
 ทุนการศึกษามูลนธิทิสิโกเพื่อการกุศล  
มูลนธิเิทสโกเพื่อการกุศลมีความประสงคจะมอบทุนการศกึษาแกนักศกึษา... 
 

คุณสมบัตผิูขอรับทุน  
1. เปนนกัศึกษาคณะนิติศาสตร ตองมีเกรดเฉลี่ย 1.5 ขึ้นไป 
2. มีความประพฤติเรียบรอย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวนิัย และจริยธรรม 
3. มีฐานะยากจน และตองเปนผูไมไดรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิฯ 
4. ตองเปนผูที่ไมไดกูยืมเงินทุนการศึกษาจากรัฐบาล (กยศ. หรือกรอ.) 

 

หลักฐานทีใ่ชประกอบการสมัคร  
1. แบบฟอรมการขอรับทุนของมูลนิธิฯ 
2. นักศึกษาตองเขียนประวัติและสภาพความเปนอยูของตนเองในปจจุบัน จํานวน 1 
หนากระดาษ 

3. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
4. สาํเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
5. สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรนักศึกษา 

...ผูทีส่นใจตดิตอรับ/สงใบสมัครไดที่ พีเ่นท ฝายกจิการนักศกึษาคณะนติฯิ  
ตั้งแตบัดนีไ้ดจนถงึวันที่ 19 ธ.ค. 2555 เทานัน้นะจะ... 



มูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล 
แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา 

 
 

          วันที่  เดือน      พ.ศ.   

1.  ช่ือและนามสกุลนักเรียน (ตัวบรรจง)                                                                  อายุ             ปี 
    วัน-เดือน-ปีเกิด       เลขบัตรประชาชน                                          ศาสนา                 
    ที่อยู่ปัจจุบัน                  โทรศัพท์    
    ก าลังศึกษาอยู่ชัน้      แผนก/สาขา      
    สถานที่ก าลังศึกษา              ต าบล/แขวง                   
    อ าเภอ/เขต                        จังหวัด                                  รหสัไปรษณีย์   

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

2. นามบิดา      อายุ     ปี     ยงัมีชีวิตอยู่       ถึงแก่กรรม 
    ที่อยู่ปัจจุบัน             
    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 รับจ้าง  (โปรดระบงุานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                               
 รับราชการ  ต าแหน่ง                                  
 ค้าขาย ( ต้องระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณา)       
 ท านา                                 ท าไร่ (ระบุ)                               ท าสวน(ระบุ)    

อาชีพอื่นๆ         
6.  รายได้วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

3.นามมารดา      อายุ      ปี     ยงัมีชีวิตอยู่       ถึงแก่กรรม 
  ที่อยู่ปัจจุบัน              
  อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 รับจ้าง  (โปรดระบงุานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง    
 รับราชการ  ต าแหน่ง      
 ค้าขาย (ต้องระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณา)       
 ท านา                             ท าไร่ (ระบุ)                   ท าสวน (ระบุ)               
 อาชีพอื่นๆ (ระบุ)         

6. รายได้วัน/เดือนละ    บาท 
    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

4. ผู้ขอรับทนุอาศัยอยู่กับ   บดิา    มารดา     บดิา-มารดา   
                 ญาติ มีความสัมพันธ์เป็น                อาชีพ   รายได้    บาท 
   ผู้อุปการะ (ระบุช่ือ)             อาชีพ   รายได้    บาท 

5. สภาพที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านของตนเองพร้อมที่ดิน      บ้านของตนเองแต่ที่ดินเช่า      บ้านผ่อนส่ง 
    บ้านเช่า     ห้องเช่า    หอพัก, เสียค่าเช่าที่พักเดือนละ        บาท 

อ่ืน ๆ  (วัด,บ้านพักครู, ฯลฯ )        
   บ้านที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหอพัก)  มีอุปกรณ์ดังนี ้  
    โทรทศัน์      หม้อหงุข้าวไฟฟ้า        ตู้เยน็                      เคร่ืองซักผ้า    เตาแก็ส     เตารีดไฟฟ้า 
    พัดลม         เคร่ืองเล่น ซีดี/ดีวีด ี    เคร่ืองคอมพิวเตอร์    จักรยาน         จักรยานยนต์            โทรศัพท์มือถือ 
    รถยนต์       รถปิคอัพ (รถกะบะ)    รถไถนา                    รถอีแต๋น        อ่ืน ๆ  (ระบุ)    

