มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล
แบบฟอร์ มการขอรั บทุนเพือการศึกษา-ทุนใหม่

www.tiscofoundation.org

ต้ องใช้แบบฟอร์ มฉบับนีเท่ านัน
วันที

1. ชือและนามสกุลผู้ขอทุน (ตัวบรรจง)
วัน-เดือน-ปี เกิด
ทีอยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
กําลังศึกษาอยู่ชัน
คณะหรือสาขา
อําเภอ/เขต
สถานศึกษานีมีชันเรียนสูงสุดคือ

เดือน

พ.ศ.
อายุ
ศาสนา

เลขบัตรประชาชน
Email
สถานศึกษา
ทีอยู่
จังหวัด
ป.6

ม.3

ปี

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ม.6

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

2. นามบิดา
อายุ
ปี
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่ กรรม
ทีอยู่ปัจจุบัน
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รับจ้ าง (โปรดระบุงานทีทําโดยละเอียด)
ตําแหน่ ง
2. รับราชการ
ตําแหน่ ง
3. ค้ าขาย (ต้ องระบุสินค้ าทีขายโดยละเอียด ซึงมีผลต่ อการพิจารณา) __________________________________________
4. ทํานา
ทําไร่ (ระบุ)
ทําสวน (ระบุ)
5. อาชีพอืนๆ
6. รายได้ วนั /เดือนละ
บาท
สถานทีทํางาน
จังหวัด
3.นามมารดา
อายุ
ปี
ยังมีชีวิตอยู่
ทีอยู่ปัจจุบัน
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1. รับจ้ าง (โปรดระบุงานทีทําโดยละเอียด)
ตําแหน่ ง
2. รับราชการ
ตําแหน่ ง
3. ค้ าขาย ( ต้ องระบุสินค้ าทีขายโดยละเอียด ซึงมีผลต่ อการพิจารณา)
4. ทํานา
ทําไร่ (ระบุ)
ทําสวน(ระบุ)
5. อาชีพอืนๆ
6. รายได้ วนั /เดือนละ
บาท
สถานทีทํางาน
จังหวัด
4. ผู้ขอทุนอาศัยอยู่กับ

บิดา
มารดา
ญาติ มีความสัมพันธ์ เป็ น
ผู้อุปการะ (ระบุชอ)
ื

ถึงแก่ กรรม

บิดา-มารดา
อาชีพ
อาชีพ

รายได้
รายได้

บาท
บาท

5. สภาพทีอยู่ปัจจุบัน

บ้ านของตนเองพร้ อมทีดิน
บ้ านของตนเองแต่ ทดิี นเช่ า
บ้ านผ่ อนส่ ง
บ้ านเช่ า
ห้ องเช่ า
หอพัก, เสียค่ าเช่ าทีพักเดือนละ
บาท
อืน ๆ (วัด,บ้ านพักครู , ฯลฯ )
บ้ านทีอยู่อาศัยมีอุปกรณ์ ดังนี (ตอบได้ มากกว่ า 1)
ตู้เย็น
เครื องซักผ้ า
แอร์
คอมพิวเตอร์
จักรยานยนต์
รถยนต์
รถกระบะ
รถแทรกเตอร์
รถอีแต๋ น
อืนๆ (ระบุ)

6. ทีดินทํากินของครอบครัว (ตอบได้ มากกว่ า 1)
เป็ นของตนเอง
ไร่
โปรดพลิก

เช่ าผู้อนื

ไร่ ค่ าเช่ าราคาปี ละ

บาท
หน้ า 1
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7. ความสัมพันธ์ ในครอบครัว (ระบุได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน
บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเนืองจากแยกกันทํางาน
บิดามีภรรยาใหม่
มารดามีสามีใหม่
อืน ๆ (ระบุ)
8. จํานวนพีน้ องร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
ลําดับที เพศ

คน

แยกไปมีครอบครัว (แต่ งงาน)

ชือ/นามสกุล

อายุ

การศึกษา
ระดับชัน

หย่ าร้ างกัน

คน ดังรายชือต่ อไปนี

อาชีพ/
สถานทีทํางานหรือ
ตําแหน่ ง
สถานทีศึกษา
(กรณีทาํ งาน) (กรณีกาํ ลังศึกษาอยู่)

