รู ปถ่าย
ขนาด 1-2 นิ้ว

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๔
๑. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ – สกุล (ผูร้ ับทุน)

ชื่อเล่น

วัน เดือน ปี เกิด

เชื้อชาติ

ศาสนา

อายุ

ปี

สัญชาติ

ภูมิลาเนา (จังหวัด)

โทรศัพท์

ไลน์ ไอดี :

อีเมล
ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั

 บิดาและมารดา

 บิดา

 มารดา

 บ้านเช่า

 หอพัก

 อื่นๆ ระบุ
ลักษณะของที่อยู่

 บ้านส่ วนตัว

 ห้องเช่า

 อื่นๆ ระบุ
นักเรี ยนเดินทางมาสถานศึกษาโดย

 รถประจาทาง  จักรยาน  จักรยานยนต์
 เดิน  อื่นๆ ระบุ

ระยะทางจากบ้านมาสถานศึกษา

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

นาที

ได้รับเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ

บาท/วัน

 ค่าอาหารเช้า - กลางวัน

บาท/วัน

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระบุ
๒. ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
หมู่โลหิ ต

มีตาหนิที่เห็นชัดเจน คือ

สี ผวิ

โรคประจาตัว

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

แพ้ยา

ยาที่ใช้ประจา

สายตา

 ปกติ
 ไม่ปกติ  สายตาสั้น  สายตายาว  สายตาเอียง
 อื่นๆ ระบุ
๑

สวมแว่นตา

 สวม

ความบกพร่ องทางร่ างกาย

 ไม่สวม
 ไม่มี  มี คือ

เคยป่ วยหนักหรื อประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรงถึงขั้นเข้านอนโรงพยาบาล คือ
เมื่อ พ.ศ.
๓. ข้ อมูลด้ านครอบครัว
๑. ชื่อ - สกุล บิดา

อายุ

ปี

เลขประจาตัวบัตรประชาชนของบิดา
สัญชาติของบิดา

 ไทย

 อื่นๆ ระบุ

ปัจจุบนั บิดา

 มีชีวติ อยู่

 ถึงแก่กรรม

 ไม่ทราบ

อาชีพของบิดา
สถานที่ทางานของบิดา
เบอร์โทรศัพท์มือถือของบิดา
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของบิดา

บาท

การศึกษาสู งสุ ดของบิดา
 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปวช.

 ปวส./อนุปริ ญญา

 ปริ ญญาตรี

 สู งกว่าปริ ญญาตรี

๒. ชื่อ – สกุล มารดา

อายุ

ปี

เลขประจาตัวบัตรประชาชนของมารดา
สัญชาติของมารดา

 ไทย

ปัจจุบนั มารดา

 มีชีวติ อยู่

 อื่นๆ ระบุ
 ถึงแก่กรรม

 ไม่ทราบ

อาชีพของมารดา
สถานที่ทางานของมารดา
เบอร์โทรศัพท์มือถือของมารดา
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของมารดา

บาท

การศึกษาสู งสุ ดของมารดา
 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปวช.

 ปวส./อนุปริ ญญา

 ปริ ญญาตรี

 สู งกว่าปริ ญญาตรี
๒

ปัจจุบนั บิดามารดา  อยูด่ ว้ ยกัน

 แยกกันอยู่

 หย่าร้าง

 บิดาถึงแก่กรรม

 มารดาถึงแก่กรรม

 อื่นๆ ระบุ
๓. ผูป้ กครอง  บิดา

 มารดา

 อื่นๆ ระบุ

ชื่อ - สกุล ผูป้ กครอง

อายุ

ปี

เลขประจาตัวบัตรประชาชนของผูป้ กครอง
สัญชาติของผูป้ กครอง

 ไทย

 อื่นๆ ระบุ

ปัจจุบนั ผูป้ กครอง

 มีชีวติ อยู่

 ถึงแก่กรรม

 ไม่ทราบ

อาชีพของผูป้ กครอง
สถานที่ทางานของผูป้ กครอง
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของผูป้ กครอง

บาท

การศึกษาสู งสุ ดของผูป้ กครอง
 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปวช.

 ปวส./อนุปริ ญญา

 ปริ ญญาตรี

 สู งกว่าปริ ญญาตรี

ภาระหนี้สินของครอบครัว  ไม่มี  มี ลักษณะของหนี้สิน

ครอบครัวของนักเรี ยนมีสมาชิกทั้งหมด
นักเรี ยนมีพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน

คน
คน ต่างบิดา

คน ต่างมารดา

คน

โดยมีพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกันเรี ยงลาดับ ดังนี้
๑. ชื่อ – สกุล

อายุ

การศึกษา

ปี

อาชีพ/ตาแหน่ง

สถานศึกษา/ที่ทางาน
รายได้ / เดือน
สถานภาพ

บาท เบอร์ โทรศัพท์
 โสด

 แต่งงาน

 หย่าร้าง

 อื่นๆระบุ
๓

๒. ชื่อ – สกุล
การศึกษา

อายุ

ปี

อายุ

ปี

อาชีพ/ตาแหน่ง

สถานศึกษา/ที่ทางาน
รายได้ / เดือน
สถานภาพ

บาท เบอร์ โทรศัพท์
 โสด

 แต่งงาน

 หย่าร้าง

 อื่นๆระบุ
๓. ชื่อ – สกุล
การศึกษา

อาชีพ/ตาแหน่ง

สถานศึกษา/ที่ทางาน
รายได้ / เดือน
สถานภาพ

บาท เบอร์ โทรศัพท์
 โสด

 แต่งงาน

 หย่าร้าง

 อื่นๆระบุ
บุคคลในครอบครัวที่นกั เรี ยนไว้ใจมากที่สุด ชื่อ – สกุล
เกี่ยวข้องเป็ น

อายุ

ปี

โทรศัพท์

ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างบิดา – มารดา
 รักใคร่ กนั ดี

 ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง

 ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง

 ขัดแย้งและทาร้ายร่ างกายบางครั้ง

 ขัดแย้งและทาร้ายร่ างกายบ่อยครั้ง

 อื่นๆ ระบุ

บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด

 ไม่มี
 มี เกี่ยวข้องเป็ น

กับนักเรี ยน

ประเภทสารเสพติดที่ใช้  บุหรี่  สุ รา  อื่นๆ ระบุ
๔. ข้ อมูลด้ านการเรียนและความสามารถ
ปั จจุบนั ศึกษาอยูช่ ้ นั

 ประถมศึกษาปี ที่ 6

 มัธยมศึกษาปี ที่ 3

โรงเรี ยน
อาเภอ

จังหวัด

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

โรงเรี ยน

จังหวัด

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
๔

ข้ อมูลการเรียน
ผลการเรียน
ภาคเรียน

ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรี ยนที่ ๑

ภาคเรี ยนที่ ๒

ภาคเรี ยนที่ ๑

ภาคเรี ยนที่ ๒

ภาคเรี ยนที่ ๑

เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ

เป็ นข้อมูลผลการเรี ยนในสถานศึกษาที่เรี ยนอยูใ่ นปั จจุบนั โดยแนบรายงานผลการเรี ยนแต่ละภาคเรี ยน

ความสามารถ
- ความสามารถพิเศษ

- ผลงานดีเด่น

ความคาดหวังด้ านการศึกษา / อาชีพในอนาคต

๕

๕. ข้ อมูลด้ านครู / อาจารย์ทอี่ ้างอิงได้
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ
(

)
ผูร้ ับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา
วันที่

/

/

๖. ครู ทปี่ รึกษาหรือครู ผ้ ดู ูแลบันทึกความคิดเห็นเพิม่ เติม

ลงชื่อ

ตราประทับของสถานศึกษา
(

)

ตาแหน่ง
วันที่

/

/

๖

๗. เขียนเรี ยงความประวัติ / เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาโดยละเอียด (ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4)

๗

แบบรับรองข้ อมูลการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒ
ั นประภา
จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
การรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา ให้มีผรู้ ับรอง ๓ คน
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้

ผู้รับรอง คนที่ ๑ (จากบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน

ที่อยู่
อีเมล

โทรศัพท์มือถือ

ขอรับรองว่ า ชื่ อ (ผู้รับทุน)
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์จริ ง

ลงชื่อ
(

)
บิดา / มารดา / ผูป้ กครอง

วันที่

/

/

๘

แบบรับรองข้ อมูลการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒ
ั นประภา
จากผู้อานวยการสถานศึกษา/ครู ประจาชั้น/อาจารย์ ทปี่ รึกษา
การรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา ให้มีผรู้ ับรอง ๓ คน
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้

ผู้รับรอง คนที่ ๒ (ผู้อานวยการสถานศึกษา / ครู ประจาชั้น / อาจารย์ ทปี่ รึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

ที่อยู่
อีเมล

โทรศัพท์มือถือ
ขอรับรองว่ า ชื่ อ (ผู้รับทุน)

มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนและทักษะที่ดีในด้าน

ลงชื่อ
(

)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา/ครู ประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึ กษา

วันที่

/

/
๙

แบบรับรองข้ อมูลการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒ
ั นประภา
จากเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐในตาบล
การรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา ให้มีผรู้ ับรอง ๓ คน
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อผูร้ ับรอง คนที่ ๓ (เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง

 ข้าราชการผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 5
 กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อ สมาชิกสภาท้องถิ่น

เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน
ที่อยู่
อีเมล

โทรศัพท์มือถือ
ขอรับรองว่ า ชื่ อ (ผู้รับทุน)

อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่
ตาบล

หมู่ที่

ซอย

ถนน

อาเภอ

จังหวัด

มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็ นอยูท่ ี่เชื่อได้วา่ เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์

ลงชื่อ
(

)
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล

วันที่

/

/

๑๐

แผนทีแ่ สดงการเดินทางจากสถานศึกษาไปบ้ าน (โดยสั งเขป)

เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา
1. หนังสื อนาส่ งจากโรงเรี ยนที่กาลังศึกษา

2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

3. สาเนาทะเบียนบ้าน

4. สาเนาผลการเรี ยนเทอมล่าสุ ด

5. รู ปถ่ายสภาพที่อยูอ่ าศัย และบุคคลในครอบครัว

6. เรี ยงความเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา

7. แบบรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา จากบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง , จากผูอ้ านวยการสถานศึกษา/ครู ประจาชั้น/
อาจารย์ที่ปรึ กษา และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
ข้ อกาหนดในการขอรับทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2564
1. เอกสารจะต้องครบถ้วนและส่ งตามกาหนดเวลาที่มูลนิธิฯ กาหนดไว้เท่านั้น หากเลยเวลาจากที่กาหนด
มูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา
2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต้องประทับตราของสถานศึกษา (หน้า 6) จึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
3. รู ปภาพของนักเรี ยนทุนขนาด 1-2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ต้องเป็ นรู ปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
หากต้ องการรายละเอียดเพิม่ เติมโปรดติดต่ อ : มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒ
ั นประภา
เลขที่ 8 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222
(จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.) ตั้งแต่วนั นี้ – 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุ : สามารถแนบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑๑

