
 

 

                    

           

   

          วันที&  เดอืน      พ.ศ.   
1.  ชื&อและนามสกุลผู้ขอทนุ (ตวับรรจง)                                                                  อายุ             ปี 
     วัน-เดอืน-ปีเกดิ       เลขบตัรประชาชน                                          ศาสนา               
     ที&อยู่ปัจจุบนั                                                                           
       โทรศัพท์                               Email                                                                  
     กาํลังศกึษาอยู่ ชั Sน       สถานศกึษา                                            ภาคปกต ิ       ภาคพเิศษ 
     คณะหรือสาขา                          ที&อยู่                        ตาํบล/แขวง                                        
     อาํเภอ/เขต                                               จงัหวัด                                             รหสัไปรษณีย์                          

     สถานศกึษานี Sมีชั Sนเรียนสูงสุดคือ        ป.6            ม.3           ม.6           ปวช.            ปวส.              ปริญญาตรี 

2. นามบดิา      อายุ     ปี            ยังมีชีวติอยู่            ถงึแก่กรรม 
    ที&อยู่ปัจจุบนั              
    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานที&ทาํโดยละเอียด)     ตาํแหน่ง                               
 2.      รับราชการ  ตาํแหน่ง                                  
 3.      ค้าขาย (ต้องระบุสนิค้าที&ขายโดยละเอียด ซึ&งมีผลต่อการพจิารณา) __________________________________________ 
 4.      ทาํนา         ทาํไร่ (ระบุ)                                     ทาํสวน (ระบุ)                              

5.      อาชีพอื&นๆ         
6.  รายได้วัน/เดอืนละ    บาท 

    สถานที&ทาํงาน         จงัหวัด     

3.นามมารดา      อายุ      ปี          ยังมีชีวติอยู่              ถงึแก่กรรม 
   ที&อยู่ปัจจุบนั              
   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานที&ทาํโดยละเอียด)     ตาํแหน่ง                            
 2.      รับราชการ  ตาํแหน่ง      
 3.      ค้าขาย ( ต้องระบุสนิค้าที&ขายโดยละเอียด ซึ&งมีผลต่อการพจิารณา)                    
 4.      ทาํนา         ทาํไร่ (ระบุ)                                     ทาํสวน(ระบุ)                            

5.      อาชีพอื&นๆ          
6. รายได้วัน/เดอืนละ    บาท 

    สถานที&ทาํงาน         จงัหวัด     

4. ผู้ขอทนุอาศัยอยู่ กับ    บดิา         มารดา            บดิา-มารดา   
                    ญาต ิมีความสัมพนัธ์เป็น                   อาชีพ    รายได้    บาท 
      ผู้อุปการะ (ระบุชื&อ)             อาชีพ   รายได้    บาท 

5. สภาพที&อยู่ปัจจุบนั   บ้านของตนเองพร้อมที&ดนิ              บ้านของตนเองแต่ที&ดนิเช่า              บ้านผ่อนส่ง 
     บ้านเช่า         ห้องเช่า         หอพกั, เสียค่าเช่าที&พกัเดอืนละ             บาท 

 อื&น ๆ  (วัด,บ้านพกัครู, ฯลฯ )        
   บ้านที&อยู่อาศัยมีอุปกรณ์ดงันี S (ตอบได้มากกว่า 1) 
           ตู้เยน็                  เครื&องซักผ้า                  แอร์                       คอมพวิเตอร์             
           รถยนต์                รถกระบะ                    รถแทรกเตอร์           รถอีแต๋น                  อื&นๆ (ระบุ)                           

6. ที&ดนิทาํกนิของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1) 
           เป็นของตนเอง        ไร่            เช่าผู้อื&น              ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 
 
 

 โปรดพลกิ          หน้า 1               แก้ไขลา่สดุ 14/10/2563 
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แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื2อการศึกษา-ทุนใหม่ 
 ต้องใช้แบบฟอร์มฉบบันี 1เท่านั 1น 

 



 

 

7. ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            บดิามารดาอยู่บ้านเดยีวกัน            บดิา-มารดาอยู่คนละจงัหวัดเนื&องจากแยกกันทาํงาน   หย่าร้างกัน 
            บดิามีภรรยาใหม่                     มารดามีสามีใหม่                อื&น ๆ  (ระบุ)      

 

8. จาํนวนพี&น้องร่วมบดิา มารดาเดยีวกัน     คน    แยกไปมีครอบครัว (แต่งงาน)            คน  ดงัรายชื&อต่อไปนี S 
 

ลาํดบัที& เพศ ชื&อ/นามสกุล อายุ การศกึษา
ระดบัชั Sน 

อาชีพ/
ตาํแหน่ง
(กรณีทาํงาน) 

