
 

1 
 

  

เอกสารประชาสัมพนัธ์โครงการมอบทุนการศึกษา 
มูลนิธิทาง สู่ฝัน  ปั�นคนเก่ง 

 
1. ที�มาของมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั� นคนเก่ง 

 

การศึกษา คือ สิ�งสําคญัที�ส่งผลต่อการพฒันาเยาวชนไทย ซึ� งจะเป็นกาํลงัหลกัและแรงขบัเคลื�อน    
ที�สําคญัของประเทศในระยะยาว แต่เนื�องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพยจึ์งทาํให้เยาวชน
ขาดความมุ่งมั�นที�จะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาเนื�องจากมองไมเ่ห็นโอกาสและหมดความหวงั  

ดงันั�นมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั� นคนเก่ง จึงเปิดโอกาสและสร้างความหวงัให้แก่เยาวชนดงักล่าวได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา โดยไดด้าํเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่
ฝัน ปั� นคนเก่ง ขึ�น เพื�อใหเ้ยาวชนที�ผ่านการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพยไ์ดมี้โอกาสเขา้ศึกษาต่อจนสาํเร็จปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัเกณฑที์�มูลนิธิกาํหนด 

 

2. วตัถุประสงค ์
 

2.1 เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนที�ขาดแคลนทุนทรัพยไ์ดมี้กาํลงัใจ มุมานะ มุ่งมั�น ที�จะเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 

2.2 เพื�อสนบัสนุนให้เยาวชนที�เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ไดเ้ขา้ศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัในประเทศไทย (ตามที�ระบุในข้อ = และ >)             
ตามหลกัสูตรปริญญาตรี 

2.3 เพื�อปลูกฝังค่านิยมใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าและความสาํคญัของการศึกษา 
2.4 เพื�อเพิ�มกาํลงัทรัพยากรมนุษย์ที�มีคุณภาพและมีศกัยภาพพร้อมที�จะเขา้สู่ตลาดงาน โดยที�

มูลนิธิจะไดเ้ป็นส่วนหนึ�งในการสร้างสรรคบุ์คลากรที�มีคุณภาพใหแ้ก่สงัคม 
2.5 เพื�อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม 

 

3. คุณสมบติัของผูมี้สิทธิC ไดรั้บทุน 
 

3.1 สัญชาติไทย และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย 
3.2 อายไุม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ 
3.3 เป็นผูที้�สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัหรือสายอาชีพ  
3.4 สามารถสอบผา่นเขา้สถาบนัอุดมศึกษา และคณะวิชาที�ไดร้ับทุน (ตามที�ระบุในขอ้ = และ >)  
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3.5 เป็นผูด้อ้ยโอกาสเนื�องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพยซึ์�งมีรายไดร้วมตํ�ากว่า 180,000 บาท 
ต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื�นซึ� งผูอุ้ปการะมีฐานะยากจน มีรายได้
รวมตํ�ากวา่ 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผูที้�อยู่ในความดูแลอุปถมัภข์องสถานสงเคราะห์หรือ
มูลนิธิต่างๆ 

3.6 เป็นผูมี้ความประพฤติดี อยูใ่นระเบียบวินยั 
 

4. การคดัเลือกผูรั้บทุน 
 

4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะตรวจสอบคุณสมบัติผูข้อทุนการศึกษาและ 
พิจารณาคัดเลือกผู ้ที�ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ (ตามที�ระบุในข้อ 3) โดยประเมินจากหัวข้อ
ดงัต่อไปนี�  
 คะแนนที�ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื�อพิจารณาถึงความสามารถ ความมุ่งมั�นสู่

ความสาํเร็จในการศึกษา 
 ระดบัของการดอ้ยโอกาส เช่น ผูที้�อยูใ่นความดูแลอุปถมัภจ์ากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ

ต่างๆ ผูที้�ขาดบุพการีจะไดรั้บการพิจารณาก่อน 
 ผลงานของการช่วยเหลือสงัคมที�ผา่นมา 
 รางวลัและหนงัสือชมเชยที�เคยไดร้ับ เป็นตน้ 
 

