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            เลขที_่____/______ 

 

ใบสมัครขอรับทนุการศึกษา 

มูลนิธิทางสู่ฝัน ป้ันคนเก่ง 

ประจ าปีการศึกษา ............................ 
 

 

 

ข้าพเจ้าชื่อ (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____ ____-____ ____-____ 

1. ประวัตส่ิวนตัวผู้สมัครขอรับทุน 

1.1 วัน เดือน ปี เกดิ ...................................................... อายุ ...............................ปี นับถือศาสนา .............................. 

1.2 ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขท่ี ............................  หมู่ที่ ................  ซอย ...........................  ถนน ................................... 

แขวง/ต าบล .....................................................................เขต/อ าเภอ ................................................................... 

จังหวดั ...................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................ ภูมิภาค.......................................... 

1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............................  หมู่ที่ ................  ซอย ...........................  ถนน ..................................... 

แขวง/ต าบล .....................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................................  

จังหวดั ...................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................  โทรศัพท์ ....................................... 
 

2. ประวัตกิารศึกษาและการรับทุนการศึกษา 

2.1 ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ............................................................................................ 

คณะ ...................................................  ภาควิชา ..................................................... หลักสูตร ............................ปี 

ภาคปกต ิ                 ภาคพิเศษ       อื่นๆ ..........................................  

  รูปแบบการคัดเลือก  1. รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน                          4. รับแบบแอดมิชชั่น  

2. รับแบบโควตา                                           5. การรับตรงอิสระ 

                                                                                     3. การรับตรงร่วมกัน 

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

2.3 ประวัติการรับทุนการศกึษา  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ.... 

ปีการศึกษา ชื่อทุนการศกึษา หน่วยงานท่ีให้ทุน จ านวนเงิน 

    
    
    

  

ติดรูปถ่ายผู้สมัคร 

ขนาด 2 น้ิว 
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3. ครอบครัว / ผู้อุปการะ     
 

3.1 ชื่อ / สกุล บิดา..................................................................................  อายุ.............ปี                 ถึงแก่กรรม 

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

     สถานท่ีท างานของบดิา ........................................................................................................................................ 

     จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................... 

     รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หกัค่าใช้จ่าย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายได้พิเศษ กรุณาระบุเพิ่มเติม 

     แหล่งที่มาของรายได้ ................................................................รายได้พิเศษต่อเดือน .............................................. 

     รวมรายได้ประจ าและรายไดพ้ิเศษทัง้หมดปีละ ................................บาท 

 

3.2 ชื่อ / สกุล มารดา..................................................................................  อายุ.......... ...ปี                 ถึงแก่กรรม 

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

     สถานท่ีท างานของมารดา .................................................................................................................................... 

     จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................... 

     รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หกัค่าใช้จ่าย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายได้พิเศษ กรุณาระบุเพิ่มเติม 

     แหล่งที่มาของรายได้ ................................................................รายได้พิเศษต่อเดือน .............................................      

     รวมรายได้ประจ าและรายไดพ้ิเศษทัง้หมดปีละ ................................บาท 

 

3.3 ชื่อ / สกุล ผู้อุปการะ (กรณีไม่ได้อยู่ในความดูแลของบดิา / มารดา)......................................................................... 

อายุ ................. ปี  ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ........................................................................................................ 

       อาชีพของผู้อุปการะ................................................................. 

       สถานท่ีท างานของผู้อุปการะ................................................................................................................................. 

จังหวดั ...................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................... 

รายได้ต่อเดือน (ยังไม่หกัคา่ใช้จา่ย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

 

3.4 ชื่อสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ในกรณีท่ีอยู่ในการอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ) 

ชื่อสถานท่ี..............................................................................  ก่อตั้งเมื่อ ............................................................ 

อุปการะผู้สมัครมาตัง้แตว่ันท่ี.......................................................  โทรศัพท์.......................................................... 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ........................................................................................................................................ 

ที่ตั้ง.................................................................................................................................................................... 

