
                    

           

   

          วันที่  เดือน      พ.ศ.   
1.  ช่ือและนามสกุลนักเรียน (ตัวบรรจง)                                                                  อายุ             ปี 
     วัน-เดือน-ปีเกิด       เลขบัตรประชาชน                                          ศาสนา               
     ท่ีอยู่ปัจจุบัน                  โทรศัพท์    
     ก าลังศกึษาอยู่ชัน้      แผนก/สาขา      
     สถานที่ก าลังศกึษา              ต าบล/แขวง                   
     อ าเภอ/เขต                        จังหวัด                        รหัสไปรษณีย์                                                       

      โรงเรียนนีมี้ชัน้เรียนสูงสุดคือ        ป.6              ม.3           ม.6           ปวช.            ปวส.              ปริญญาตรี 

2. นามบิดา      อายุ     ปี            ยังมีชีวติอยู่           ถงึแก่กรรม 
    ท่ีอยู่ปัจจุบัน              
    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                               
 2.      รับราชการ  ต าแหน่ง                                  
 3.      ค้าขาย (ต้องระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด ซึ่งมีผลต่อการพจิารณา) __________________________________________ 
 4.      ท านา                                          ท าไร่ (ระบุ)                                     ท าสวน (ระบุ)   

5.      อาชีพอ่ืนๆ         
6.  รายได้วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

3.นามมารดา      อายุ      ปี          ยังมีชีวติอยู่             ถงึแก่กรรม 
   ท่ีอยู่ปัจจุบัน              
   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง  (โปรดระบุงานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                            
 2.      รับราชการ  ต าแหน่ง      
 3.      ค้าขาย ( ต้องระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด ซึ่งมีผลต่อการพจิารณา)                    
 4.      ท านา                                          ท าไร่ (ระบุ)                     ท าสวน(ระบุ)                            

5.      อาชีพอ่ืนๆ          
6. รายได้วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

4. ผู้ขอรับทุนอาศัยอยู่กับ    บิดา         มารดา            บิดา-มารดา   
                    ญาต ิมีความสัมพันธ์เป็น                   อาชีพ    รายได้    บาท 
      ผู้อุปการะ (ระบุช่ือ)             อาชีพ   รายได้    บาท 

5. สภาพท่ีอยู่ปัจจุบัน   บ้านของตนเองพร้อมที่ดนิ              บ้านของตนเองแต่ที่ดนิเช่า              บ้านผ่อนส่ง 
     บ้านเช่า         ห้องเช่า         หอพัก, เสียค่าเช่าที่พักเดือนละ             บาท 

 อ่ืน ๆ  (วัด,บ้านพักครู, ฯลฯ )        
   บ้านท่ีอยู่อาศัยมีอุปกรณ์ดังนี ้  
           โทรทัศน์        หม้อหุงข้าวไฟฟ้า                 ตู้เยน็                      เคร่ืองซักผ้า              เตาแก็ส                 เตารีดไฟฟ้า 
           พัดลม           เคร่ืองเล่น ซีดี/ดีวีดี               คอมพวิเตอร์            จักรยาน                   จักรยานยนต์          โทรศัพท์มือถือ 
           รถยนต์          รถปิคอัพ (รถกะบะ)              รถไถนา                  รถอีแต๋น                  อ่ืน ๆ  (ระบุ)                            

6. ที่ดนิท ากินของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1) 
           เป็นของตนเอง        ไร่            เช่าผู้อ่ืน              ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 
      (หน้า 1)       ( โปรดพลิก )  2560 
          

www.tiscofoundation.org 

มูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล 

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา 

 ต้องใช้แบบฟอร์มฉบับนีเ้ท่านัน้ 

 



 7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน            บิดา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเน่ืองจากแยกกันท างาน   หย่าร้างกัน 
            บิดามีภรรยาใหม่                     มารดามีสามีใหม่                อ่ืน ๆ  (ระบุ)      
 

