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มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล
แบบฟอร์ มการขอรับทุนเพือการศึกษา-ทุนต่ อเนือง
สําหรับผู้ทได้
ี รับทุนจากมูลนิธิในปี ปั จจุบนั เท่ านัน
วันที

ชือ

นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

เลขทีบัตรประชาชน

กําลังศึกษาระดับชัน

สถานศึกษา

เดือน

พ.ศ.
อายุ

ทีอยู่สถานศึกษา

ปี

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ทีอยู่ปัจจุบันของผู้ขอทุน (ทีติดต่ อได้ โดยละเอียด)
เบอร์ โทรศัพท์

Email

มีความประสงค์ จะขอรับทุนการศึกษาต่ อเนืองเพือศึกษาต่ อในชัน
สาขา
ศึกษาต่ อสถานศึกษาเดิม
ย้ ายสถานศึกษาใหม่ ไปศึกษาต่ อที ____________________________________________________
กรณีทีย้ ายสถานทีเรียนตามระดับการศึกษาทีสูงขึน ผู้ขอทุนจะต้ องส่ งหลักฐานการเข้ าเรียนสถานศึกษาใหม่ ให้มูลนิธทิ ราบ
โดยระดับ ป.6 / ม.3 ต้ องส่ งภายใน 15 พฤษภาคมของทุกปี และ ม.6 / ปวช. / ปวส.ต้ องส่ งภายในวันที 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนั นถือว่ าสละสิทธิ
(กรุณาดูระเบียบการขอรับทุนเพือการศึกษา ข้ อ 7. กรณีการเปลียนสถานศึกษาของผู้ขอทุน)

 ผู้ขอทุนได้ รับทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล ตังแต่ ปี พ.ศ.
รวม
ปี
 ปั จจุบันผู้ขอทุนได้ รับเงินกองทุนเงินให้ก้ ูยืมเพือการศึกษาหรือไม่
ได้ รับ
จํานวน
(ต้ องระบุข้อใดข้ อหนึง มิฉะนันจะไม่ ได้ รับการพิจารณา)
ไม่ ได้ รับ
กําลังยืนเรื อง
 ปั จจุบันผู้ขอทุนได้ รับทุนอืน นอกเหนือจากทุนของมูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศลหรือไม่
ไม่ ได้ รับ
ได้ รับ (ระบุชือทุน)
จํานวน

บาท / ปี

ผู้ขอทุนต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี เพือประกอบการพิจารณาการขอรั บทุนต่อเนือง
 สําเนาผลการเรียนครังสุดท้***
าย หากขาดเอกสารอย่ างใดอย่ างหนึ
 งบัญ
ยเงิน
มูลชีนิแสดงรายการใช้
ธจิ ะไม่ นํามาพิจจ่ าารณาการให้
ทนุ ***
สําเนาบัตรประชาชน

หนังสือรั บรองสถานภาพนักเรี ยน / นักศึกษา

สําเนาผลการศึกษาเทอมล่ าสุด

รายงานแสดงรายการใช้ จ่ายเงิน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าทีแสดงชือเจ้ าของบัญชี และหน้ าทีแสดงจํานวนเงินในบัญชีตังแต่ เริมนําเงินทุนเข้ าบัญชีจนถึงปั จจุบัน
ใบเสร็จรับเงินค่ าบํารุ ง/ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ใบเสร็จรับเงินอืนๆ ทีมีค่าใช้ จ่ายต่ อรายการตังแต่ 500 บาทขึนไป

ผู้ขอทุนต้ องตอบตามหัวข้ อดังนีโดยละเอียดเพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาทุน
1. อธิบายสถานภาพครอบครัวและความเป็ นอยู่อย่ างไรในปั จจุบัน

2. เหตุผลในการทีผู้ขอทุนจะขอรับทุนต่ อเนือง

ลงชือ

ต้ องใช้ แบบฟอร์ มฉบับนีเท่ านัน

(หน้ า 1)

(โปรดพลิก)

ผู้ขอทุน

แก้ ไขล่าสุด 2/05/2561

3. สําหรับผู้ขอทุนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 / ปวช. / ปวส. ทีจะศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา ต้ องเขียนเป้ าหมายในการศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา .

4. ส่ วนนีอาจารย์ ผ้ ดู ูแลทุนการศึกษาหรืออาจารย์ แนะแนวเป็ นผู้ให้ ความเห็น
ข้ าพเจ้ า
เห็นสมควรให้

ตําแหน่ ง
ชัน

ได้ รับทุนต่อเนือง จากมูลนิธิเนืองจาก

(เหตุผลโดยอธิบายสถานภาพครอบครัว และความจําเป็ นในการขอทุนต่ อเนือง โดยละเอียด)

คะแนนก่ อนได้รับทุนเฉลียเท่ ากับ

คะแนนหลังได้ รับทุนเฉลียเท่ ากับ

ลงชือ

(อาจารย์ ผ้ ูดูแลทุน) หมายเลขโทรศัพท์ _______________________

ชือสถานศึกษา _____________________________________________ Email __________________________________________________

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์ มทุนต่อเนืองนี ใช้ สาํ หรั บผู้ทได้
ี รับทุนของมูลนิธิ ในปี การศึกษาปั จจุบัน และจะต้ องกรอก
แบบฟอร์ มนีเพือขอรั บทุนต่ อเนืองปี การศึกษาหน้ า โดยยืนขอในวันที 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี
2. การพิจารณาการให้ ทนุ ต่ อเนือง จะขึนอยู่กับความครบถ้ วนหลักฐานการเบิกใช้ เงินทุนทีแนบมา โดยเฉพาะ
ใบเสร็จรั บเงิน เหตุผลในการขอรั บทุนต่ อเนืองและคํารั บรองของอาจารย์ รวมทังคะแนนก่ อนและหลังได้ รับทุน
3. คะแนนเฉลียของผู้ขอทุนตังแต่ 1.50 ขึนไป จึงจะได้ รับการพิจารณาทุนต่อเนื อง

(หน้ า 2)

แก้ ไขล่าสุด 2/05/2561