รายได้

9. ผู้ขอทุนได้ เงินมาใช้ จ่ายวันละ
บาท โดยจะต้ องแบ่ งจ่ ายเป็ นค่ าพาหนะวันละ
บาท
ผู้ให้ความอุปการะเกียวข้ องเป็ น
10. ผู้ขอทุนเคยได้ รับทุนมาก่ อนหรือไม่ (ถ้ าเคยระบุ/ชือทุน)
ทุนละ
บาท
11. ปั จจุบันผู้ขอทุนได้ รับทุนอืนๆ (ระบุชอทุ
ื น)
ทุนละ
บาท
12. ปั จจุบันผู้ขอทุนหรือพีน้ องของผู้ขอทุนทีกําลังศึกษาอยู่ ได้ รับทุนกยศ. หรื อ กรอ.บ้ างหรื อไม่
ไม่ มี
มี จํานวน
คน ได้ แก่ (ระบุชอผู
ื ้ ทได้
ี รับทุนกยศ. หรือ กรอ.)
13. มีความประสงค์ จะขอรับทุนการศึษาจากมูลนิธิ เพือศึกษาต่ อในชัน
ศึกษาต่ อสถานศึกษาเดิม
ชือสถานศึกษาใหม่ ทจะไปศึ
ี
กษาต่ อ ___________________________________________
กรณีทย้ี ายสถานทีเรียนตามระดับการศึกษาทีสูงขึน ผู้ขอทุนจะต้ องส่ งหลักฐานการเข้ าเรียนสถานศึกษาใหม่ ให้ มูลนิธิทราบ
โดยระดับ ป.6 / ม.3 ต้ องส่ งภายใน 15 พฤษภาคมของทุกปี และ ม.6 / ปวช. / ปวส. ต้ องส่ งภายในวันที 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนันถือว่ าสละสิทธิ
(กรุณาดูระเบียบการขอรับทุนเพือการศึกษา ข้ อ 7. กรณีการเปลียนสถานศึกษาของผู้ขอทุน)

14. หลังเลิกเรียน / วันหยุด / ปิ ดเทอม
ไม่ ได้ ทาํ งานหารายได้ พเิ ศษ
ทํางานพิเศษ ระบุงานทีทํา

รายได้ วนั ละ/เดือนละ

บาท

15. ผู้ขอทุนเขียนประวัติของตนเอง/เหตุผลในการขอรั บทุนการศึกษา สภาพความเป็ นอยู่ และปั ญหาในครอบครัวโดยละเอียด
สําหรัประมาณ
บนักเรียนที
จะศึากกระดาษ
ษาต่ อในระดั
ญบญาตรี
จะต้กษา)
องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเมือสําเร็จการศึกษาแล้ ว
1 หน้
(ยกเว้บนปริ
ระดั
ประถมศึ
16. สําหรับผู้ขอทุนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีจะศึกษาต่อ ต้ องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทุนเพือการศึกษาต่ อในระดับ
ปริญญาตรี (ประมาณครึงหน้ ากระดาษ)
17. ความคิดเห็นจากอาจารย์ผ้ ูดูแลทุน (เฉพาะผู้ขอทุนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาเท่านัน)
ข้ าพเจ้ า
ตําแหน่ ง
เห็นสมควรให้ ผ้ ูขอทุนชือ
ชัน
มีคะแนนเฉลีย
ปี การศึกษา
เป็ นผู้เหมาะสมทีจะรับทุนจากมูลนิธิทสิ โก้ โดยมีความเห็นดังนี (โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปั ญหาความเป็ นอยู่ในครอบครัว
โดยละเอียด)

ลงชือ

(อาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุน) หมายเลขโทรศัพท์

Email _____________________________________________
18. เอกสารประกอบแบบฟอร์ มการขอรั บทุน (กรุ ณาแนบเอกสารให้ ครบถ้ วนเพราะมีผลต่ อการพิจารณาการให้ ทุน)
สําเนาบัตรประชาชน
หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
สําเนาผลการศึกษาเทอมล่ าสุ ด
จดหมายรับรองจากอาจารย์ ทปรึ
ี กษา (สําหรับระดับอุดมศึกษาเท่ านัน)
รูปถ่ ายสภาพบ้ านของผู้ขอทุน
เขียนเล่ าประวัติและสภาพความเป็ นอยู่ หน้ ากระดาษ (ยกเว้ นระดับประถมศึกษา)
หน้ า 2
แก้ ไขล่าสุด 11/04/2562

