มูลนิธิทสิ โก้ เพื0อการกุศล

แบบฟอร์ มการขอรั บทุนเพื3อการศึกษา-ทุนต่ อเนื3อง
www.tiscofoundation.org

สําหรั บผู้ท0 ไี ด้ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯในปี ปั จจุบนั เท่ านันE
วันที&

ชื&อ

นามสกุล

วัน เดือน ปี เกิด

เลขที&บตั รประชาชน

กําลังศึกษาระดับชันB

เดือน

พ.ศ.
อายุ

สถานศึกษา

ภาคปกติ

คณะหรื อสาขา_________________________________ที&อยู่
อําเภอ/เขต

ปี
ภาคพิเศษ

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ที&อยู่ปัจจุบนั ของผู้ขอทุน (ที&ตดิ ต่ อได้ โดยละเอียด)
เบอร์ โทรศัพท์

Email

มีความประสงค์ จะขอรั บทุนการศึกษาต่ อเนื&องเพื&อศึกษาต่ อในชันB
คณะ/สาขา
ศึกษาต่ อสถานศึกษาเดิม
ย้ ายสถานศึกษาใหม่ ไปศึกษาต่ อที& ____________________________________________________
กรณีท& ยี ้ ายสถานที&เรี ยนตามระดับการศึกษาที&สูงขึนA ผู้ขอทุนจะต้ องส่ งหลักฐานการเข้ าเรี ยนสถานศึกษาใหม่ ให้ มูลนิธิฯ ทราบ
โดยระดับ ป.6 / ม.3 สามารถส่ งภายใน 15 พฤษภาคม หรื อ 31 กรกฎาคม ของทุกปี และ ม.6 / ปวช. / ปวส.ต้ องส่ งภายในวันที& 31 กรกฎาคม ของทุกปี
มิฉะนันA ถือว่ าสละสิทธิZ (กรุ ณาดูระเบียบการขอรั บทุนเพื&อการศึกษา ข้ อ 7. กรณีการเปลี&ยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน)

• ผู้ขอทุนได้ รับทุนมูลนิธิทสิ โก้ เพื&อการกุศล ตังB แต่ ปี พ.ศ.
รวม
ปี
• ปั จจุบนั ผู้ขอทุนได้ รับทุน กยศ. หรื อ กรอ.หรื อไม่
ได้ รับ
จํานวน
(ต้ องระบุข้อใดข้ อหนึ&ง มิฉะนันB จะไม่ ได้ รับการพิจารณา)
ไม่ ได้ รับ
กําลังยื&นเรื& อง
• ปั จจุบนั ผู้ขอทุนได้ รับทุนอื&น นอกเหนือจากทุนของมูลนิธิทสิ โก้ เพื&อการกุศลหรื อไม่
ไม่ ได้ รับ
ได้ รับ (ระบุช& ือทุน)
จํานวน

บาท / ปี

ผู้ขอทุนต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี 4 เพืFอประกอบการพิจารณาการขอรั บทุนต่ อเนืFอง

สําเนาผลการเรี ยนครั งB สุดท้***
าย หากขาดเอกสารอย่ างใดอย่ างหนึFงบัญ
ยเงิน
มูลชีนิแสดงรายการใช้
ธิจะไม่ นํามาพิจจ่ าารณาการให้
ทนุ ***

สําเนาบัตรประชาชน
หนังสือรั บรองสถานภาพนักเรี ยน / นักศึกษา
สําเนาผลการศึกษาเทอมล่ าสุด
รายงานแสดงรายการใช้ จ่ายเงิน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าที&แสดงชื&อเจ้ าของบัญชี และหน้ าที&แสดงจํานวนเงินในบัญชีตงั B แต่ เริ&มนําเงินทุนเข้ าบัญชีจนถึงปั จจุบนั
ใบเสร็จรั บเงินค่ าบํารุ ง/ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ใบเสร็จรั บเงินอื&นๆ ทีน่าเชื&อถือ (ตังB แต่ 500 บาทขึนB ไปต่ อรายการหรื อต่ อใบเสร็จ)

ผู้ขอทุนต้ องตอบตามหัวข้ อดังนีโ4 ดยละเอียดเพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาทุน
1. อธิบายสถานภาพครอบครั วและความเป็ นอยู่อย่ างไรในปั จจุบนั

2. เหตุผลในการที&ผ้ ูขอทุนจะขอรั บทุนต่ อเนื&อง

ลงชื&อ

ต้ องใช้ แบบฟอร์ มฉบับนีเ@ ท่ านัน@
(หน้ า 1)

(โปรดพลิก)

ผู้ขอทุน

แก้ ไขล่าสุด 14/10/2563

3. สําหรั บผู้ขอทุนในระดับชันB มัธยมศึกษาปี ที& 6 / ปวช. / ปวส. ที&จะศึกษาต่ อในระดับอุดมศึกษา ต้ องเขียนเป้ าหมายในการศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา .

4. ส่ วนนีอB าจารย์ ท& ปี รึกษาหรื ออาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุนเป็ นผู้ให้ ความเห็น โดยต้ องอธิบายสถานภาพครอบครั ว และความจําเป็ นในการขอทุนต่ อเนื&อง
โดยละเอียด (โดยเฉพาะระดับประถม มัธยม และ อาชีวศึกษา)
ข้ าพเจ้ า
เห็นสมควรให้

ตําแหน่ ง
ระดับชันB

ได้ รับทุนต่ อเนื&อง จากมูลนิธิฯ เนื&องจาก

คะแนนก่ อนได้ รับทุนเฉลี&ยเท่ ากับ

คะแนนหลังได้ รับทุนเฉลี&ยเท่ ากับ

ลงชื&อ

(อาจารย์ ผ้ ูดแู ลทุน) หมายเลขโทรศัพท์ ________________________

ชื&อสถานศึกษา _____________________________________________ Email __________________________________________________

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์ มทุนต่ อเนืFองนี 4 ใช้ สาํ หรั บผู้ทF ไี ด้ รับทุนของมูลนิธิฯ ในปี การศึกษาปั จจุบนั และจะต้ องกรอก
แบบฟอร์ มนีเ4 พืFอขอรั บทุนต่ อเนืFองปี การศึกษาหน้ า โดยยืFนขอในวันทีF 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปี
2. การพิจารณาการให้ ทนุ ต่ อเนืFอง จะขึน4 อยู่กับความครบถ้ วนหลักฐานการเบิกใช้ เงินทุนทีFแนบมา โดยเฉพาะ
รายละเอียดการใช้ จ่ายเงินพร้ อมลายเซ็น ใบเสร็จรั บเงินทีFน่าเชืFอถือ เหตุผลในการขอรั บทุนต่ อเนืFองและ
ความเห็นของอาจารย์ รวมทัง4 คะแนนก่ อนและหลังได้ รับทุน
3. คะแนนเฉลีFยของผู้ขอทุนตัง4 แต่ 1.50 ขึน4 ไป จึงจะได้ รับการพิจารณาทุนต่ อเนืFอง

(หน้ า 2)

แก้ ไขล่าสุด 14/10/2563

