอบอาชีพเนื�องจาก

ตําแหนง่  สถานที�ประกอบอาชีพ

ภาระหนี -สนิ  โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี

ไมม่ี

มีภาระผอ่นบ้าน  หรือที�ดินเพื�อที�อยูอ่าศยั   เดือนละ บาท

มีภาระที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบอาชีพ โปรดระบุ เดือนละ บาท

อื�น ๆ  โปรดระบุ เดือนละ บาท

ห้อง
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12 มารดา ชื�อ - สกลุ (นาง, นางสาว) มีชีวิต อายุ ปี ถึงแก่กรรม

ที�อยู่ เลขที� อาคาร / ชั -นที� หมูที่� ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

มือถือ รายได้ / เดือน บาท

อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษัทเอกชน ค้าขาย โปรดระบุ

เกษตรกร รับจ้าง  โปรดระบุ อื�น ๆ โปรดระบุ

ไมไ่ด้ประกอบอาชีพเนื�องจาก

ตําแหนง่  สถานที�ประกอบอาชีพ

ภาระหนี -สนิ  โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี

ไมม่ี

มีภาระผอ่นบ้าน  หรือที�ดินเพื�อที�อยูอ่าศยั   เดือนละ บาท

มีภาระที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบอาชีพ โปรดระบุ เดือนละ บาท

อื�น ๆ  โปรดระบุ เดือนละ บาท

13 สถานภาพการสมรสของบิดามารดา

อยูด้่วยกนั หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ ไมม่ีข้อมลูของบิดา / มารดา

บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม อื�น ๆ โปรดระบุ

14 ผู้อุปการะ นอกเหนือจากบิดา - มารดา ไมม่ี มี

ชื�อ - สกลุของผู้อปุการะ (นาย,นาง,นางสาว) อายุ ปี เกี�ยวข้องเป็น

ที�อยู่ เลขที� อาคาร / ชั -นที� หมูที่� ตรอก/ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์

มือถือ รายได้ / เดือน บาท

สถานภาพ โสด สมรส มีบตุร คน (กําลงัศกึษา คน ประกอบอาชีพ คน)

อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษัทเอกชน ค้าขาย โปรดระบุ

เกษตรกร รับจ้าง  โปรดระบุ อื�น ๆ โปรดระบุ

ไมไ่ด้ประกอบอาชีพเนื�องจาก

ตําแหนง่  สถานที�ประกอบอาชีพ

คา่ใช้จ่ายของครอบครัว เดือนละ บาท

รายได้ ตอ่คา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดือน พอ ไมพ่อบางเดือน ไมพ่อทกุเดือน

ถ้ามีรายได้ไมเ่พียงพอในแตล่ะเดือน  มีวิธีแก้ปัญหาอยา่งไร
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ข้อมูลการศึกษาและอาชีพพี	น้องของผู้ขอทุน

ผู้ขอทนุมีพี� - น้อง (รวมผู้ขอทนุ) จํานวน คน โดยผู้ขอทนุเป็นบตุรคนที� ของครอบครัว

บคุคลอื�นที�อยูใ่นอปุการะของบิดา / มารดา / ผู้อปุการะ คน

ทุนการศึกษา

กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื	อการศึกษา (กยศ/ กรอ) ไมไ่ด้กู้ยืม กู้ยืม  

ประวัติการรับทุนการศึกษา ไมเ่คยได้รับทนุการศกึษา เคยได้รับทนุการศกึษา 

ปีการศึกษา จาํนวนเงนิ (บาท)

สถานภาพ

(โสด/สมรส) บตุร

รายได้

ตอ่เดือน

ปีการศึกษา
ไมผ่กูพนัผกูผนัเฉพาะปีตอ่เนื�อง

ประเภททุนการศึกษาจาํนวนเงนิ

(บาท)

จํานวนประกอบ

อาชีพ

คนที� ชื�อ - สกลุ กําลงัศกึษา

สถานศกึษา

อายุ

บตุร

คนที� ชื�อ - สกลุ อายุ กําลงัศกึษา ประกอบ รายได้

ระดบัชั -น

ระดบัชั -น

ชื	อทุนการศึกษา

สถานภาพ จํานวน

สถานศกึษา อาชีพ ตอ่เดือน (โสด/สมรส)
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ความจาํเป็นในการขอรับทุน  