5. การมอบทุนการศึกษา 
 

เมื�อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาไดอ้นุมติัมอบทุนแก่นิสิต/นกัศึกษาแลว้ ทางมูลนิธิฯ จะ
จดัพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะไดแ้จง้ใหท้ราบต่อไป 

 

6. การดูแลและใหค้วามช่วยเหลือนิสิต/นกัศึกษาที�ไดรั้บทุน 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งดูแลและใหค้าํปรึกษา
กบันิสิต/นกัศึกษาที�ไดรั้บทุนทั�งดา้นการเรียนและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะนิสิต/นกัศึกษาที�มา
จากต่างจังหวดั เพื�อช่วยสนับสนุนทั� งด้านชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไปกับแนะแนววิธีการเรียนซึ� งจะ
ส่งเสริมการศึกษาใหดี้ยิ�งขึ�นไป 

 

7. การสมคัรเพื�อขอรับทุนการศึกษา 
 

7.1 ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดที้� www.daf.or.th 
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7.2 หรือขอรับใบสมคัรไดที้� มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั�นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-792-6527, 065-210-0707 
7.3 ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์ดว้ยตนเอง พร้อมแนบใบแสดงผลการสอบผ่าน

เขา้มหาวิทยาลยัตามที�มูลนิธิกาํหนด ผูส้มคัรตอ้งให้อาจารยที์�ปรึกษาลงนามรับรองความ
ประพฤติและผลการเรียนแนบมาดว้ย 

7.4 ผูส้มคัรส่งใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาทางไปรษณียม์าที�มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั� นคนเก่ง   40/40 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 

8. มหาวิทยาลยัและคณะวิชาที�ไดร้ับการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษา มีดงันี�  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (สามยา่น) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (วทิยาเขตบางเขน) 
มหาวิทยาลยัมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต) 
 

9. สาขาวิชาที�ไดรั้บทุน มีดงันี�  
แพทยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
รัฐศาสตร์ 
เกษตร 
ครุศาสตร์ (ครู) 
เศรษฐศาสตร์ 

 

10. เงื�อนไขสาํหรับผูไ้ดรั้บทุน 
 

10.1 ผูไ้ด้รับทุนการศึกษาจะไดรั้บทุนการศึกษาแบบเต็มจาํนวน ในการศึกษาจนจบหลกัสูตร
ปริญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา   ค่าหอพกั รวมถึงค่าครองชีพโดยผูรั้บ
ทุนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่
ฝัน ปั�นคนเก่ง 
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10.2 ผูที้�ไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทุนการศึกษาจนจบหลกัสูตร โดยผูที้�จะมีสิทธิC ไดรั้บทุนการศึกษาต่อเนื�องจะต้อง    
มีผลการเรียนเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่า 2.75 ในทุกปีการศึกษาตลอดระยะเวลาหลกัสูตรจนสําเร็จ
การศึกษา หากผูไ้ดรั้บทุนมีผลการเรียนเฉลี�ยตํ�ากว่า 2.75 คณะอนุกรรมการขอสงวนสิทธิC ใน
การพิจารณาใหทุ้นการศึกษาต่อหรือไม่ 

10.3 ผูที้�ไดรั้บทุนการศึกษาจะตอ้งเขา้ทาํสัญญาการรับทุนตามแบบสัญญาที�มูลนิธิกาํหนดและ
ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

10.4 กรณีนิสิต/นกัศึกษาที�ไดร้ับทุนแลว้ไปสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาใหม่ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

10.5 ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาใดๆ หลงัไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บทุนการศึกษา 
ของมูลนิธิ 

10.6 ผูไ้ดรั้บทุนไม่จาํตอ้งปฏิบติังานหรือชดใชเ้งินใหก้บัมูลนิธิเพื�อคืนทุน 
 

11. กรณีเพิกถอนสิทธิC ของผูไ้ดรั้บทุน 
 

11.1 ถึงแก่กรรม 
11.2 ลาพกัการศึกษา หรือ ถูกพกัการศึกษา หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