8. จ านวนพ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน     คน    แยกไปมีครอบครัว (แต่งงาน)            คน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ เพศ ช่ือ/นามสกุล อายุ การศกึษา
ระดับชัน้ 

อาชีพ/
ต าแหน่ง

(กรณีท างาน) 

สถานที่ท างานหรือ 
สถานที่ศกึษา 

(กรณีก าลังศึกษาอยู่) 

รายได้ 

        
        
        
        
        
        

 9.  นักเรียนได้เงนิมาโรงเรียนวันละ                 บาท    โดยจะต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าพาหนะวันละ                บาท 
      ผู้ให้ความอุปการะเก่ียวข้องเป็น                    
10.  นักเรียนเคยได้รับทุนมาก่อนหรือไม่  (ถ้าเคยระบุ/ช่ือทุน)                    ทุนละ    บาท 
11.  ปัจจุบันนักเรียนได้รับทุนอ่ืนๆ (ระบุช่ือทุน)                    ___ทุนละ    บาท 
12.  ปัจจุบันนักเรียนหรือพี่น้องของนักเรียนท่ีก าลังศกึษาอยู่ ได้รับทุนกยศ. หรือ กรอ.บ้างหรือไม่   
           ไม่มี       มี จ านวน       คน   ได้แก่ (ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับทุนกยศ. หรือ กรอ.)       
13. นักเรียนมีความประสงค์จะขอรับทุนจากมูลนิธิทสิโก้ เพ่ือศกึษาต่อชัน้       ________ 
     ที่โรงเรียน        ต าบล/แขวง     
     อ าเภอ/เขต    จังหวัด         รหัสไปรษณีย์       

  
14. หลังเลิกเรียน วันหยุด หรือปิดเทอม 
           ไม่ได้ท างานหารายได้พเิศษ           ท างานพเิศษ ระบุงานที่ท า       รายได้วันละ/เดือนละ                      บาท 
 
 ส าหรับนักเรียนท่ีจะศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี  จะต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเม่ือส าเร็จการศกึษาแล้ว 
 
 

 
 

17. ให้อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศกึษาเป็นผู้ให้ความคิดเหน็ 
  ข้าพเจ้า         ต าแหน่ง                   
เหน็สมควรให้นักเรียนช่ือ_________________________________ ชัน้          มีเกรดเฉล่ีย        ปีการศกึษา               
เป็นผู้เหมาะสมท่ีจะรับทุนจากมูลนิธิทสิโก้ โดยมีความเหน็ดังนี ้(โปรดระบุสภาพความขาดแคลนและปัญหาความเป็นอยู่ในครอบครัวโดย
ละเอียด) _____________________________________________________________________________________________________ 
               

               

               

               

ลงช่ือ    ________(อาจารย์ผู้ดูแลทุน)   ช่ือสถานศกึษา_________________________________________ 

เอกสารประกอบแบบฟอร์มขอรับทุน                                                   

           หนังสือน าส่งจากสถานศกึษา           ส าเนาผลการศกึษาเทอมล่าสุด ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประชาชน                                            
           บรรยายประวัตแิละสภาพความเป็นอยู่ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศกึษาปีที่ 5)                                                  
* หมายเหตุ    การกรอกข้อความตามความจริงอย่างละเอียด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนเป็นอย่างมาก                (หน้า 2) 

 

กรณีที่ย้ายสถานที่เรียนตามระดับการศึกษาที่สูงขึน้ จะต้องส่งหลักฐานการเข้าเรียนที่ใหม่ให้มูลนิธิทราบ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

 15. นักเรียนเขียนประวัตขิองตนเอง/เหตุผลในการขอรับทุนการศกึษา สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด 
ประมาณ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศกึษา) 

16. ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ที่จะศกึษาต่อ  ต้องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทุนเพื่อการศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี        
ประมาณคร่ึงหน้ากระดาษ 


