
                    

           

   

          วันท ี  เดือน      พ.ศ.   

1.  ชือและนามสกุลผู้ขอทนุ (ตัวบรรจง)                                                                  อายุ             ปี 

     วัน-เดือน-ปีเกิด       เลขบัตรประชาชน                                          ศาสนา               

     ทอียู่ ปัจจุบัน                                                                           

       โทรศัพท์                               Email                                                                  

     กําลังศึกษาอยู่ชัน           สถานศึกษา                                                 

     คณะหรือสาขา                          ทอียู่                        ตาํบล/แขวง                                        

     อาํเภอ/เขต                                               จังหวัด                                             รหสัไปรษณีย์                          

     สถานศึกษานมีีชันเรียนสงูสุดคือ        ป.6          ม.3           ม.6           ปวช.            ปวส.              ปริญญาตรี   

2. นามบดิา      อายุ     ปี            ยังมีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 

    ทอียู่ปัจจุบัน              

    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานททีาํโดยละเอยีด)     ตาํแหน่ง                               

 2.      รับราชการ  ตาํแหน่ง                                  

 3.      ค้าขาย (ต้องระบุสินค้าทีขายโดยละเอียด ซึงมผีลต่อการพจิารณา) __________________________________________ 

 4.      ทาํนา         ทาํไร่ (ระบุ)                                     ทาํสวน (ระบุ)                              

5.      อาชีพอืนๆ         

6.  รายได้วนั/เดือนละ    บาท 

    สถานทีทาํงาน         จังหวัด     

3.นามมารดา      อายุ      ปี          ยังมีชีวิตอยู่             ถึงแก่กรรม 

   ทอียู่ปัจจุบัน              

   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานททีาํโดยละเอยีด)     ตาํแหน่ง                            

 2.      รับราชการ  ตาํแหน่ง      

 3.      ค้าขาย ( ต้องระบุสินค้าทขีายโดยละเอียด ซึงมีผลต่อการพจิารณา)                    

 4.      ทาํนา         ทาํไร่ (ระบุ)                                     ทาํสวน(ระบุ)                            

5.      อาชีพอืนๆ          

6. รายได้วนั/เดือนละ    บาท 

    สถานทีทาํงาน         จังหวัด     

4. ผู้ขอทุนอาศัยอยู่กับ    บิดา         มารดา            บิดา-มารดา   

                    ญาติ มคีวามสัมพันธ์เป็น                   อาชีพ    รายได้    บาท 

      ผู้อุปการะ (ระบุชอื)             อาชีพ   รายได้    บาท 

5. สภาพทอียู่ปัจจุบัน   บ้านของตนเองพร้อมทดีิน              บ้านของตนเองแต่ทดีินเช่า              บ้านผ่อนส่ง 

     บ้านเช่า         ห้องเช่า         หอพัก, เสียค่าเช่าทพีกัเดือนละ             บาท 

 อืน ๆ  (วดั,บ้านพักครู, ฯลฯ )        

   บ้านทอียู่อาศัยมีอุปกรณ์ดังนี (ตอบได้มากกว่า 1) 

           ตู้เย็น                  เครืองซักผ้า                  แอร์                       คอมพิวเตอร์            จักรยานยนต์ 

           รถยนต์                รถกระบะ                    รถแทรกเตอร์           รถอีแต๋น                  อืนๆ (ระบุ)                           

6. ทีดินทาํกินของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1) 

           เป็นของตนเอง        ไร่            เช่าผู้อนื              ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 

 

 โปรดพลกิ          หน้า 1               แก้ไขลา่สุด 11/04/2562 

www.tiscofoundation.org 

มูลนิธิทสิโก้ เพอืการกุศล 

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพอืการศึกษา-ทุนใหม่ 

 ต้องใช้แบบฟอร์มฉบบันีเท่านัน 

 



7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            บิดามารดาอยู่บ้านเดยีวกัน            บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเนืองจากแยกกันทาํงาน   หย่าร้างกัน 

            บิดามภีรรยาใหม่                     มารดามีสามีใหม่                อืน ๆ  (ระบุ)      

 

8. จาํนวนพีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน     คน    แยกไปมีครอบครัว (แต่งงาน)            คน  ดังรายชือต่อไปน ี

 

