มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
แบบฟอร์ มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา
www.tiscofoundation.or
g

ต้ องใช้ แบบฟอร์ มฉบับนีเ้ ท่ านัน้
วันที่

1. ชื่อและนามสกุลนักเรี ยน (ตัวบรรจง)
วัน-เดือน-ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
กาลังศึกษาอยู่ชนั ้
สถานที่กาลังศึกษา
อาเภอ/เขต
โรงเรี ยนนีม้ ีชนั ้ เรี ยนสูงสุดคือ

เดือน

เลขบัตรประชาชน
แผนก/สาขา

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด
ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.

บิดา
มารดา
ญาติ มีความสัมพันธ์ เป็ น
ผู้อุปการะ (ระบุช่ อื )

ปวส.

ปริ ญญาตรี

ยังมีชีวิตอยู่

ทาสวน(ระบุ)

จังหวัด
ยังมีชีวิตอยู่

6. ที่ดินทากินของครอบครั ว (ตอบได้ มากกว่ า 1)
เป็ นของตนเอง
ไร่

ตู้เย็น
คอมพิวเตอร์
รถไถนา
เช่ าผู้อ่ นื
(หน้ า 1)

ถึงแก่ กรรม

ตาแหน่ ง

ทาสวน(ระบุ)

จังหวัด
บิดา-มารดา

อาชีพ
อาชีพ

รายได้
รายได้

บ้ านของตนเองพร้ อมที่ดิน
บ้ านของตนเองแต่ ท่ดี ินเช่ า
บ้ านเช่ า
ห้องเช่ า
หอพัก, เสียค่ าเช่ าที่พักเดือนละ
อื่น ๆ (วัด,บ้ านพักครู , ฯลฯ )

บ้ านที่อยู่อาศัยมีอุปกรณ์ ดังนี ้
โทรทัศน์
หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า
พัดลม
เครื่ องเล่ น ซีดี/ดีวีดี
รถยนต์
รถปิ คอัพ (รถกะบะ)

ถึงแก่ กรรม

ตาแหน่ ง

3.นามมารดา
อายุ
ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รั บจ้ าง (โปรดระบุงานที่ทาโดยละเอียด)
2. รั บราชการ
ตาแหน่ ง
3. ค้ าขาย ( ต้ องระบุสินค้ าที่ขายโดยละเอียด ซึ่งมีผลต่ อการพิจารณา)
4. ทานา
ทาไร่ (ระบุ)
5. อาชีพอื่นๆ
6. รายได้ วัน/เดือนละ
บาท
สถานที่ทางาน

5. สภาพที่อยู่ปัจจุบัน

ปี

โทรศัพท์

2. นามบิดา
อายุ
ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
1. รั บจ้ าง (โปรดระบุงานที่ทาโดยละเอียด)
2. รั บราชการ
ตาแหน่ ง
3. ค้ าขาย ( ต้ องระบุสินค้ าที่ขายโดยละเอียด ซึ่งมีผลต่ อการพิจารณา)
4. ทานา
ทาไร่ (ระบุ)
5. อาชีพอื่นๆ
6. รายได้ วัน/เดือนละ
บาท
สถานที่ทางาน

4. ผู้ขอรั บทุนอาศัยอยู่กับ

พ.ศ.
อายุ
ศาสนา

เครื่ องซักผ้ า
จักรยาน
รถอีแต๋ น
ไร่ ค่ าเช่ าราคาปี ละ

บาท
บาท
บ้ านผ่ อนส่ ง
บาท

เตาแก็ส
จักรยานยนต์
อื่นๆ (ระบุ)

เตารี ดไฟฟ้า
โทรศัพท์มือถือ

บาท
( โปรดพลิก ) 2558

7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ระบุได้ มากกว่า 1 ข้ อ )
บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน
บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเนื่องจากแยกกันทางาน
บิดามีภรรยาใหม่
มารดามีสามีใหม่
อื่น ๆ (ระบุ)
8. จานวนพี่น้องร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
ลาดับที่ เพศ

คน

แยกไปมีครอบครั ว (แต่ งงาน)