6. ที่ดินท ากินของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1) 
    เป็นของตนเอง        ไร่            เช่าผู้อ่ืน              ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 
      (หน้า 1)        ( โปรดพลิก )  2556 

 



16. ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะศึกษาต่อ ต้องเขียนจุดมุ่งหมายในการขอรับทนุเพื่อการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี         
       (ประมาณคร่ึงหน้ากระดาษ) 

          
 7. ความสมัพนัธ์ในครอบครัว  (ระบุได้มากกวา่ 1 ข้อ ) 
 บิดามารดาอยู่บ้านเดียวกัน   บดิา-มารดาอยู่คนละจังหวัดเน่ืองจากแยกกันท างาน   หย่าร้างกัน 
 บิดามีภรรยาใหม่            มารดามีสามีใหม่                อ่ืน ๆ  (ระบุ)     
 
8. จ านวนพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน คน    แยกไปมีครอบครัว (แต่งงาน)            คน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้

ล าดับที่ เพศ ช่ือ/นามสกุล อายุ 
การศึกษา
ระดับชัน้ 

อาชีพ/ 
ต าแหน่ง 
(กรณีท างาน) 

สถานที่ท างานหรือ 
สถานที่ศึกษา 

(กรณีก าลังศึกษาอยู่ ) 
รายได้ 

        
        
        
        
        
        

 9.  นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ                 บาท    โดยจะต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าพาหนะวันละ                บาท 
      ผู้ให้ความอุปการะเก่ียวข้องเป็น                    
10.  นักเรียนเคยได้รับทนุมาก่อนหรือไม่  ( ถ้าเคยระบุ/ชื่อทนุ )                    ทนุละ    บาท 
11.  ปัจจุบันนักเรียนได้รับทนุอ่ืนๆ (ระบุช่ือทนุ )                    ทนุละ    บาท 
12.  ปัจจุบันนักเรียนหรือพี่น้องของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ได้รับทนุกยศ.และกรอ.บ้างหรือไม่   
      ไม่มี     มี จ านวน           คน ได้แก่ (ต้องระบุช่ือผู้ที่ได้รับทนุกู้ยืม)       
13. นักเรียนมีความประสงค์จะขอรับทนุจากมูลนิธิทสิโก้ เพื่อศึกษาต่อชัน้       
     ที่โรงเรียน        ต าบล/แขวง     
     อ าเภอ/เขต    จังหวัด         รหสัไปรษณีย์      
     (กรณีที่เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอ่ืน  ขอให้ส่งหลักฐานให้มูลนิธิทนัททีี่ทราบผลภายในมิถุนายน มิฉะนัน้จะถือว่าสละสิทธ์ิ) 
14. หลังเลิกเรียน วันหยุด หรือปิดเทอม 
     ไม่ได้ท างานหารายได้พิเศษ   ท างานพิเศษ ระบุงานที่ท า      รายได้วันละ/เดือนละ           บาท 
15. นักเรียนเขียนประวัติของตนเอง/เหตุผลในการขอรับทนุการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด 
 
 

17. ให้อาจารย์ผู้ดแูลทนุการศึกษาเป็นผู้ให้ความคิดเหน็ 
  ข้าพเจ้า         ต าแหน่ง                   
เหน็สมควรให้นักเรียนช่ือ                                  ชัน้          มีผลการเรียนเฉล่ีย   
ปีการศึกษา        เป็นผู้เหมาะสมที่จะรับทนุจากมูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล 
 ความเหน็ของอาจารย์ (โดยระบุสภาพความขาดแคลน และปัญหาความเป็นอยู่ในครอบครัวโดยละเอียด)                 

               

               

               

               

เอกสารประกอบแบบฟอร์มขอรับทนุ                                                  ลงช่ือ      

หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา                                                                     (                                           ) 
ประวัติของนักเรียน                                                   ช่ือสถานศึกษา      
ผลการเรียนเทอมหลังสุด (ถ้าไม่มี ใช้ของปีก่อน) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหต ุการกรอกข้อความตามความจริงอยา่งละเอียด จะมีผลตอ่การพิจารณาทุนเป็นอยา่งมาก                        (หน้า 2) 


	ทุนเทสโก้55.pdf
	scholar_form2555.pdf

