ใบสมัครทุนการศึกษา
มูลนิธิทองพูล หวังหลี
สําคัญ

โปรดตอบคําถามทุกข้ ออย่างละเอียด เพือทีมลู นิธิจะได้ ทราบประวัติของท่านอย่างถูกต้ อง ซึง จะมีสว่ นช่วยให้ ทา่ นได้ รับ
การพิจารณารับทุน อนึง หากมีคําถามข้ อหนึง ข้ อใดทีไม่เกียวข้ องกับท่านหรื อท่านไม่มีคําตอบ โปรดทําเครื องหมาย - ลงไป
สําหรับข้ อเหล่านัน-

(โปรดกรอกข้ อมูลด้ วยลายมือตัวบรรจง)

ประวัติผ้ ขู อทุน
1 ชือ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว)

ชือเล่น
ติดรูปถ่าย

NAME (MR., MRS., MISS)
โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล์

Line ID

Facebook

(ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน)

ความสามารถพิเศษ

2 กําลังศึกษาอยูส่ ถานศึกษา

ชันปี
- ที

คณะ

สาขา/ภาควิชา

รหัสประจําตัวนักศึกษา

ผลการเรี ยนเฉลีย สะสม (GPAX) ครัง- ล่าสุด

3 วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ)

ปั จจุบนั อายุ

จังหวัดทีเกิด
ส่วนสูง

ปี เลขทีบตั รประจําตัวประชาชน

เชื -อชาติ
เซนติเมตร

นํ -าหนัก

สัญชาติ
กิโลกรัม

ศาสนา

ตําหนิ

4 ทีอยู่ปัจจุบัน (ทีติดต่ อได้ )
ทีอยู่ เลขที

อาคาร / ชันที
- 

หมูท่ ี

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ตรอก/ซอย

โทรศัพท์

5 ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน
ทีอยู่ เลขที

อาคาร / ชันที
- 

หมูท่ ี

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด
6 กรณีฉุกเฉินติดต่ อ

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ชือ - นามสกุล

เกียวข้ องเป็ น

ทีอยู่ เลขที

อาคาร / ชันที
- 

หมูท่ ี

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

ตรอก/ซอย

รหัสไปรษณีย์

ตรอก/ซอย

โทรศัพท์
1
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รายได้ - รายจ่ ายของผู้ขอทุน
7 รายได้

ได้ รับเงินค่าใช้ จ่ายจากบิดา / มารดา / ผู้อปุ การะ

บาท / เดือน

ได้ รับจาก กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพือการศึกษา (กยศ หรื อ กรอ)

บาท / เดือน

รายได้ จากงานพิเศษ โปรดระบุงานทีทํา

บาท / เดือน
รวมเป็ นเงิน

บาท / เดือน

8 รายจ่ าย ค่าอาหาร

บาท / เดือน

ค่าทีพกั

บาท / เดือน

ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางระหว่างทีพกั ถึงสถานศึกษา

บาท / เดือน

ค่าอุปกรณ์ / ตําราเรี ยน

บาท / เดือน

ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ โปรดระบุ

บาท / เดือน
รวมเป็ นเงิน

9 ปั จจุบันอาศัยอยู่กับ
10 ค่ าใช้ จ่ายด้ านทีพัก

บาท / เดือน

บิดามารดา

บิดา

มารดา

ญาติ

เพือน

อืนๆ โปรดระบุ

ไม่เสียค่าทีพกั

ค่าเช่าบ้ าน

ค่าหอพัก

บาท / เดือน

บาท / เดือน
ชือหอพัก

ห้ อง

ข้ อมูลของครอบครัวและผู้อุปการะ
11 บิดา ชือ - สกุล (นาย)

มีชีวิต อายุ

ปี
ตรอก/ซอย

ทีอยู่ เลขที

อาคาร / ชันที
- 

หมูท่ ี

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

มือถือ

รายได้ / เดือน

อาชีพ

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร

ถึงแก่กรรม

โทรศัพท์
บาท

พนักงานบริ ษัทเอกชน

รับจ้ าง โปรดระบุ

ค้ าขาย โปรดระบุ
อืน ๆ โปรดระบุ

ไม่ได้ ประกอบอาชีพเนืองจาก
ตําแหน่ง

สถานทีประกอบอาชีพ

ภาระหนี -สิน โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
ไม่มี
มีภาระผ่อนบ้ าน หรื อทีดินเพือทีอยูอ่ าศัย