ลาํดับท ี เพศ ชือ/นามสกุล อาย ุ การศึกษา

ระดับชัน 

อาชีพ/

ตาํแหน่ง

(กรณีทาํงาน) 

สถานททีาํงานหรือ 

สถานทศึีกษา 

(กรณีกาํลังศึกษาอยู่) 

รายได้ 

        

        

        

        

        

        

 9.  ผู้ขอทุนได้เงนิมาใช้จ่ายวนัละ                     บาท    โดยจะต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าพาหนะวันละ                     บาท 

      ผู้ให้ความอุปการะเกยีวข้องเป็น                    

10.  ผู้ขอทุนเคยได้รับทุนมาก่อนหรือไม่  (ถ้าเคยระบุ/ชือทุน)                              ทุนละ    บาท 

11.  ปัจจุบันผู้ขอทุนได้รับทุนอืนๆ (ระบุชอืทุน)                               ทนุละ    บาท 

12.  ปัจจุบันผู้ขอทุนหรือพน้ีองของผู้ขอทนุทกีาํลังศึกษาอยู่  ได้รับทนุกยศ. หรือ กรอ.บ้างหรือไม่   

           ไม่มี       ม ีจํานวน       คน   ได้แก่ (ระบุชอืผู้ทไีด้รับทุนกยศ. หรือ กรอ.)       

13. มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึษาจากมูลนิธิ เพือศึกษาต่อในชัน         

 ศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม              ชือสถานศึกษาใหม่ทจีะไปศึกษาต่อ ___________________________________________ 

 
14. หลังเลิกเรียน / วันหยุด / ปิดเทอม 

           ไม่ได้ทาํงานหารายได้พิเศษ     ทาํงานพิเศษ ระบุงานททีาํ                 รายได้วนัละ/เดือนละ                     บาท 

 

 สาํหรับนักเรียนทจีะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  จะต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเมือสาํเร็จการศึกษาแล้ว 

 
 

 
 

17. ความคิดเหน็จากอาจารย์ผู้ดูแลทนุ (เฉพาะผู้ขอทุนในระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษาเท่านัน) 

  ข้าพเจ้า         ตาํแหน่ง                   

เหน็สมควรให้ผู้ขอทุนชือ     ชัน          มคีะแนนเฉลีย        ปีการศึกษา               

เป็นผู้เหมาะสมทจีะรับทุนจากมูลนิธิทสิโก้ โดยมีความเหน็ดังนี (โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปัญหาความเป็นอยู่ในครอบครัว 

โดยละเอียด)               

               

               

               

ลงชอื       (อาจารย์ผู้ดแูลทนุ)   หมายเลขโทรศัพท์        

Email  _____________________________________________ 

18. เอกสารประกอบแบบฟอร์มการขอรับทุน (กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วนเพราะมีผลต่อการพิจารณาการให้ทุน)                                              

           สาํเนาบัตรประชาชน            หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา     สาํเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด   

           จดหมายรับรองจากอาจารย์ทปีรึกษา (สําหรับระดับอุดมศึกษาเท่านัน)   รูปถ่ายสภาพบ้านของผู้ขอทุน                                       

 เขียนเล่าประวัติและสภาพความเป็นอยู่   หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา)         หน้า 2               แก้ไขลา่สดุ 11/04/2562 

 

กรณีทย้ีายสถานทีเรียนตามระดบัการศึกษาทสีูงขึน ผู้ขอทุนจะต้องส่งหลักฐานการเข้าเรียนสถานศึกษาใหม่ให้มูลนิธิทราบ  

โดยระดบั ป.6 / ม.3 ต้องส่งภายใน 15 พฤษภาคมของทุกปี  และ ม.6 / ปวช. / ปวส. ต้องส่งภายในวนัที 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ  

(กรุณาดรูะเบียบการขอรับทุนเพอืการศึกษา ข้อ 7. กรณีการเปลยีนสถานศึกษาของผู้ขอทุน) 

 15. ผู้ขอทุนเขียนประวตัิของตนเอง/เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด 

ประมาณ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศึกษา) 

16. สาํหรับผู้ขอทนุในระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ทจีะศึกษาต่อ  ต้องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทุนเพือการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี  (ประมาณครึงหน้ากระดาษ) 


