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            เลขท่ี_____/______ 

 

ใบสมัครขอรับทนุการศึกษา 

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั!นคนเก่ง 

ประจาํปีการศึกษา ............................ 
 

 

 

ขาพเจาช่ือ (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน   ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____ ____-____ ____-____ 

1. ประวัตส่ิวนตัวผู้สมัครขอรับทุน 

1.1 วัน เดือน ป เกิด ...................................................... อายุ ...............................ป นับถือศาสนา .............................. 

1.2 ภูมิลําเนาเดิม บานเลขท่ี ............................  หมูที่ ................  ซอย ...........................  ถนน ................................... 

แขวง/ตําบล .....................................................................เขต/อําเภอ ................................................................... 

จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ................................ ภูมิภาค.......................................... 

1.3 ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ............................  หมูที่ ................  ซอย ...........................  ถนน ..................................... 

แขวง/ตําบล .....................................................................เขต/อําเภอ ...................................................................  

จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ................................  โทรศัพท ....................................... 
 

2. ประวัตกิารศึกษาและการรับทุนการศึกษา 

2.1 ผูสมัครผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ............................................................................................ 

คณะ ...................................................  ภาควิชา ..................................................... หลักสูตร ............................ป 

ภาคปกต ิ                 ภาคพิเศษ       อ่ืนๆ ..........................................  

  รูปแบบการคัดเลือก  1. รับดวยแฟมสะสมผลงาน                          4. รับแบบแอดมิชช่ัน  

2. รับแบบโควตา                                           5. การรับตรงอิสระ 

                                                                                     3. การรับตรงรวมกัน 

2.2 จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6 จากโรงเรียน ......................................................... จังหวัด ....................................... 
 

2.3 ประวัติการรับทุนการศึกษา  ไมเคย  เคย โปรดระบุ.... 

ปการศึกษา ช่ือทุนการศึกษา หนวยงานท่ีใหทุน จํานวนเงิน 

    

    

    

  

ติดรูปถายผูสมัคร 

ขนาด 2 น้ิว 
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3. ครอบครัว / ผู้อุปการะ     
 

3.1 ช่ือ / สกุล บิดา..................................................................................  อายุ.............ป                 ถึงแกกรรม 

     วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................อาชีพของบิดา..................................................................... 

     สถานท่ีทํางานของบิดา ........................................................................................................................................ 

     จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท ........................................................................... 

     รายไดตอเดือน (ยังไมหกัคาใชจาย).................................บาท รวมรายไดปละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายไดพิเศษ กรุณาระบุเพ่ิมเติม 

     แหลงท่ีมาของรายได ................................................................รายไดพิเศษตอเดือน .............................................. 

     รวมรายไดประจําและรายไดพิเศษท้ังหมดปละ ................................บาท 

 

3.2 ช่ือ / สกุล มารดา..................................................................................  อายุ.......... ...ป                 ถึงแกกรรม 

     วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................อาชีพของมารดา................................................................. 

     สถานท่ีทํางานของมารดา .................................................................................................................................... 

     จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท ........................................................................... 

     รายไดตอเดือน (ยังไมหกัคาใชจาย).................................บาท รวมรายไดปละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายไดพิเศษ กรุณาระบุเพ่ิมเติม 

     แหลงท่ีมาของรายได ................................................................รายไดพิเศษตอเดือน .............................................      

     รวมรายไดประจําและรายไดพิเศษท้ังหมดปละ ................................บาท 

 

3.3 ช่ือ / สกุล ผูอุปการะ (กรณีไมไดอยูในความดูแลของบิดา / มารดา)......................................................................... 

อายุ ................. ป  ความสัมพันธกับผูสมัคร ........................................................................................................ 

       อาชีพของผูอุปการะ................................................................. 

       สถานท่ีทํางานของผูอุปการะ................................................................................................................................. 

จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท ........................................................................... 

รายไดตอเดือน (ยังไมหกัคาใชจาย).................................บาท รวมรายไดปละ...................................................บาท 

 

3.4 ช่ือสถานสงเคราะหหรือมูลนิธิ (ในกรณีท่ีอยูในการอุปถัมภของสถานสงเคราะหหรือมูลนิธิ) 

ช่ือสถานท่ี..............................................................................  กอต้ังเม่ือ ............................................................ 

อุปการะผูสมัครมาต้ังแตวันท่ี.......................................................  โทรศัพท.......................................................... 