หรือเป็นผูมี้ความประพฤติไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูร้ับทุน 
11.3 พน้สภาพของการเป็นนิสิต/นกัศึกษา 
11.4 ขาดคุณสมบติัและเงื�อนไขส่วนใดส่วนหนึ�งของผูส้มคัร 
11.5 นิสิต/นักศึกษาสละสิทธิC โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูป้กครอง และคณบดี     

ของคณะที�นิสิต/นกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่
11.6 นาํเงินทุนไปใชผิ้ดวตัถุประสงคข์องการไดรั้บทุน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ$มเติมติดต่อได้ที$ 
มูลนิธิทาง สู่ฝัน  ปั� นคนเก่ง 
โทร Z[-\>[-]^[7 หรือ 065-210-0707  
Email : daf.scholarship@gmail.com หรือ www.daf.or.th 
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            เลขที�_____/______ 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศกึษา 

มูลนิธ ิทางสู่ฝัน ปั�นคนเก่ง 

ประจาํปีการศกึษา ............................ 
 

 

 

ขา้พเจา้ชื�อ (ภาษาไทย) ...................................................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน   ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____ ____-____ ____-____ 

1. ประวัต ิส่วนตัวผู้สมัครขอร ับทนุ  

1.1 วนั เดือน ปี เกิด ................................................................................. อาย ุ.........................................................ปี  

1.2 ภมิูลาํเนาเดิม บา้นเลขที� ............................  หมู่ที� ................  ซอย ...........................  ถนน ................................... 

แขวง/ตาํบล .....................................................................เขต/อาํเภอ ................................................................... 

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย ์................................ ภมิูภาค.......................................... 

1.3 ที�อยู่ปัจจบุนั บา้นเลขที� ............................  หมู่ที� ................  ซอย ...........................  ถนน ..................................... 

แขวง/ตาํบล .....................................................................เขต/อาํเภอ ...................................................................  

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย ์................................  โทรศพัท ์....................................... 
 

2. ประวัตกิารศึกษาและการรับทุนการศึกษา 

2.1 ผูส้มคัรผ่านการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยั ............................................................................................ 

คณะ ...................................................  ภาควิชา ..................................................... หลกัสตูร ............................ปี 

ภาคปกต ิ                 ภาคพเิศษ       อื�นๆ ..........................................  

  รูปแบบการคดัเลอืก  1. รบัดว้ยแฟม้สะสมผลงาน                          3. รบัแบบแอดมิชชั�น รอบ > 

>. รบัแบบโควตา                                           4. การรบัตรงอิสระ 

3. รบัแบบแอดมิชชั�น รอบ @ 

 

2.2 จบการศกึษาระดบั ปวช./ม.A จากโรงเรยีน ......................................................... จงัหวดั ....................................... 
 

2.3 ประวตัิการรบัทนุการศกึษา  ไม่เคย  เคย โปรดระบ.ุ... 

ปีการศกึษา ชื�อทนุการศกึษา หนว่ยงานที�ใหท้นุ จาํนวนเงนิ 

    
    
    

ติดรูปถ่ายผูส้มคัร  

(ม.A) 
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3. ครอบครัว / ผู้อ ุปการะ     

 

3.1 ชื�อ / สกลุ บดิา..................................................................................  อาย.ุ............ปี                 ถึงแก่กรรม 

     วฒุกิารศกึษาสงูสดุ....................................................อาชีพของบดิา..................................................................... 

     สถานที�ทาํงานของบดิา ........................................................................................................................................ 

     จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท ์........................................................................... 

     รายไดต้่อเดอืน (ยงัไม่หกัค่าใชจ้่าย).................................บาท รวมรายไดปี้ละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายไดพ้ิเศษ กรุณาระบเุพิ�มเตมิ 

     แหลง่ที�มาของรายได ้................................................................รายไดพิ้เศษต่อเดือน .............................................. 

