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แบบฟอร์ มการขอรั บทุนเพื2อการศึกษา-ทุนใหม่
ต้ องใช้ แบบฟอร์ มฉบับนีเ1 ท่ านัน1
วันที&

เดือน

1. ชื&อและนามสกุลผู้ขอทุน (ตัวบรรจง)
วัน-เดือน-ปี เกิด
เลขบัตรประชาชน
ที&อยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์
Email
กําลังศึกษาอยู่ชันS
สถานศึกษา
คณะหรื อสาขา
ที&อยู่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
สถานศึกษานีมS ีชันS เรี ยนสูงสุดคือ

ป.6

ม.3

ม.6

พ.ศ.
อายุ
ศาสนา

ปี

ภาคปกติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ปวช.

ปวส.

ภาคพิเศษ

ปริญญาตรี

2. นามบิดา
อายุ
ปี
ยังมีชีวติ อยู่
ถึงแก่ กรรม
ที&อยู่ปัจจุบนั
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รั บจ้ าง (โปรดระบุงานที&ทาํ โดยละเอียด)
ตําแหน่ ง
2. รั บราชการ
ตําแหน่ ง
3. ค้ าขาย (ต้ องระบุสนิ ค้ าที&ขายโดยละเอียด ซึ&งมีผลต่ อการพิจารณา) __________________________________________
4. ทํานา
ทําไร่ (ระบุ)
ทําสวน (ระบุ)
5. อาชีพอื&นๆ
6. รายได้ วัน/เดือนละ
บาท
สถานที&ทาํ งาน
จังหวัด
3.นามมารดา
อายุ
ปี
ยังมีชีวติ อยู่
ที&อยู่ปัจจุบนั
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รั บจ้ าง (โปรดระบุงานที&ทาํ โดยละเอียด)
ตําแหน่ ง
2. รั บราชการ
ตําแหน่ ง
3. ค้ าขาย ( ต้ องระบุสนิ ค้ าที&ขายโดยละเอียด ซึ&งมีผลต่ อการพิจารณา)
4. ทํานา
ทําไร่ (ระบุ)
ทําสวน(ระบุ)
5. อาชีพอื&นๆ
6. รายได้ วัน/เดือนละ
บาท
สถานที&ทาํ งาน
จังหวัด
4. ผู้ขอทุนอาศัยอยู่กับ

บิดา
มารดา
ญาติ มีความสัมพันธ์ เป็ น
ผู้อุปการะ (ระบุช& ือ)

อาชีพ
อาชีพ

บิดา-มารดา

ถึงแก่ กรรม

รายได้
รายได้

5. สภาพที&อยู่ปัจจุบนั

บ้ านของตนเองพร้ อมที&ดนิ
บ้ านของตนเองแต่ ท& ดี นิ เช่ า
บ้ านเช่ า
ห้ องเช่ า
หอพัก, เสียค่ าเช่ าที&พกั เดือนละ
อื&น ๆ (วัด,บ้ านพักครู , ฯลฯ )
บ้ านที&อยู่อาศัยมีอุปกรณ์ ดงั นี S (ตอบได้ มากกว่ า 1)
ตู้เย็น
เครื& องซักผ้ า
แอร์
คอมพิวเตอร์
รถยนต์
รถกระบะ
รถแทรกเตอร์
รถอีแต๋ น
อื&นๆ (ระบุ)
6. ที&ดนิ ทํากินของครอบครั ว (ตอบได้ มากกว่ า 1)
เป็ นของตนเอง
ไร่
เช่ าผู้อ& ืน
ไร่ ค่ าเช่ าราคาปี ละ

โปรดพลิก

หน้ า 1

บาท
บาท
บ้ านผ่ อนส่ ง
บาท

บาท
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7. ความสัมพันธ์ ในครอบครั ว (ระบุได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน
บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเนื&องจากแยกกันทํางาน
บิดามีภรรยาใหม่
มารดามีสามีใหม่
อื&น ๆ (ระบุ)
8. จํานวนพี&น้องร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
ลําดับที& เพศ

คน

แยกไปมีครอบครั ว (แต่ งงาน)

ชื&อ/นามสกุล

อายุ

การศึกษา
ระดับชันS

หย่ าร้ างกัน

คน ดังรายชื&อต่ อไปนี S

อาชีพ/
สถานที&ทาํ งานหรื อ
ตําแหน่ ง
สถานที&ศกึ ษา
(กรณีทาํ งาน) (กรณีกาํ ลังศึกษาอยู่)