ชื่อ/นามสกุล

อายุ

การศึกษา
ระดับชัน้

หย่ าร้ างกัน
คน ดังรายชื่อต่ อไปนี ้

อาชีพ/
สถานที่ทางานหรื อ
ตาแหน่ ง
สถานที่ศึกษา
(กรณีทางาน) (กรณีกาลังศึกษาอยู่)

9. นักเรี ยนได้ เงินมาโรงเรี ยนวันละ
บาท โดยจะต้ องแบ่ งจ่ ายเป็ นค่ าพาหนะวันละ
ผู้ให้ ความอุปการะเกี่ยวข้ องเป็ น
10. นักเรี ยนเคยได้ รับทุนมาก่ อนหรื อไม่ ( ถ้ าเคยระบุ/ชื่อทุน )
ทุนละ
11. ปั จจุบันนักเรี ยนได้ รับทุนอื่นๆ (ระบุช่ อื ทุน )
ทุนละ
12. ปั จจุบันนักเรี ยนหรื อพี่น้องของนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ได้ รับทุนกยศ. หรื อ กรอ.บ้ างหรื อไม่
ไม่ มี
มี จานวน
คน ได้ แก่ (ระบุช่ อื ผู้ท่ ไี ด้ รับทุน กยศ. หรื อ กรอ.)
13. นักเรี ยนมีความประสงค์ จะขอรั บทุนจากมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อศึกษาต่ อชัน้
ที่โรงเรี ยน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

รายได้

บาท
บาท
บาท

(กรณีท่ เี ข้ าเรียนต่ อที่โรงเรียนอื่น ขอให้ ส่งหลักฐานให้ มูลนิธิทันทีท่ ที ราบผลภายในมิถุนายน กรณีระดับอุดมศึกษา
ภายในเดือนกรกฎาคม มิฉะนัน้ จะถือว่ าสละสิทธิ์)
14. หลังเลิกเรี ยน วันหยุด หรื อปิ ดเทอม
ไม่ ได้ ทางานหารายได้ พิเศษ
ทางานพิเศษ ระบุงานที่ทา
รายได้ วันละ/เดือนละ
บาท
15. นักเรี ยนเขียนประวัติของตนเอง/เหตุผลในการขอรั บทุนการศึกษา สภาพความเป็ นอยู่ และปั ญหาในครอบครั วโดยละเอียด
กเรี่ จยะศึ
นชักน้ ษาต่
มัธยมศึ
กษำปีบปริ
ที่ 6ญทีญาตรี
่จะศึกษำต่
ต้ อยงเขี
มุ่งหมำยในกำรขอรั บกทุเรีนยเพืนเมื
่ อกำรศึ
กษำต่
อจนจบปริ
ส16.
าหรัสบำหรั
นักเรีบนัยนที
อในระดั
จะต้อองเขี
นจุยดนจุ
มุ่งดหมายในอนาคตของนั
่ อสาเร็
จการศึ
กษาแล้ วญญำตรี

(ประมำณครึ่งหน้ ำกระดำษ)
17. ให้ อาจารย์ ผ้ ูดูแลทุนการศึกษาเป็ นผู้ให้ ความคิดเห็น
ข้ าพเจ้ า
ตาแหน่ ง
เห็นสมควรให้ นักเรี ยนชื่อ
ชัน้
มีผลการเรี ยนเฉลี่ย
ปี การศึกษา
เป็ นผู้เหมาะสมที่จะรั บทุนจากมูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
ความเห็นของอาจารย์ (โดยระบุสภาพความขาดแคลน และปั ญหาความเป็ นอยู่ในครอบครั วโดยละเอียด)

เอกสารประกอบแบบฟอร์ มขอรั บทุน
หนังสือนาส่ งจากสถานศึกษา
ประวัติของนักเรี ยน
ผลการเรี ยนเทอมหลังสุด (ถ้ าไม่ มี ใช้ ของปี ก่ อน)
สาเนาทะเบียนบ้ าน

ลงชื่อ
ชื่อสถานศึกษา

(

* หมายเหตุ การกรอกข้ อความตามความจริ งอย่ างละเอียด จะมีผลต่ อการพิจารณาทุนเป็ นอย่ างมาก

)

(หน้ า 2)