     รวมรายไดป้ระจาํและรายไดพ้เิศษทัCงหมดปีละ ................................บาท 

 

3.2 ชื�อ / สกลุ มารดา..................................................................................  อาย.ุ......... ...ปี                 ถึงแก่กรรม 

     วฒุกิารศกึษาสงูสดุ....................................................อาชีพของมารดา................................................................. 

     สถานที�ทาํงานของมารดา .................................................................................................................................... 

     จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท ์........................................................................... 

     รายไดต้่อเดอืน (ยงัไม่หกัค่าใชจ้่าย).................................บาท รวมรายไดปี้ละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายไดพ้ิเศษ กรุณาระบเุพิ�มเตมิ 

     แหลง่ที�มาของรายได ้................................................................รายไดพิ้เศษต่อเดือน .............................................      

     รวมรายไดป้ระจาํและรายไดพ้เิศษทัCงหมดปีละ ................................บาท 

 

3.3 ชื�อ / สกลุ ผูอ้ปุการะ (กรณีไม่ไดอ้ยูใ่นความดแูลของบิดา / มารดา)......................................................................... 

อาย ุ................. ปี  ความสมัพนัธก์บัผูส้มคัร ........................................................................................................ 

       อาชีพของผูอ้ปุการะ................................................................. 

       สถานที�ทาํงานของผูอ้ปุการะ................................................................................................................................. 

จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท ์........................................................................... 

รายไดต้อ่เดือน (ยงัไม่หกัค่าใชจ้า่ย).................................บาท รวมรายไดปี้ละ...................................................บาท 

 

3.4 ชื�อสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิ (ในกรณีที�อยูใ่นการอปุถัมภข์องสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิ) 

ชื�อสถานที�..............................................................................  ก่อตัCงเมื�อ ............................................................ 

อปุการะผูส้มคัรมาตัCงแต่วนัที�.......................................................  โทรศพัท.์......................................................... 

วตัถปุระสงคข์องมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

ที�ตัCง.................................................................................................................................................................... 

ไดร้บัการรบัรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน ์  ใช่  ไม่ใช่. 
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3.5 สถานภาพครอบครวั 

บิดา-มารดา อยู่รว่มกนั 

แยกกนัอยูช่ั�วคราว  (     ) บดิาสง่เสยี  (     ) มารดาสง่เสยี   (     ) บิดา/มารดา ไม่ไดส้ง่เสยี 

หยา่รา้ง                 (     ) บิดาสง่เสยี  (     ) มารดาสง่เสยี   (     ) บิดา/มารดา ไม่ไดส้ง่เสยี 

อื�นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................................................................................ 
 

 

3.6 กรณีบิดา-มารดา มีครอบครวัใหม ่สามีใหม่/ภรรยาใหม่ ชื�อ / สกุล......................................................................... 

อาย.ุ................ปี  อาชีพ...............................................................รายไดป้ระมาณปีละ...............................บาท 

สถานที�ตดิต่อ................................................................................................................................................... 

        จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท ์........................................................................ 
 

3.7 ขา้พเจา้มีพี�นอ้ง..................คน (รวมทัCงผูข้อทนุ) ผูข้อทนุเป็นบตุรธิดาคนที�................ 
 

ที� เพศ ชื�อสกลุ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ทาํงาน / ศึกษาที� รายได ้ อยูที่�จงัหวดั 

1         

2         

3         

4         

5         

 

3.8 บิดา-มารดา มีภาระตอ้งอปุการะเลี Cยงดผููอ้ื�น (นอกเหนอืจากบตุร-ธิดา) ..................คน 

บคุคลอื�นที�ตอ้งอปุการะเลี Cยงดคูือ......................................................................................................................... 
 

3.9 มีภาระหนี Cสนิในปัจจบุนัเป็นจาํนวน .................................. บาท เนื�องจาก............................................................. 

...............................................................................................ผ่อนชาํระเดือนละ.........................................บาท 

 

3.10  ปัจจบุนัผูส้มคัรขอรบัทนุอาศยัอยู่กบั.................................................................................................................... 
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4. รายรับ / รายจ่ายในช่วงระยะเวลา . ปีท ี/ผ่านมา 

รายร ับ  

รบัเงนิค่าอาหาร  (    ) วนัละ            (    ) สปัดาหล์ะ        (    ) เดือนละ  .......................บาท  จาก................................. 

รบัทนุเดือนละ .......................................บาท 

ทาํงานหารายไดพ้ิเศษคอื..............................................รายได ้(    ) สปัดาหล์ะ        (    ) เดือนละ...........................บาท 

รวมรายรบัทัCงสิ Cนประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 รายจ่าย 

 รบัประทาน อาหารเชา้          (    ) ที�บา้น         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น ..................................................บาท 

            อาหารกลางวนั          (    ) ที�บา้น         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น .................................................บาท 

                              อาหารเยน็          (    ) ที�บา้น         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น .................................................บาท 

 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง วนัละ...........................................................บาท 

 ค่าใชจ่้ายในการศกึษา    วนัละ...........................................................บาท 

รวมรายจ่ายทัCงสิ Cนประมาณเดอืนละ.........................................บาท 

 

5. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกโรงเร ียนหร ือมหาวทิยาลัย เกียรตบิัตรหรอืภาพกจิกรรมต่างๆ  หลักฐาน

ของผลงานทางวิชาการ การร ่วมกจิกรรมของโรงเร ียนและสังคม ความสามารถพิเศษ (print บนกระดาษ AA ในแนวตั�ง โดยใน . หน้าใหว้าง
ไดเ้พยีง C ใบเท ่านั�น) พรอ้มกรอกรายละเอ ียดดังนี � .ชั�น(มัธยมศึกษาตอนปลาย)/ Cกิจกรรม/ Eวันท ี/ร ่วมกิจกรรม/ Aหน่วยงานท ี/จ ัด/F ระดับ
หน่วยงานท ี/จ ัด/ Gได้รบัรางวัล (ถ ้ามี โปรดระบุ) ด ูต ัวอย่างไดจ้ากหวัข ้อ”เอกสารประกอบใบสมัคร” 

5.1 กิจกรรมของโรงเรยีน.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

5.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรยีน...................................................................................................................................... 

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

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

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

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

6. อาจารยป์ระจาํชั�นหรืออาจารยท์ ี/ปร ึกษาท ี/ทางคณะอนุกรรมการฯ ท ี/สามารถสอบถามได (้ระบอุยา่งนอ้ย @ ท่าน) 

(อาจารย)์ ชื�อ......................................................................... โรงเรยีน......................................................................... 

ที�อยู่โรงเรยีน................................................................................................. โทรศพัท.์................................................ 

(อาจารย)์ ชื�อ......................................................................... โรงเรยีน......................................................................... 

ที�อยู่โรงเรยีน................................................................................................. โทรศพัท.์................................................ 
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7. ความจาํเป็นในการขอรับทุน  (พรอ้มทัCงใหเ้ขียนสรุปขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํเนินชีวิตของผูข้อรบัทนุ ซึ�งแสดงถึงสภาวะความ

ยากลาํบากของครอบครวั ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที�มี พรอ้มทัCงความคาดหวงัในการศกึษาหรอืการประกอบอาชีพในอนาคต) 

- เหตผุลที�ตอ้งการสมคัรขอรบัทนุ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- หากไม่ไดร้บัทนุ ผูส้มคัรจะมีวิธีการแกปั้ญหาคือ 

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

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

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

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

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

- ขณะนี Cผูส้มคัรกาํลงัสมคัรขอรบัทนุที�อื�นอยู ่

ชื�อทนุ.................................................................................................. จาํนวนเงนิทนุ.......................................บาท 

ชื�อทนุ.................................................................................................. จาํนวนเงนิทนุ.......................................บาท 
 

8. หากสาํเร ็จการศึกษาแล้ว ข ้าพเจ้ามีความตั�งใจจะประกอบอาชีพ  (เลอืก @ คาํตอบ) 