เดือนละ

บาท

มีภาระทีเกียวข้ องกับการประกอบอาชีพ โปรดระบุ

เดือนละ

บาท

อืน ๆ โปรดระบุ

เดือนละ

บาท

2
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12 มารดา

ชือ - สกุล (นาง, นางสาว)

มีชีวิต อายุ

ปี
ตรอก/ซอย

ทีอยู่ เลขที

อาคาร / ชันที
- 

หมูท่ ี

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

มือถือ

รายได้ / เดือน

อาชีพ

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร

ถึงแก่กรรม

โทรศัพท์
บาท

พนักงานบริ ษัทเอกชน

ค้ าขาย โปรดระบุ

รับจ้ าง โปรดระบุ

อืน ๆ โปรดระบุ

ไม่ได้ ประกอบอาชีพเนืองจาก
ตําแหน่ง

สถานทีประกอบอาชีพ

ภาระหนี -สิน โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
ไม่มี
มีภาระผ่อนบ้ าน หรื อทีดินเพือทีอยูอ่ าศัย

เดือนละ

บาท

มีภาระทีเกียวข้ องกับการประกอบอาชีพ โปรดระบุ

เดือนละ

บาท

อืน ๆ โปรดระบุ

เดือนละ

บาท

13 สถานภาพการสมรสของบิดามารดา
อยูด่ ้ วยกัน

หย่าร้ าง / แยกกันอยู่

ไม่มีข้อมูลของบิดา / มารดา

บิดาถึงแก่กรรม

มารดาถึงแก่กรรม

อืน ๆ โปรดระบุ

14 ผู้อุปการะ นอกเหนือจากบิดา - มารดา

ไม่มี

ชือ - สกุลของผู้อปุ การะ (นาย,นาง,นางสาว)
ทีอยู่ เลขที
อาคาร / ชันที
- 
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ

อายุ
ปี เกียวข้ องเป็ น
หมูท่ ี
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์

รายได้ / เดือน

สถานภาพ
อาชีพ

มี

โสด

สมรส มีบตุ ร

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร

บาท

คน

(กําลังศึกษา

พนักงานบริ ษัทเอกชน

รับจ้ าง โปรดระบุ

คน

ประกอบอาชีพ

คน)

ค้ าขาย โปรดระบุ
อืน ๆ โปรดระบุ

ไม่ได้ ประกอบอาชีพเนืองจาก
ตําแหน่ง
ค่าใช้ จ่ายของครอบครัว

สถานทีประกอบอาชีพ
เดือนละ

รายได้ ต่อค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือน

บาท
พอ

ไม่พอบางเดือน

ไม่พอทุกเดือน

ถ้ ามีรายได้ ไม่เพียงพอในแต่ละเดือน มีวิธีแก้ ปัญหาอย่างไร
3
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ข้ อมูลการศึกษาและอาชีพพีน้ องของผู้ขอทุน
ผู้ขอทุนมีพี - น้ อง (รวมผู้ขอทุน) จํานวน
คนที

ชือ - สกุล

คน
อายุ

โดยผู้ขอทุนเป็ นบุตรคนที
กําลังศึกษา

สถานศึกษา

ระดับชัน-

บุคคลอืนทีอยูใ่ นอุปการะของบิดา / มารดา / ผู้อปุ การะ
คนที

ชือ - สกุล

อายุ

ของครอบครัว
ประกอบ

รายได้

สถานภาพ จํานวน

อาชีพ

ต่อเดือน

(โสด/สมรส)

ประกอบ

รายได้

สถานภาพ จํานวน

อาชีพ

ต่อเดือน

(โสด/สมรส)

บุตร

คน
กําลังศึกษา
สถานศึกษา

ระดับชัน-

บุตร

ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือการศึกษา (กยศ/ กรอ)

ไม่ได้ ก้ ยู ืม

ปี การศึกษา

จํานวนเงิน (บาท)

ไม่เคยได้ รับทุนการศึกษา

ประวัติการรับทุนการศึกษา
ปี การศึกษา

กู้ยืม

เคยได้ รับทุนการศึกษา

จํานวนเงิน

ชือทุนการศึกษา

(บาท)

