มูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล
ใบขอรั บบริ จาคประเภททุนประกอบอาชีพ

48/4 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 1
ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร.02-633-7501-4 Fax.638-0554

วันที

1. ชือและนามสกุล (ตัวบรรจง)
อายุ ปี สัญชาติ
ศาสนา
ทีอยู่ปัจจุบัน
ความพิการ (กรณีทุพพลภาพ)

เดือน

พ.ศ.
วัน-เดือน-ปี เกิด
ระดับการศึกษา
ภูมิลาํ เนาเดิม
เมือ

บัตรประชาชนเลขที
โทรศัพท์
สาเหตุ

สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่ า
รายละเอียดด้ านอาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)



 อาชีพปั จจุบัน

เริมทําเมือ

หม้ าย



แยกกันอยู่
รายได้

สถานทีประกอบอาชีพ

สถานทีประกอบอาชีพ
2. ชือและนามสกุล (คู่สมรส)
ทีอยู่ปัจจุบัน
ความพิการ (กรณีทุพพลภาพ)
สาเหตุ
รายละเอียดด้ านอาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)

 อาชีพปั จจุบัน

อายุ

ปี สัญชาติ
ระดับการศึกษา

เริมทําเมือ

รายได้

บาท/วัน/เดือน)

ระยะเวลา
โทรศัพท์

สถานทีประกอบอาชีพเดิม

 บ้ านของตนเองพร้ อมทีดิน 
 บ้ านตนเองแต่ ท ีดินเช่ า (ค่ าเช่ า
 บ้ านญาติ (ระบุ

4. ทีพักอาศัยอยู่ในปั จจุบันมีสมาชิก จํานวน___________คน
คือ
5. ผู้ขอทุนมีบุตรจํานวน
คน ดังต่ อไปนี =
ชือ/นามสกุล

ปี

โทรศัพท์

 ไม่ ได้ ประกอบอาชีพเนืองจาก
 เคยประกอบอาชีพ

เพศ

ระยะเวลา
โทรศัพท์
ศาสนา
เมือ

สถานทีประกอบอาชีพ

ลําดับที

บาท/วัน/เดือน)
โทรศัพท์

 ไม่ ได้ ประกอบอาชีพเนืองจาก
 เคยประกอบอาชีพ

3. สภาพทีอยู่ปัจจุบัน

รูปถ่าย

อายุ

บ้ านเช่ า (ค่ าเช่ าเดือนละ

ปี

บาท)

บาท / เดือน)
)  อืน ๆ
มีบุคคลทีผ้ ูขอทุนต้ องรับผิดชอบจํานวน__________คน

ชัน= การศึกษา / สถานศีกษา

อาชีพ / สถานทีทาํ งาน

(หน้ า 1)
01/2560

6. ขอรับทุนประกอบอาชีพ
จํานวนเงินทีขอรับบริจาค
เพือซือ= สิงของอุปกรณ์ ประกอบอาชีพดังนี = ( ระบุจาํ นวนราคาตามจริงมาด้ วย )

บาท

สถานทีจะประกอบอาชีพของผู้ขอรับทุนอยู่ท ี (โดยละเอียด)
ลักษณะสถานทีประกอบอาชีพ




แผงลอย (ค่ าเช่ า

บาท /

)

ห้ องเช่ า (ค่ าเช่ า
7. ประสบการณ์ ทาํ งานในอาชีพทีจะขอรับทุน

บาท /

)



ทําอาชีพทีจะขอรับทุนนีม= าเป็ นระยะเวลา
สาเหตุท ีขอเนืองจาก



เคยประกอบอาชีพนีม= าก่ อนเมือ
เลิกประกอบอาชีพนีเ= มือ




รถเข็น
อืน ๆ ระบุ

ปี และปั จจุบันยังประกอบอาชีพนีอ= ยู่
ระยะเวลา

ปี

เนืองจาก



ไม่ เคยประกอบอาชีพนีม= าก่ อน สาเหตุท ีขอทุนเนืองจาก
8. ความรู้ความชํานาญพิเศษ
9. ท่ านเคยได้ รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพือการกุศลมาก่ อนหรือไม่

 ไม่ เคย

 เคย

อาชีพ
10. ท่ านเคยได้ รับทุนจากทีอ ืนหรือไม่

 ไม่ เคย  เคย
 กําลังยืนเรืองขอจาก

เมือ

จาก

อาชีพ

เมือ

11. ท่ านทราบข้ อมูลการขอรับทุนประกอบอาชีพได้ อย่ างไร / จากหน่ วยงานใด____________________________________
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงทัง= สิน= หากไม่ เป็ นความจริงข้ าพเจ้ ายินยอมสละสิทธิFใน
การขอรับทุนทันทีโดยไม่ มีเงือนไข

ลงชือ
วันที

ผู้ขอรั บบริจาค
เดือน

พ.ศ.

สําหรั บเจ้ าหน้ าทีมูลนิธิทสิ โก้ เพือการกุศล
12. ข้ อมูลเพิมเติม
13. เอกสารประกอบการพิจารณา

 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวผู้พิการ
 รายละเอียดเกียวกับอาชีพ
 รูปถ่ าย 1 ใบ หรือ รูปถ่ ายสภาพครอบครัว , สถานทีประกอบอาชีพ (กรณีหน่ วยงานส่ งมา)
 ใบประกาศนียบัตร , ใบรับรองการอบรม หรือใบรับรองการทํางาน
 อืน ๆ (เช่ นใบเสนอราคา , แผนทีสถานทีประกอบอาชีพ ฯลฯ)
ลงชือ
วันที

หมายเหตุ

ผู้สัมภาษณ์
เดือน

พ.ศ.

การกรอกข้ อความตามความจริงอย่ างละเอียด จะมีผลต่ อการพิจารณาทุนเป็ นอย่ างมาก
(หน้ า 2)