 รบัราชการ ทาํงานอิสระ   ทาํงานกบับรษัิทเอกชน 

 ทาํงานรฐัวิสาหกิจ ทาํงานธนาคาร   ยงัไม่ไดค้ดิลว่งหนา้ 

 อื�นๆ (โปรดระบ.ุ................................................................) 
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9. หลักฐานหร ือเอกสารประกอบการขอรับทนุท ี/แนบมาพร้อมใบสมัคร  

แผนที�ที�อยู่ตามภมิูลาํเนาเดมิ (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรอืหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 

แผนที�ที�อยู่ปัจจบุนั (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรอืหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 

คาํรบัรองฐานะความเป็นอยู่ครอบครวั พรอ้มสาํเนาบตัรราชการ (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลือด) 

หนงัสอืรบัรองการเป็นผูอ้ยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนธิิและขอ้บงัคบัของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิ (ถา้มี) 

หนงัสอืรบัรองของอาจารยท์ี�ปรกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย พรอ้มสาํเนาบตัรราชการ (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลอืด) 

ใบรายงานผลการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. (ลา่สดุ) 

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน GAT / PAT ครัCงที� @ และ ครัCงที� > (ถา้มี) 

ผลคะแนน V วชิาสามญั 

ผลคะแนนวิชาฉพาะ (แพทยศาสตร ์A ปีเท่านัCน) 

หลกัฐานการแสดงสทิธิเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรจีากประกาศของทางมหาวทิยาลยั อาทิ ทางเว็บไซต ์

สาํเนาเกียรตบิตัรหรอืภาพกิจกรรมต่างๆ หลกัฐานของผลงานทางวิชาการ การรว่มกิจกรรมของโรงเรยีนและสงัคม ความสามารถ

พิเศษ (ถา้มี) 

รูปถ่ายสภาพบา้น (ภาพรวมบรเิวณบา้น,หนา้บา้น,ภายในบา้น) 

รูปถ่ายทรพัยส์นิของครอบครวั 

สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรอืผูป้กครองพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรอืผูป้กครองพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ปิดขอ้มลูศาสนาและกรุป๊เลอืด) 

หนงัสอืรบัรองเงนิเดือนบิดา-มารดา หรอืผูป้กครอง กรณีมีรายไดป้ระจาํ 

เอกสารอื�นๆ (ถา้มี) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความที�กรอกไวใ้นใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัรนี Cเป็นความจรงิทกุประการ โดยยินยอมใหม้ี

การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบัสภาพของครอบครวัและตวัขา้พเจา้ และหากตรวจพบวา่ขอ้มลูบางสว่นหรอืทัCงหมดเป็นเทจ็ ขา้พเจา้

รบัทราบว่ามลูนิธิทางสูฝั่น ปัCนคนเก่ง มีสทิธิแต่เพียงผูเ้ดยีวในการยกเลกิการสนบัสนนุทนุการศกึษาของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยินยอม

ชดใชเ้งนิทนุการศกึษาที�ไดร้บัคนืทัCงหมด 

 

                                                                           
 

  
แผนที�ภมิูลาํเนาเดิม  

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ มารดา 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ บิดา 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผูส้มคัร 

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

        วนัที� .................../...................../...................... 
 

(ลงชื�อ) ................................................................ ผูป้กครอง 

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

             เกี�ยวขอ้งเป็น ........................................... 

        วนัที� .................../...................../...................... 
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แผนที/ท ี/พ ักภูมิลาํเนาเดมิ 

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรอืหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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แผนที/ท ี/พ ักปัจจุบัน  

(เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรอืหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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คาํร ับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร  

โดย หนว่ยงานตน้สงักดั สรรพากรเขต นายอาํเภอ / ขา้ราชการตัCงแต่ระดบั [ ขึ Cนไป (ยกเวน้ขา้ราชการเกษียณ) / 

ผูใ้หญ่บา้น / กาํนนั / อบต. (ตามแต่กรณี) 
 

 ผูร้บัรอง ชื�อ-นามสกลุ ................................................................  ตาํแหนง่........................................................ 

