มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
แบบฟอร์ มการขอรั บทุนเพื่อการศึกษา (ทุนใหม่ )

www.tiscofoundation.org

ต้ องใช้ แบบฟอร์ มฉบับนีเ้ ท่ านัน้
วันที่

1. ชื่อและนามสกุลนักเรียน (ตัวบรรจง)
วัน-เดือน-ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
กาลังศึกษาอยู่ชัน้
สถานที่กาลังศึกษา
อาเภอ/เขต
โรงเรียนนีม้ ีชัน้ เรียนสูงสุดคือ

เดือน

พ.ศ.
อายุ
ศาสนา
โทรศัพท์

เลขบัตรประชาชน

ปี

แผนก/สาขา
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด
ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

2. นามบิดา
อายุ
ปี
ยังมีชีวติ อยู่
ถึงแก่ กรรม
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รับจ้ าง (โปรดระบุงานที่ทาโดยละเอียด)
ตาแหน่ ง
2. รับราชการ
ตาแหน่ ง
3. ค้ าขาย (ต้ องระบุสินค้ าที่ขายโดยละเอียด ซึ่งมีผลต่ อการพิจารณา) __________________________________________
4. ทานา
ทาไร่ (ระบุ)
ทาสวน (ระบุ)
5. อาชีพอื่นๆ
6. รายได้ วัน/เดือนละ
บาท
สถานที่ทางาน
จังหวัด
3.นามมารดา
อายุ
ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รับจ้ าง (โปรดระบุงานที่ทาโดยละเอียด)
2. รับราชการ
ตาแหน่ ง
3. ค้ าขาย ( ต้ องระบุสินค้ าที่ขายโดยละเอียด ซึ่งมีผลต่ อการพิจารณา)
4. ทานา
ทาไร่ (ระบุ)
5. อาชีพอื่นๆ
6. รายได้ วัน/เดือนละ
บาท
สถานที่ทางาน
4. ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่กับ

5. สภาพที่อยู่ปัจจุบัน

บิดา
มารดา
ญาติ มีความสัมพันธ์ เป็ น
ผู้อุปการะ (ระบุช่ ือ)

ยังมีชีวติ อยู่

ถึงแก่ กรรม

ตาแหน่ ง

ทาสวน(ระบุ)

จังหวัด
บิดา-มารดา

อาชีพ

รายได้
รายได้

อาชีพ

บ้ านของตนเองพร้ อมที่ดนิ
บ้ านของตนเองแต่ ท่ ดี นิ เช่ า
บ้ านเช่ า
ห้ องเช่ า
หอพัก, เสียค่ าเช่ าที่พักเดือนละ
อื่น ๆ (วัด,บ้ านพักครู, ฯลฯ )

บ้ านที่อยู่อาศัยมีอุปกรณ์ ดังนี ้
โทรทัศน์
หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้ า
พัดลม
เครื่องเล่ น ซีด/ี ดีวีดี
รถยนต์
รถปิ คอัพ (รถกะบะ)
6. ที่ดนิ ทากินของครอบครัว (ตอบได้ มากกว่ า 1)
เป็ นของตนเอง
ไร่

ตู้เย็น
คอมพิวเตอร์
รถไถนา
เช่ าผู้อ่ ืน
(หน้ า 1)

เครื่องซักผ้ า
จักรยาน
รถอีแต๋ น
ไร่ ค่ าเช่ าราคาปี ละ
( โปรดพลิก )

เตาแก็ส
จักรยานยนต์
อื่น ๆ (ระบุ)

บาท
บาท
บ้ านผ่ อนส่ ง
บาท

เตารีดไฟฟ้ า
โทรศัพท์ มือถือ

บาท
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7. ความสัมพันธ์ ในครอบครัว (ระบุได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน
บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเนื่องจากแยกกันทางาน
บิดามีภรรยาใหม่
มารดามีสามีใหม่
อื่น ๆ (ระบุ)
8. จานวนพี่น้องร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
ลาดับที่