รายได้

9. ผู้ขอทุนได้ เงินมาใช้ จ่ายวันละ
บาท โดยจะต้ องแบ่ งจ่ ายเป็ นค่ าพาหนะวันละ
บาท
ผู้ให้ ความอุปการะเกี&ยวข้ องเป็ น
10. ผู้ขอทุนเคยได้ รับทุนมาก่ อนหรื อไม่ (ถ้ าเคยระบุ/ชื&อทุน)
ทุนละ
บาท
11. ปั จจุบนั ผู้ขอทุนได้ รับทุนอื&นๆ (ระบุช& ือทุน)
ทุนละ
บาท
12. ปั จจุบนั ผู้ขอทุนหรื อพี&น้องของผู้ขอทุนที&กาํ ลังศึกษาอยู่ ได้ รับทุนกยศ. หรื อ กรอ.บ้ างหรื อไม่
ไม่ มี
มี จํานวน
คน ได้ แก่ (ระบุช& ือผู้ท& ไี ด้ รับทุนกยศ. หรื อ กรอ.)
13. มีความประสงค์ จะขอรั บทุนการศึษาจากมูลนิธิฯ เพื&อศึกษาต่ อในชันS
ศึกษาต่ อสถานศึกษาเดิม
ชื3อสถานศึกษาใหม่ ท3 จี ะไปศึกษาต่ อ ___________________________________________
กรณีท& ยี ้ ายสถานที&เรี ยนตามระดับการศึกษาที&สูงขึน: ผู้ขอทุนจะต้ องส่ งหลักฐานการเข้ าเรี ยนสถานศึกษาใหม่ ให้ มูลนิธิฯ ทราบ
โดยระดับ ป.6 / ม.3 สามารถส่ งภายใน 15 พฤษภาคม หรื อ 31 กรกฎาคม ของทุกปี และ ม.6 / ปวช. / ปวส. ต้ องส่ งภายในวันที& 31 กรกฎาคม ของทุกปี
มิฉะนัน: ถือว่ าสละสิทธิZ (กรุ ณาดูระเบียบการขอรั บทุนเพื&อการศึกษา ข้ อ 7. กรณีการเปลี&ยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน)

14. หลังเลิกเรี ยน / วันหยุด / ปิ ดเทอม
ไม่ ได้ ทาํ งานหารายได้ พเิ ศษ
ทํางานพิเศษ ระบุงานที&ทาํ
รายได้ วันละ/เดือนละ
บาท
15. ผู้ขอทุนเขียนประวัตขิ องตนเอง/เหตุผลในการขอรั บทุนการศึกษา สภาพความเป็ นอยู่ และปั ญหาในครอบครั วโดยละเอียด
สําหรัประมาณ
บนักเรี ยนที
& จะศึากกระดาษ
ษาต่ อในระดั
ญบญาตรี
จะต้กษา)
องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรี ยนเมื&อสําเร็จการศึกษาแล้ ว
1 หน้
(ยกเว้บนปริ
ระดั
ประถมศึ
16. สําหรั บผู้ขอทุนในระดับชันI มัธยมศึกษาปี ที3 6 ที3จะศึกษาต่ อ ต้ องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรั บทุนเพื3อการศึกษาต่ อในระดับ
ปริญญาตรี (ประมาณครึ3งหน้ ากระดาษ)
17. ความคิดเห็นจากอาจารย์ ท& ปี รึกษาหรื ออาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุน (เฉพาะผู้ขอทุนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาเท่ านันS )
ข้ าพเจ้ า
ตําแหน่ ง
เห็นสมควรให้ ผ้ ูขอทุนชื&อ
ชันS
มีคะแนนเฉลี&ย
ปี การศึกษา
เป็ นผู้เหมาะสมที&จะรั บทุนจากมูลนิธิฯ โดยมีความเห็นดังนี S (โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปั ญหาความเป็ นอยู่ในครอบครั ว
โดยละเอียด)

ลงชื&อ

(อาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุน) หมายเลขโทรศัพท์

Email _____________________________________________
18. เอกสารประกอบแบบฟอร์ มการขอรั บทุน (กรุ ณาแนบเอกสารให้ ครบถ้ วนเพราะมีผลต่ อการพิจารณาการให้ ทนุ )
สําเนาบัตรประชาชน
หนังสือรั บรองสถานภาพนักเรี ยน/นักศึกษา
สําเนาผลการศึกษาเทอมล่ าสุด
จดหมายรั บรองจากอาจารย์ ท& ปี รึกษา (สําหรั บระดับอุดมศึกษาเท่ านันS )
รู ปถ่ ายสภาพบ้ านของผู้ขอทุน
เขียนเล่ าประวัตแิ ละสภาพความเป็ นอยู่ p หน้ ากระดาษ (ยกเว้ นระดับประถมศึกษา)
หน้ า 2
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