ปัจจบุนัอยู่เดิม บา้นเลขที� ............................  หมู่ที� ................  หมูบ่า้น .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ตาํบล ........................................เขต/อาํเภอ ...........................................................            

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย ์................................  

  ไดท้ราบขอ้มลูรายละเอียดใบสมคัรแลว้มีความเห็นเกี�ยวกบัสภาพฐานะความเป็นอยู่ครอบครวัผูส้มคัรว่า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรบัรองว่าขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูล้งนามรบัรองฐานะครอบครวัของผูส้มคัรดว้ย (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลอืด) 
 

 

  

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผูร้บัรอง 

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

     ตาํแหน่ง.............................................................. 
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     (กรณีอยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิ) 
 

หนังสือร ับรองการเป็นผู้อยู่ในความดแูลของสถานสงเคราะหห์ร ือมูลนิธ ิ 
                    (กรุณาแนบขอ้บงัคบัของสถานสงเคราะหห์รอืมลูนิธิมากับหนงัสอืฉบบันี C) 
 

 ชื�อสถานที�..................................................................................  ก่อตัCงเมื�อ ........................................................ 

 อปุการะผูส้มคัรมาตัCงแต่วนัที�.......................................................  โทรศพัท.์......................................................... 

 วตัถปุระสงคข์องมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ที�ตัCง.................................................................................................................................................................... 

 ไดร้บัการรบัรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน ์            ใช่              ไม่ใช่. 
 

 ไดท้ราบขอ้มลูรายละเอียดใบสมคัรแลว้มีความเห็นเกี�ยวกบัผูส้มคัร ดงัต่อไปนี C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรบัรองว่าขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผูมี้อาํนาจลงนาม 

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

     ตาํแหน่ง.............................................................. 
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หนังสือร ับรองของอาจารยท์ ี/ปร ึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 ชื�อ-สกลุ อาจารย ์.........................................................................  ตาํแหน่ง........................................................ 

 โรงเรยีน ........................................................................................โทรศพัท ์....................................................... 

 เป็นอาจารยที์�ปรกึษาของ ผูส้มคัรขอรบัทนุการศกึษา ชื�อ........................................................................................ 

  

 ความคิดเห็นของอาจารยท์ี�ปรกึษา 

 (ดา้นความประพฤต)ิ ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   

 (ดา้นผลการเรยีน) ............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

    

 

 

  

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูล้งนามรบัรองดว้ย (ปิดขอ้มลูกรุป๊เลือด) 

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ 

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

     ตาํแหน่ง.............................................................. 
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แบบสอบถามการรบัขา่วสารประชาสมัพนัธมู์ลนธิ ิทางสูฝ่นั ปั�นคนเกง่ 

 
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/มหาวทิยาลยั  

     จังหวดั  
 

 2. สํานักงานพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต  

     จังหวดั  
 

 3. TV โปรดระบุชองและรายการ  

 

 4. Website  มูลนิธิทาง สูฝน ปนคนเกง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  
 

 5.  Facebook  มูลนิธิทาง สูฝน ปนคนเกง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  

 

 6.  หนังสือพิมพ โปรดระบุ  
 

 7. Poster /แผนพับจากโรงเรยีน/มหาวทิยาลยั  

     จังหวดั  
 

 8. รุนพ่ีแจงใหทราบ  มหาวทิยาลยั  โรงเรยีน 
 

 9. อื่นๆ โปรดระบุ  

 

3. ผูสมัครติดตามขอมูลขาวสารตางๆ จากสือใด (ท่ีไมเก่ียวกับมูลนิธิฯ) 
 

 1. TV โปรดระบุชอง  

 

 2. วิทยุ โปรดระบุ  

 

 3. Website  โปรดระบุ  

   
 

 4.  Facebook Fan Page โปรดระบุ  

   
 

 5. Twitter  
 

 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ  

 