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ใช ่  ไม่ใช่. 
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3.5 สถานภาพครอบครวั 

บิดา-มารดา อยู่ร่วมกัน 

แยกกันอยูช่ั่วคราว  (     ) บิดาส่งเสีย  (     ) มารดาส่งเสีย   (     ) บิดา/มารดา ไม่ได้ส่งเสีย 

หย่าร้าง                 (     ) บิดาส่งเสีย  (     ) มารดาส่งเสีย   (     ) บิดา/มารดา ไม่ได้ส่งเสีย 

อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................ 
 

 

3.6 กรณีบิดา-มารดา มคีรอบครัวใหม่ สามีใหม่/ภรรยาใหม่ ชื่อ / สกุล......................................................................... 

อายุ.................ปี  อาชีพ...............................................................รายได้ประมาณปีละ...............................บาท 

สถานท่ีติดต่อ................................................................................................................................................... 

        จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................ 
 

3.7 ข้าพเจ้ามีพี่น้อง..................คน (รวมทั้งผู้ขอทุน) ผู้ขอทุนเป็นบุตรธิดาคนที่................ 
 

ท่ี เพศ ชื่อสกุล อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ท างาน / ศึกษาท่ี รายได้ อยู่ท่ีจังหวัด 

1         

2         

3         

4         

5         

 

3.8 บิดา-มารดา มีภาระต้องอุปการะเล้ียงดูผู้อื่น (นอกเหนือจากบตุร-ธิดา) ..................คน 

บุคคลอื่นที่ต้องอุปการะเลีย้งดคูอื......................................................................................................................... 
 

3.9 มีภาระหน้ีสินในปัจจุบันเป็นจ านวน .................................. บาท เนื่องจาก............................................................. 

...............................................................................................ผ่อนช าระเดือนละ.........................................บาท 

 

3.10  ปัจจุบันผู้สมัครขอรับทุนอาศยัอยู่กับ.................................................................................................................... 
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4. รายรับ / รายจ่ายในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

รายรับ 

รับเงินคา่อาหาร  (    ) วันละ            (    ) สัปดาห์ละ        (    ) เดือนละ  .......................บาท  จาก................................. 

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

ท างานหารายได้พิเศษคือ..............................................รายได้ (    ) สัปดาห์ละ        (    ) เดือนละ...........................บาท 

รวมรายรับทัง้ส้ินประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 รายจ่าย 

 รับประทาน อาหารเช้า          (    ) ท่ีบ้าน         (    ) ท่ีสถานศึกษา          (    ) ท่ีอื่น ..................................................บาท 

            อาหารกลางวัน          (    ) ที่บ้าน         (    ) ท่ีสถานศึกษา          (    ) ท่ีอื่น .................................................บาท 

                              อาหารเย็น          (    ) ที่บ้าน         (    ) ท่ีสถานศึกษา          (    ) ท่ีอื่น .................................................บาท 

 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง วันละ...........................................................บาท 

 ค่าใช้จา่ยในการศึกษา    วันละ...........................................................บาท 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้นประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 

5. สุขภาพ 

5.1 ข้าพเจ้าเคยเจ็บป่วยครัง้สุดท้ายเมื่อปี...........................  ด้วยโรค............................................................................. 

        รวมระยะเวลาทีต่้องรักษา........................วัน 

5.2 ข้าพเจ้าเคยรับการรักษาและต้องอยู่โรงพยาบาลเมื่อปี.......................... ด้วยโรค....................................................... 

         รวมเวลาที่รับการรักษา........................วัน    ค่าใช้จา่ยในการรักษา.......................................................................... 
 

6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

6.1 กิจกรรมของโรงเรยีน.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

7. อาจารย์ประจ าชัน้หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ทางคณะอนุกรรมการฯ ที่สามารถสอบถามได้(ระบุอย่างน้อย 1 ท่าน) 

(อาจารย)์ ชื่อ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ที่อยู่โรงเรียน................................................................................................. โทรศัพท์................................................. 