วัตถุประสงคของมูลนิธิ ........................................................................................................................................ 

ท่ีตั้ง.................................................................................................................................................................... 

ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน  ใช  ไมใช. 
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3.5 สถานภาพครอบครัว 

บิดา-มารดา อยูรวมกัน 

แยกกันอยูช่ัวคราว  (     ) บิดาสงเสีย  (     ) มารดาสงเสีย   (     ) บิดา/มารดา ไมไดสงเสีย 

หยาราง                 (     ) บิดาสงเสีย  (     ) มารดาสงเสีย   (     ) บิดา/มารดา ไมไดสงเสีย 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................ 
 

 

3.6 กรณีบิดา-มารดา มีครอบครัวใหม สามีใหม/ภรรยาใหม ช่ือ / สกุล......................................................................... 

อายุ.................ป  อาชีพ...............................................................รายไดประมาณปละ...............................บาท 

สถานท่ีติดตอ................................................................................................................................................... 

        จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท ........................................................................ 
 

3.7 ขาพเจามีพี่นอง..................คน (รวมท้ังผูขอทุน) ผูขอทุนเปนบุตรธิดาคนท่ี................ 
 

ท่ี เพศ ช่ือสกุล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ทํางาน / ศึกษาท่ี รายได อยูท่ีจังหวัด 

1         

2         

3         

4         

5         

 

3.8 บิดา-มารดา มีภาระตองอุปการะเล้ียงดูผูอ่ืน (นอกเหนือจากบุตร-ธิดา) ..................คน 

บุคคลอ่ืนท่ีตองอุปการะเล้ียงดูคือ......................................................................................................................... 
 

3.9 มีภาระหน้ีสินในปจจุบันเปนจํานวน .................................. บาท เน่ืองจาก............................................................. 

...............................................................................................ผอนชําระเดือนละ.........................................บาท 

 

3.10  ปจจุบันผูสมัครขอรับทุนอาศัยอยูกับ.................................................................................................................... 
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4. รายรับ / รายจ่ายในช่วงระยะเวลา " ปีที#ผ่านมา 

รายรับ 

รับเงินคาอาหาร  (    ) วันละ            (    ) สัปดาหละ        (    ) เดือนละ  .......................บาท  จาก................................. 

รับทุนเดือนละ .......................................บาท 

ทํางานหารายไดพิเศษคือ..............................................รายได (    ) สัปดาหละ        (    ) เดือนละ...........................บาท 

รวมรายรับท้ังส้ินประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 รายจ่าย 

 รับประทาน อาหารเชา          (    ) ท่ีบาน         (    ) ท่ีสถานศึกษา          (    ) ท่ีอ่ืน ..................................................บาท 

            อาหารกลางวัน          (    ) ท่ีบาน         (    ) ท่ีสถานศึกษา          (    ) ท่ีอ่ืน .................................................บาท 

                              อาหารเย็น          (    ) ท่ีบาน         (    ) ท่ีสถานศึกษา          (    ) ท่ีอ่ืน .................................................บาท 

 คาใชจายในการเดินทาง วันละ...........................................................บาท 

 คาใชจายในการศึกษา    วันละ...........................................................บาท 

รวมรายจายท้ังส้ินประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 

5. สุขภาพ 

5.1 ขาพเจาเคยเจ็บปวยคร้ังสุดทายเม่ือป...........................  ดวยโรค............................................................................. 

        รวมระยะเวลาท่ีตองรักษา........................วัน 

5.2 ขาพเจาเคยรับการรักษาและตองอยูโรงพยาบาลเม่ือป.......................... ดวยโรค....................................................... 

         รวมเวลาท่ีรับการรักษา........................วัน    คาใชจายในการรักษา.......................................................................... 
 

6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

6.1 กิจกรรมของโรงเรียน.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

6.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียน...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

7. อาจารย์ประจาํชั !นหรืออาจารย์ที#ปรึกษาที#ทางคณะอนุกรรมการฯ ที#สามารถสอบถามได้(ระบุอยางนอย 1 ทาน) 

(อาจารย) ช่ือ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ท่ีอยูโรงเรียน................................................................................................. โทรศัพท................................................. 