สถานที&ทาํงานหรือ 
สถานที&ศกึษา 

(กรณีกาํลังศกึษาอยู่) 

รายได้ 

        
        
        
        
        
        

 9.  ผู้ขอทนุได้เงนิมาใช้จ่ายวันละ                     บาท    โดยจะต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าพาหนะวันละ                     บาท 
      ผู้ให้ความอุปการะเกี&ยวข้องเป็น                    
10.  ผู้ขอทนุเคยได้รับทนุมาก่อนหรือไม่  (ถ้าเคยระบุ/ชื&อทุน)                              ทนุละ    บาท 
11.  ปัจจุบนัผู้ขอทนุได้รับทนุอื&นๆ (ระบุชื&อทนุ)                               ทนุละ    บาท 
12.  ปัจจุบนัผู้ขอทนุหรือพี&น้องของผู้ขอทนุที&กาํลังศกึษาอยู่ ได้รับทนุกยศ. หรือ กรอ.บ้างหรือไม่   
           ไม่มี       มี จาํนวน       คน   ได้แก่ (ระบุชื&อผู้ที&ได้รับทนุกยศ. หรือ กรอ.)       
13. มีความประสงค์จะขอรับทนุการศษึาจากมูลนิธิฯ เพื&อศกึษาต่อในชั Sน         
 ศกึษาต่อสถานศกึษาเดมิ              ชื3อสถานศกึษาใหม่ที3จะไปศกึษาต่อ ___________________________________________ 

 
14. หลังเลกิเรียน / วันหยุด / ปิดเทอม 
           ไม่ได้ทาํงานหารายได้พเิศษ     ทาํงานพเิศษ ระบุงานที&ทาํ                 รายได้วันละ/เดอืนละ                     บาท 
 
 สาํหรับนักเรียนที&จะศกึษาต่อในระดบัปริญญาตรี  จะต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเมื&อสาํเร็จการศกึษาแล้ว 
 
 

 
 

17. ความคดิเหน็จากอาจารย์ที&ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ดแูลทนุ (เฉพาะผู้ขอทนุในระดบัประถมศกึษา มัธยมศกึษา และอาชีวศกึษาเท่านั Sน) 
  ข้าพเจ้า         ตาํแหน่ง                   
เหน็สมควรให้ผู้ขอทนุชื&อ     ชั Sน          มีคะแนนเฉลี&ย        ปีการศกึษา               
เป็นผู้เหมาะสมที&จะรับทนุจากมูลนิธิฯ โดยมีความเหน็ดงันี S (โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปัญหาความเป็นอยู่ในครอบครัว 
โดยละเอียด)               
               

               

               

ลงชื&อ       (อาจารย์ผู้ดแูลทนุ)   หมายเลขโทรศัพท์        

Email  _____________________________________________ 

18. เอกสารประกอบแบบฟอร์มการขอรับทนุ (กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพราะมีผลต่อการพจิารณาการให้ทนุ)                                               

           สาํเนาบตัรประชาชน            หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศกึษา     สาํเนาผลการศกึษาเทอมล่าสุด   
           จดหมายรับรองจากอาจารย์ที&ปรึกษา (สาํหรับระดบัอุดมศกึษาเท่านั Sน)   รูปถ่ายสภาพบ้านของผู้ขอทนุ                                        

 เขียนเล่าประวัตแิละสภาพความเป็นอยู่ p หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดบัประถมศกึษา)          

หน้า 2               แก้ไขลา่สดุ 14/10/2563 

 

กรณีที&ย้ายสถานที&เรียนตามระดบัการศกึษาที&สูงขึ :น ผู้ขอทนุจะต้องส่งหลักฐานการเข้าเรียนสถานศกึษาใหม่ให้มูลนิธิฯ ทราบ  
โดยระดบั ป.6 / ม.3 สามารถส่งภายใน 15 พฤษภาคม หรือ 31 กรกฎาคม ของทกุปี  และ ม.6 / ปวช. / ปวส. ต้องส่งภายในวันที& 31 กรกฎาคม ของทกุปี 

มฉิะนั:นถอืว่าสละสทิธิZ (กรุณาดรูะเบยีบการขอรับทนุเพื&อการศกึษา ข้อ 7. กรณีการเปลี&ยนสถานศกึษาของผู้ขอทนุ) 

 15. ผู้ขอทนุเขียนประวัตขิองตนเอง/เหตุผลในการขอรับทนุการศกึษา สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด 
ประมาณ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดบัประถมศกึษา) 

16. สาํหรับผู้ขอทนุในระดบัชั Iนมัธยมศกึษาปีที3 6 ที3จะศกึษาต่อ  ต้องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทนุเพื3อการศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี  (ประมาณครึ3งหน้ากระดาษ) 