(อาจารย)์ ชื่อ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ที่อยู่โรงเรียน................................................................................................. โทรศัพท์................................................. 
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8. ความจ าเป็นในการขอรับทุน (พร้อมทั้งให้เขยีนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชวีิตของผู้ขอรบัทุน ซึ่งแสดงถึงสภาวะความ
ยากล าบากของครอบครวั ตลอดจนปัญหาตา่งๆ ท่ีมี พร้อมทัง้ความคาดหวงัในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต) 

- เหตุผลที่ต้องการสมัครขอรับทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- หากไม่ได้รับทุน ผู้สมัครจะมวีิธีการแก้ปัญหาคือ 

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

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

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

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

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

- ขณะนี้ผู้สมัครก าลังสมัครขอรับทุนท่ีอื่นอยู่ 

ชื่อทุน.................................................................................................. จ านวนเงินทุน.......................................บาท 

ชื่อทุน.................................................................................................. จ านวนเงินทุน.......................................บาท 
 

9. หากส าเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ามีความตัง้ใจจะประกอบอาชีพ (เลือก 1 ค าตอบ) 
 รับราชการ ท างานอิสระ   ท างานกับบริษัทเอกชน 

 ท างานรัฐวิสาหกิจ ท างานธนาคาร   ยังไม่ได้คดิล่วงหน้า 

 อื่นๆ (โปรดระบุ.................................................................) 
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10. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนท่ีแนบมาพร้อมใบสมัคร 

 

ใบรายงานผลการเรียนในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ล่าสุด) 

หลักฐานการแสดงสิทธเิข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีจากประกาศของทางมหาวิทยาลัย อาทิ ทางเว็บไซต์ 

ผลคะแนน GAT / PAT ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (ถา้ม)ี  

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ 

หลักฐานการชว่ยเหลือสังคมหรือรางวัลหรือหนังสือชมเชยทีเ่คยไดร้ับ(ถ้ามี) พร๊ินท์ลงกระดาษ A4 ไม่เย็บเล่ม 

แผนท่ีภูมิล าเนาเดิม และ แผนท่ีที่พักปัจจุบัน (เริม่จากสถานท่ีส าคัญหรือหน่วยงานราชการในจงัหวัด) 

 รูปถ่ายสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน) และทรัพย์สินของครอบครัว) พร๊ินท์ลงกระดาษ A4 ไม่เย็บเล่ม 

 พิกัด GOOGLE MAPS เพื่อน าทาง 

ค ารับรองฐานะความเป็นอยู่ครอบครัว 

หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ถ้ามี) 

ข้อบังคับของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครทุนฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครทุนฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง (บตัรไม่หมดอาย)ุ 

หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณมีีรายไดป้ระจ า 

เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มี

การตรวจสอบข้อเทจ็จริงเกีย่วกับสภาพของครอบครวัและตัวข้าพเจ้า และหากตรวจพบว่าข้อมูลบางส่วนหรือท้ังหมดเป็นเทจ็ ข้าพเจา้

รับทราบว่ามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มีสิทธิแต่เพียงผู้เดยีวในการยกเลิกการสนับสนุนทุนการศึกษาของข้าพเจา้ และข้าพเจา้ยินยอม

ชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับคืนทั้งหมด 

 

                                                                           
 

  
แผนที่ภูมิล าเนาเดิม  

(เร่ิมจากสถานที่ส าคัญหรือหน่วยงานราชการในจังหวัด) 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ มารดา 

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

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

(ลงชื่อ) ................................................................ บิดา 

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

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

 (ลงชื่อ) ................................................................ ผู้สมัคร 

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

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

(ลงชื่อ) ................................................................ ผู้ปกครอง 

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

             เกี่ยวข้องเป็น ........................................... 