เพศ

คน

ชื่อ/นามสกุล

แยกไปมีครอบครัว (แต่ งงาน)
อายุ

การศึกษา
ระดับชัน้

หย่ าร้ างกัน

คน ดังรายชื่อต่ อไปนี ้

อาชีพ/
สถานที่ทางานหรือ
ตาแหน่ ง
สถานที่ศกึ ษา
(กรณี
กาลังศึกษาอยู่)
(กรณีทางาน)

9. นักเรียนได้ เงินมาโรงเรียนวันละ
บาท โดยจะต้ องแบ่ งจ่ ายเป็ นค่ าพาหนะวันละ
ผู้ให้ ความอุปการะเกี่ยวข้ องเป็ น
10. นักเรียนเคยได้ รับทุนมาก่ อนหรือไม่ (ถ้ าเคยระบุ/ชื่อทุน)
ทุนละ
11. ปั จจุบันนักเรียนได้ รับทุนอื่นๆ (ระบุช่ ือทุน)
___ทุนละ
12. ปั จจุบันนักเรียนหรือพี่น้องของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ ได้ รับทุนกยศ. หรือ กรอ.บ้ างหรือไม่
ไม่ มี
มี จานวน
คน ได้ แก่ (ระบุช่ ือผู้ท่ ไี ด้ รับทุนกยศ. หรือ กรอ.)
13. นักเรียนมีความประสงค์ จะขอรับทุนจากมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อศึกษาต่ อชัน้
ที่โรงเรียน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

รายได้

บาท
บาท
บาท

________

กรณีท่ยี ้ ายสถานที่เรียนตามระดับการศึกษาที่สูงขึน้ จะต้ องส่ งหลักฐานการเข้ าเรี ยนที่ใหม่ ให้ มูลนิธิทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้ ถือ
ว่ าสละสิทธิ์ (กรุ ณาดูระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ข้ อ 7. กรณีการเปลี่ยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน)

14. หลังเลิกเรียน วันหยุด หรือปิ ดเทอม
ไม่ ได้ ทางานหารายได้ พเิ ศษ

ทางานพิเศษ ระบุงานที่ทา

รายได้ วันละ/เดือนละ

บาท

15. นักเรียนเขียนประวัตขิ องตนเอง/เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา สภาพความเป็ นอยู่ และปั ญหาในครอบครัวโดยละเอียด
สาหรัประมาณ
บนักเรียนที
่ จะศึากกระดาษ
ษาต่ อในระดั
ญบญาตรี
จะต้กษา)
องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ ว
1 หน้
(ยกเว้บนปริ
ระดั
ประถมศึ
16. สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จะศึกษาต่ อ ต้ องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทุนเพื่อการศึกษาต่ อในระดับปริญญาตรี
ประมาณครึ่งหน้ ากระดาษ

17. ให้ อาจารย์ ผ้ ูดูแลทุนการศึกษาเป็ นผู้ให้ ความคิดเห็น
ข้ าพเจ้ า
ตาแหน่ ง
เห็นสมควรให้ นักเรียนชื่อ
ชัน้
มีเกรดเฉลี่ย
ปี การศึกษา
เป็ นผู้เหมาะสมที่จะรับทุนจากมูลนิธิทสิ โก้ โดยมีความเห็นดังนี ้ (โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปั ญหาความเป็ นอยู่ในครอบครัวโดย
ละเอียด)

ลงชื่อ

(อาจารย์ ผ้ ูดูแลทุน) หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อสถานศึกษา
เอกสารประกอบแบบฟอร์ มขอรับทุน
หนังสือนาส่ งจากสถานศึกษา
สาเนาผลการศึกษาเทอมล่ าสุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน หรือ สาเนาบัตรประชาชน
บรรยายประวัตแิ ละสภาพความเป็ นอยู่ 1 หน้ ากระดาษ (ยกเว้ นระดับประถมศึกษาปี ที่ 5)
* หมายเหตุ การกรอกข้ อความตามความจริงอย่ างละเอียด จะมีผลต่ อการพิจารณาทุนเป็ นอย่ างมาก
(หน้ า 2) Last update 4/10/2560