โปรดให้รายละเอียดที�สาํคญัเกี�ยวกบัประวตัิของผู้ขอทนุ  สภาพครอบครัว ให้มากที�สดุ เพื�อประโยชน์ในการพิจารณา
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กิจกรรมที	เคยทาํในสถานศึกษาหรือกับองค์การอื	น ๆ และมีแนวคิดที	จะทาํประโยชน์เพื	อสังคมอย่างไร

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความที�ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงทกุประการ  หากปรากฎวา่ข้อมลูไมเ่ป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้

มลูนิธิทองพลู  หวั�งหล ีตดัสทิธิ_การรับทนุการศกึษา  รวมทั -งยินยอมคืนเงินทนุการศกึษาในสว่นที�ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วให้แก่มลูนิธิฯ ทนัที

ลงชื�อผู้ขอรับทนุ

( )

วนัที�

แนบหลักฐานต่อไปนี :พร้อมใบสมัคร

1 รูปถ่ายขนาด 1 - 2  นิ -ว (ติดใบสมคัร) 6 ใบเสร็จรับเงินคา่ลงทะเบียนเทอมลา่สดุ

2 สาํเนาบตัรประจําตวันกัเรียน/นกัศกึษา 7 หนงัสอืรับรองรายได้ของ บิดา / มารดา / ผู้อปุการะ 

3 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (เฉพาะข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน)

4 สาํเนาทะเบียนบ้าน 8 เอกสารแสดงภาระหนี -ของ บิดา / มารดา / ผู้อปุการะ (ถ้าม)ี

5 ใบแสดงผลการศกึษาเทอมลา่สดุ 9 เอกสารอื�น ๆ ตามเห็นสมควร (ถ้าม)ี

หมายเหตุ กรณีผู้ขอทนุได้รับการพิจารณาให้รับทนุของมลูนิธิทองพลู หวั�งหล ีแล้ว จะต้องไมรั่บทนุอื�น ๆ ในปีการศกึษาเดียวกนั 

รวมทั -งเงินกู้ยืมจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื�อการศกึษา (กยศ / กรอ)
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วาดแผนผังแสดงที	อยู่ของผู้ปกครอง และแสดงสถานที	 / จุดที	ตั :งสาํคัญ ๆ เพื	อให้สามารถเดินทางได้โดยสะดวก  และโปรดแนบ

ภาพถ่ายสถานที	อยู่ เพื	อประกอบการพิจารณา
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ข้าพเจ้า ตําแหนง่

คณะ ภาควิชา

ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม  สมควรได้รับทนุสนบัสนนุ 

การศกึษาจากมลูนิธิทองพลู  หวั�งหล ีเป็นอยา่งยิ�ง

ความคิดเห็นเพิ�มเติมอื�น ๆ

ลงชื�อ

( )

วนัที�

ข้าพเจ้า ตําแหนง่

คณะ ภาควิชา

ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม  สมควรได้รับทนุสนบัสนนุ 

การศกึษาจากมลูนิธิทองพลู  หวั�งหล ีเป็นอยา่งยิ�ง 

ความคิดเห็นเพิ�มเติมอื�น ๆ

ลงชื�อ

( )

วนัที�

ความเหน็ของหวัหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ฝ่ายกจิการนักศึกษา

ความเหน็ของอาจารย์ที	ปรึกษา
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เขียนที�

ข้าพเจ้า เกี�ยวข้องเป็น ของ

(นาย, น.ส.) ในฐานะผู้ปกครองโดยชอบธรรมของผู้ขอรับทนุ

การศกึษา   ได้รับทราบรายละเอียดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัทนุการศกึษาแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้นกัศกึษาผู้ นี -ขอรับทนุการศกึษา  

และอนญุาตให้นกัศกึษาผู้ นี -ศกึษาในระดบัอดุมศกึษาจนสาํเร็จได้รับปริญญาบตัรโดยไมม่ีเงื�อนไขใด ๆ ทั -งสิ -น

ลงชื�อ

( )

วนัที�

หมายเหตุ ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา  มารดา  หรือผู้ใช้อํานาจปกครองแทนบิดา  มารดา ของผู้ขอรับทนุ

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ปกครอง
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