        วันท่ี .................../...................../...................... 
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แผนที่ที่พักภูมิล าเนาเดมิ 

(เร่ิมจากสถานที่ส าคัญหรือหน่วยงานราชการในจังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิกัด GOOGLE MAPS : 
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แผนที่ที่พักปัจจุบัน 

(เร่ิมจากสถานที่ส าคัญหรือหน่วยงานราชการในจังหวัด) 
 

พิกัด GOOGLE MAPS : 
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ค ารับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร 

โดย หน่วยงานต้นสังกัด สรรพากรเขต นายอ าเภอ / ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป (ยกเว้นขา้ราชการเกษียณ) / 

ผู้ใหญ่บ้าน / ก านัน / อบต. (ตามแต่กรณี) 
 

 ผู้รับรอง ชื่อ-นามสกุล ................................................................  ต าแหน่ง........................................................ 

ปัจจุบันอยูเ่ดิม บ้านเลขที่ ............................  หมู่ที่ ................  หมู่บ้าน .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ต าบล ........................................เขต/อ าเภอ ...........................................................            

จังหวดั ...................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................  

  ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพฐานะความเป็นอยูค่รอบครัวผู้สมัครวา่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองฐานะครอบครวัของผู้สมคัรด้วย 
 

 

  

 

 (ลงชื่อ) ................................................................ ผู้รับรอง 

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

     ต าแหน่ง.............................................................. 
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     (กรณีอยูใ่นความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ) 
 

หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ 

                    (กรุณาแนบข้อบังคบัของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธมิากับหนังสือฉบับนี้) 
 

 ชื่อสถานท่ี..................................................................................  ก่อตั้งเมื่อ ........................................................ 

 อุปการะผู้สมัครมาตัง้แตว่ันท่ี.......................................................  โทรศัพท์.......................................................... 

 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ที่ตั้ง.................................................................................................................................................................... 

 ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์            ใช่              ไม่ใช่. 
 

 ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (ลงชื่อ) ................................................................ ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

     ต าแหน่ง.............................................................. 
 



11 
 

 

หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 ชื่อ-สกุล อาจารย์ .........................................................................  ต าแหน่ง........................................................ 

 โรงเรียน ........................................................................................โทรศัพท์ ....................................................... 

 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ชื่อ........................................................................................ 

  

 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 (ด้านความประพฤติ) ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   

 (ด้านผลการเรียน) ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

    

 

 

  

 หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองด้วย 

 

 (ลงชื่อ) ................................................................ 

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

     ต าแหน่ง.............................................................. 
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แบบสอบถามการรบัขา่วสารประชาสมัพนัธม์ูลนธิ ิทางสูฝ่นั ปัน้คนเกง่ 

 

1. ผูส้มัครทราบเรือ่งทนุการศกึษาของมลูนธิฯิ ตัง้แตเ่มือ่ใด 

 ม. 1  ม. 2  ม. 3  ม. 4  ม. 5  ม. 6 

 
2. ผูส้มัครทราบขา่วสารการรับสมัครทนุของมูลนธิฯิ จากสือ่ใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

     จังหวดั  
 

 2. ส ำนักงำนพื้นที่มัธยมศึกษำเขต  

     จังหวดั  
 

 3. TV โปรดระบุช่องและรำยกำร  
 

 4. Website  มูลนิธิทำง สู่ฝัน ป้ันคนเก่ง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  
 

 5.  Facebook  มูลนิธิทำง สู่ฝัน ป้ันคนเก่ง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  
 

 6.  หนังสือพิมพ์ โปรดระบุ  
 

 7. Poster /แผ่นพับจำกโรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

     จังหวดั  
 

 8. รุ่นพี่แจ้งให้ทรำบ  
 

 9. อื่นๆ โปรดระบุ  

 

3. ผู้สมัครติดตำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ จำกสือใด (ที่ไม่เก่ียวกับมูลนิธิฯ) 
 

 1. TV โปรดระบุช่อง  
 

 2. วิทยุ โปรดระบุ  
 

 3. Website  โปรดระบุ  

   
 

 4.  Facebook Fanpage โปรดระบุ  

   
 

 5. Twitter  
 

 6. อื่นๆ โปรดระบุ  

 


