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มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
แบบฟอร์ มการขอรั บทุนเพื่อการศึกษา (ทุนต่ อเนื่อง)
สาหรั บผู้ท่ ไี ด้ รับทุนจากมูลนิธิในปี ปั จจุบันเท่ านัน้
วันที่

ชื่อ

นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

เลขที่บัตรประชาชน

กาลังศึกษาชัน้

โรงเรียน

เดือน

พ.ศ.
อายุ

ที่อยู่โรงเรียน

ปี

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน(ที่ตดิ ต่ อได้ โดยละเอียด)
เบอร์ โทรศัพท์
มีความประสงค์ จะขอรับทุนการศึกษาต่ อเนื่องเพื่อศึกษาต่ อในชัน้
ปี การศึกษา
ศึกษาต่ อสถานศึกษาเดิม
ชื่อสถานศึกษาใหม่ ท่ ีจะไปศึกษาต่ อ_____________________________________________________
กรณีท่ยี ้ ายสถานที่เรียนตามระดับการศึกษาที่สงู ขึน้ จะต้ องส่ งหลักฐานการเข้ าเรียนที่ใหม่ ให้ มลู นิธิทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้ ถือ
ว่ าสละสิทธิ์ (กรุ ณาดูระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ข้ อ 7. กรณีการเปลี่ยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน)

- นักเรียน/นักศึกษาได้ รับทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
รวม
ปี
- ปั จจุบันนักเรียน/นักศึกษาได้ รับเงินกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่
ได้ รับ
จานวน
บาท / ปี
(ต้ องระบุข้อใดข้ อหนึ่ง มิฉะนัน้ จะไม่ ได้ รับการพิจารณา)
ไม่ ได้ รับ
กาลังยื่นเรื่อง
- ปั จจุบันนักเรียนได้ รับทุนอื่น นอกเหนือจากทุนของมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศลหรือไม่
ไม่ ได้ รับ
ได้ รับ (ระบุช่ ือทุน)
จานวน

นักเรียนได้ แนบเอกสารตามที่มูลนิธิต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับทุนต่ อเนื่องดังต่ อไปนี ้
สาเนาผลการเรียนครัง้ สุดท้ าย
บัญาชีงหนึ
แสดงรายการใช้
จ่าจยเงิ
น
(หากขาดเอกสารอย่ างใดอย่
่ งจะไม่ นามาพิ
ารณา)
สาเนาผลการศึกษาเทอมล่ าสุด
บัญชีแสดงรายการใช้ จ่ายเงิน
สาเนาทะเบียนบ้ าน หรือสาเนาบัตรประชาชน
หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษา (ใช้ สาเนาบัตรนักศึกษาแทนได้ สาหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าที่แสดงชื่อเจ้ าของบัญชี และหน้ าที่แสดงจานวนเงินในบัญชีตงั ้ แต่ เริ่มนางเงินทุนเข้ าบัญชีจนถึงปั จจุบัน
ใบเสร็จรับเงินค่ าบารุง/ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ที่มีค่าใช้ จ่ายต่ อรายการตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไป

นักเรียนตอบตามหัวข้ อดังนีโ้ ดยละเอียดเพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาทุน
1. อธิบายสถานภาพครอบครัวและความเป็ นอยู่อย่ างไรในปั จจุบัน

2. เหตุผลในการที่นักเรียนจะขอรับทุนต่ อเนื่อง

ลงชื่อ
(โปรดพลิก)
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3. สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จะศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา ต้ องเขียนเป้ าหมายในการศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา .

4. ส่ วนนีอ้ าจารย์ ผ้ ูดูแลทุนการศึกษาหรืออาจารย์ แนะแนวเป็ นผู้ให้ ความเห็น
ข้ าพเจ้ า
เห็นสมควรให้

ตาแหน่ ง
ชัน้

ได้ รับทุนต่ อเนื่อง จากมูลนิธิทสิ โก้ เนื่องจาก

(เหตุผลโดยอธิบายสถานภาพครอบครัว และความจาเป็ นในการขอทุนต่ อเนื่อง โดยละเอียด)

คะแนนก่ อนได้ รับทุนเฉลี่ยเท่ ากับ

คะแนนหลังได้ รับทุนเฉลี่ยเท่ ากับ

ลงชื่อ

(อาจารย์ ผ้ ูดูแลทุน) หมายเลขโทรศัพท์ _______________________

ชื่อสถานศึกษา ______________________________________________

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์ มทุนต่ อเนื่องนี ้ ใช้ สาหรับนักเรียนที่ได้ รับทุนของมูลนิธิ ในปี การศึกษาปั จจุบัน และจะต้ องกรอก
แบบฟอร์ มนีเ้ พื่อขอรับทุนต่ อเนื่องปี การศึกษาหน้ า โดยยื่นขอในวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี
2. กรณีท่ นี ักเรียนจะต้ องย้ ายสถานที่เรียนตามระดับการศึกษาที่สูงขึน้ เช่ น จบชัน้ ม.6 และจะเข้ าศึกษาต่ อในระดับ
ปริญญาตรี เป็ นต้ น ให้ ส่งแบบฟอร์ มขอทุนมาตามระยะเวลาที่กาหนด แล้ วจึงส่ งหลักฐานการเข้ าเรียนที่ใหม่ เช่ น
ใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา ใบตอบรับเข้ าเรียน ใบเสร็จค่ าเทอม เป็ นต้ น มายังมูลนิธิทันทีท่ ที ราบ
หรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้ จะถือว่ าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะไม่ พิจารณาแบบฟอร์ ม
3. การพิจารณาการขอรับทุนต่ อเนื่องของนักเรียน มูลนิธิจะพิจารณาเหตุผลในการขอรับทุนต่ อเนื่องและคารับรอง
ของอาจารย์ รวมทัง้ คะแนนก่ อนและหลังได้ รับทุนรวมทัง้ ต้ องแนบเอกสารตามรายการข้ างต้ นให้ ครบถ้ วนด้ วย
4. เกรดเฉลี่ยของนักเรียนตัง้ แต่ 1.50 ขึน้ ไป จึงจะได้ รับการพิจารณาทุนต่ อเนื่อง
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