4

ประเภททุนการศึกษา
ต่อเนือง

เฉพาะปี

ผูกผัน

ไม่ผกู พัน
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ความจําเป็ นในการขอรับทุน
โปรดให้ รายละเอียดทีสาํ คัญเกียวกับประวัติของผู้ขอทุน สภาพครอบครัว ให้ มากทีสดุ เพือประโยชน์ในการพิจารณา
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กิจกรรมทีเคยทําในสถานศึกษาหรือกับองค์ การอืน ๆ และมีแนวคิดทีจะทําประโยชน์ เพือสังคมอย่ างไร

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความทีข้าพเจ้ าให้ ไว้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฎว่าข้ อมูลไม่เป็ นความจริ ง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
มูลนิธิทองพูล หวัง หลี ตัดสิทธิ_การรับทุนการศึกษา รวมทังยิ
- นยอมคืนเงินทุนการศึกษาในส่วนทีข้าพเจ้ าได้ รับไปแล้ วให้ แก่มลู นิธิฯ ทันที
ลงชือผู้ขอรับทุน
(

)

วันที

แนบหลักฐานต่ อไปนีพ: ร้ อมใบสมัคร
1 รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ -ว (ติดใบสมัคร)

6 ใบเสร็ จรับเงินค่าลงทะเบียนเทอมล่าสุด

2 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน/นักศึกษา

7 หนังสือรับรองรายได้ ของ บิดา / มารดา / ผู้อปุ การะ

3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

(เฉพาะข้ าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริ ษัทเอกชน)

4 สําเนาทะเบียนบ้ าน

8 เอกสารแสดงภาระหนี -ของ บิดา / มารดา / ผู้อปุ การะ (ถ้ ามี)

5 ใบแสดงผลการศึกษาเทอมล่าสุด

9 เอกสารอืน ๆ ตามเห็นสมควร (ถ้ ามี)

หมายเหตุ

กรณีผ้ ขู อทุนได้ รับการพิจารณาให้ รับทุนของมูลนิธิทองพูล หวัง หลี แล้ ว จะต้ องไม่รับทุนอืน ๆ ในปี การศึกษาเดียวกัน
รวมทังเงิ
- นกู้ยืมจากกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพือการศึกษา (กยศ / กรอ)
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วาดแผนผังแสดงทีอยู่ของผู้ปกครอง และแสดงสถานที / จุดทีตัง: สําคัญ ๆ เพือให้ สามารถเดินทางได้ โดยสะดวก และโปรดแนบ
ภาพถ่ ายสถานทีอยู่ เพือประกอบการพิจารณา
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ความเห็นของอาจารย์ ทปรึ
ี กษา
ข้ าพเจ้ า
คณะ
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว
การศึกษาจากมูลนิธิทองพูล หวัง หลี เป็ นอย่างยิง
ความคิดเห็นเพิมเติมอืน ๆ

ตําแหน่ง
ภาควิชา
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรได้ รับทุนสนับสนุน

ลงชือ
(

)

วันที

ความเห็นของหัวหน้ าภาควิชา หรื อ อาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ข้ าพเจ้ า
คณะ
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว
การศึกษาจากมูลนิธิทองพูล หวัง หลี เป็ นอย่างยิง
ความคิดเห็นเพิมเติมอืน ๆ

ตําแหน่ง
ภาควิชา
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควรได้ รับทุนสนับสนุน

ลงชือ
(

)

วันที
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หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง
เขียนที
เกียวข้ องเป็ น

ข้ าพเจ้ า
ของ
(นาย, น.ส.)
ในฐานะผู้ปกครองโดยชอบธรรมของผู้ขอรับทุน
การศึกษา ได้ รับทราบรายละเอียดและเงือนไขเกียวกับทุนการศึกษาแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นกั ศึกษาผู้นี -ขอรับทุนการศึกษา
และอนุญาตให้ นกั ศึกษาผู้นี -ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสําเร็ จได้ รับปริ ญญาบัตรโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิ
- -น

ลงชือ
(

)

วันที

หมายเหตุ

ผู้ปกครองต้ องเป็ นบิดา มารดา หรื อผู้ใช้ อํานาจปกครองแทนบิดา มารดา ของผู้ขอรับทุน
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