(อาจารย) ช่ือ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ท่ีอยูโรงเรียน................................................................................................. โทรศัพท................................................. 
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8. ความจาํเป็นในการขอรับทุน (พรอมท้ังใหเขียนสรุปขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผูขอรับทุน ซ่ึงแสดงถึงสภาวะความ

ยากลําบากของครอบครัว ตลอดจนปญหาตางๆ ท่ีมี พรอมท้ังความคาดหวงัในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต) 

- เหตุผลท่ีตองการสมัครขอรับทุน

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

- หากไมไดรับทุน ผูสมัครจะมีวิธีการแกปญหาคือ 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

- ขณะน้ีผูสมัครกําลังสมัครขอรับทุนท่ีอ่ืนอยู 

ช่ือทุน.................................................................................................. จํานวนเงินทุน.......................................บาท 

ช่ือทุน.................................................................................................. จํานวนเงินทุน.......................................บาท 

 

9. หากสาํเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ามีความตั !งใจจะประกอบอาชีพ (เลือก 1 คําตอบ) 

 รับราชการ ทํางานอิสระ   ทํางานกับบริษัทเอกชน 

 ทํางานรัฐวิสาหกิจ ทํางานธนาคาร   ยังไมไดคดิลวงหนา 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................................................................) 

 

 

 

 

 



6 

 

10. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที#แนบมาพร้อมใบสมัคร 

 

ใบรายงานผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ลาสุด) 

หลักฐานการแสดงสิทธิเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีจากประกาศของทางมหาวิทยาลัย อาทิ ทางเว็บไซต 

ผลคะแนน GAT / PAT คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 (ถามี)  

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ 

หลักฐานการชวยเหลือสังคมหรือรางวัลหรือหนังสือชมเชยท่ีเคยไดรับ(ถามี) พร๊ินทลงกระดาษ A4 ไมเย็บเลม 

แผนท่ีภูมิลําเนาเดิม และ แผนท่ีที่พักปจจุบัน (เร่ิมจากสถานท่ีสําคัญหรือหนวยงานราชการในจงัหวัด) 

 รูปถายสภาพบาน (ภาพรวมบริเวณบาน,หนาบาน,ภายในบาน) และทรัพยสินของครอบครัว) พร๊ินทลงกระดาษ A4 ไมเย็บเลม 

 พิกัด GOOGLE MAPS เพ่ือนําทาง 

คํารับรองฐานะความเปนอยูครอบครัว 

หนังสือรับรองของอาจารยที่ปรึกษา 

หนังสือรับรองการเปนผูอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหหรือมูลนิธิ (ถามี) 

ขอบังคับของสถานสงเคราะหหรือมูลนิธิ (ถามี) 

สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครทุนฯ และบิดา-มารดา หรือผูปกครองพรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครทุนฯ และบิดา-มารดา หรือผูปกครองพรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (บัตรไมหมดอายุ) 

หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผูปกครอง กรณีมีรายไดประจํา 

เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีกรอกไวในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครน้ีเปนความจริงทุกประการ โดยยินยอมใหมี

การตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพของครอบครัวและตัวขาพเจา และหากตรวจพบวาขอมูลบางสวนหรือท้ังหมดเปนเท็จ ขาพเจา

รับทราบวามูลนิธิทางสูฝน ปนคนเกง มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการยกเลิกการสนับสนุนทุนการศึกษาของขาพเจา และขาพเจายินยอม

ชดใชเงินทุนการศึกษาท่ีไดรับคืนท้ังหมด 

 

                                                                          
 

  
แผนท่ีภูมิลําเนาเดิม  

(เร่ิมจากสถานท่ีสําคัญหรือหนวยงานราชการในจังหวัด) 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ มารดา 

            (................................................................) 

        วันท่ี .................../...................../...................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ บิดา 

            (................................................................) 

        วันท่ี .................../...................../...................... 
 

 (ลงช่ือ) ................................................................ ผูสมัคร 

            (...............................................................) 

        วันท่ี .................../...................../...................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ ผูปกครอง 

            (................................................................) 

             เก่ียวของเปน ........................................... 

        วันท่ี .................../...................../...................... 
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แผนที#ที#พักภูมิลาํเนาเดมิ 

(เร่ิมจากสถานท่ีสําคัญหรือหนวยงานราชการในจังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิกัด GOOGLE MAPS : 
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แผนที#ที#พักปัจจุบัน 

(เร่ิมจากสถานท่ีสําคัญหรือหนวยงานราชการในจังหวัด) 
 

พิกัด GOOGLE MAPS : 
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คาํรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 

โดย หนวยงานตนสังกัด สรรพากรเขต นายอําเภอ / ขาราชการต้ังแตระดับ 5 ข้ึนไป (ยกเวนขาราชการเกษียณ) / 

ผูใหญบาน / กํานัน / อบต. (ตามแตกรณี) 
 

 ผูรับรอง ช่ือ-นามสกุล ................................................................  ตําแหนง........................................................ 

ปจจุบันอยูเดิม บานเลขท่ี ............................  หมูที่ ................  หมูบาน .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ตําบล ........................................เขต/อําเภอ ...........................................................            

จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ................................  

  ไดทราบขอมูลรายละเอียดใบสมัครแลวมีความเห็นเก่ียวกับสภาพฐานะความเปนอยูครอบครัวผูสมัครวา 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
 

  โดยขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูลงนามรับรองฐานะครอบครัวของผูสมัครดวย 

 

 

  

 

 (ลงช่ือ) ................................................................ ผูรับรอง 

            (...............................................................) 

     ตําแหนง.............................................................. 
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     (กรณีอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหหรือมูลนิธิ) 
 

หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ 

                    (กรุณาแนบขอบังคับของสถานสงเคราะหหรือมูลนิธมิากับหนังสือฉบับน้ี) 

 

 ช่ือสถานท่ี..................................................................................  กอต้ังเม่ือ ........................................................ 

 อุปการะผูสมัครมาต้ังแตวันท่ี.......................................................  โทรศัพท.......................................................... 

 วัตถุประสงคของมูลนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ท่ีตั้ง.................................................................................................................................................................... 

 ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน            ใช              ไมใช. 
 

 ไดทราบขอมูลรายละเอียดใบสมัครแลวมีความเห็นเก่ียวกับผูสมัคร ดังตอไปน้ี 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
 

  โดยขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (ลงช่ือ) ................................................................ ผูมีอํานาจลงนาม 

            (...............................................................) 

     ตําแหนง.............................................................. 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ที#ปรึกษา 

 

 ช่ือ-สกุล อาจารย .........................................................................  ตาํแหนง........................................................ 

 โรงเรียน ........................................................................................โทรศัพท ....................................................... 

 เปนอาจารยที่ปรึกษาของ ผูสมัครขอรับทุนการศึกษา ช่ือ........................................................................................ 

  

 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

 (ดานความประพฤติ) ......................................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
 

   

 (ดานผลการเรียน) ............................................................................................................................................ 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 
 

    

 

 

  

 หมายเหตุ  โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูลงนามรับรองดวย 

 

 (ลงช่ือ) ................................................................ 

            (...............................................................) 

     ตําแหนง.............................................................. 
 



1. ผูส้มัครทราบเรื�องทนุการศกึษาของมลูนธิฯิ ตั �งแตเ่มื�อใด

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

2. ผูส้มัครทราบขา่วสารการรับสมัครทนุของมลูนธิฯิ จากสื�อใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

1. โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย 

    จังหวัด 

2. สํานักงานพื�นที�มัธยมศกึษาเขต 

    จังหวัด 

3. TV โปรดระบชุอ่งและรายการ 

4. Website มลูนธิทิาง สูฝั่น ปั�นคนเกง่

อื�นๆ โปรดระบ ุ

5.  Facebook มลูนธิทิาง สูฝั่น ปั�นคนเกง่

อื�นๆ โปรดระบุ

6.  หนังสอืพมิพ ์โปรดระบุ

7. Poster /แผน่พับจากโรงเรยีน/มหาวทิยาลัย

    จังหวัด 

8. รุน่พี�แจง้ใหท้ราบ มหาวทิยาลัย โรงเรยีนมัธยม

9. อื�นๆ โปรดระบุ

3.  ผูส้มัครตดิตามขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ จากสอืใด (ที�ไมเ่กี�ยวกบัมลูนธิฯิ)

1. TV โปรดระบชุอ่ง 

2. วทิย ุโปรดระบุ

3. Website  โปรดระบุ

4.  Facebook Fanpage โปรดระบุ

5. Twitter

6. อื�นๆ โปรดระบุ

แบบสอบถามการรบัขา่วสารประชาสมัพนัธม์ลูนธิทิาง สูฝ่นั ปั�นคนเกง่
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