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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�_____/______ 

 

ใบสมัครขอรับทนุการศึกษา 

มูลนิธ ิทางสู่ ฝัน ปั �นคนเก่ง 

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

 

 

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

เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน   ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____ ____-____ ____-____ 

1. ประวัตส่ิวนตัวผู้สมัครขอรับทุน  

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

1.2 ภมูิลาํเนาเดิม บ้านเลขที� ............................  หมูที่� ................  ซอย ...........................  ถนน ................................... 

แขวง/ตาํบล .....................................................................เขต/อําเภอ ................................................................... 

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................ ภมูิภาค.......................................... 

1.3 ที�อยูปั่จจบุนั บ้านเลขที� ............................  หมูที่� ................  ซอย ...........................  ถนน ..................................... 

แขวง/ตาํบล .....................................................................เขต/อําเภอ ...................................................................  

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................  โทรศพัท์ ....................................... 
 

2. ประวัตกิารศึกษาและการรับทุนการศึกษา 

2.1 ผู้สมคัรผา่นการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั ............................................................................................ 

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

ภาคปกต ิ                 ภาคพิเศษ       อื�นๆ ..........................................  

  รูปแบบการคดัเลอืก  1. รับด้วยแฟม้สะสมผลงาน                          4. รับแบบแอดมิชชั�น  

?. รับแบบโควตา                                           @. การรับตรงอิสระ 

                                                                                     A. การรับตรงร่วมกนั 

2.2 จบการศกึษาระดบั ปวช./ม.B จากโรงเรียน ......................................................... จงัหวดั ....................................... 
 

2.3 ประวตัิการรับทนุการศกึษา  ไมเ่คย  เคย โปรดระบ.ุ... 

ปีการศกึษา ชื�อทนุการศกึษา หนว่ยงานที�ให้ทนุ จํานวนเงิน 

    
    
    

  

ติดรูปถ่ายผู้สมคัร 

ขนาด ? นิ Cว 
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3. ครอบครัว / ผู้อ ุปการะ     

 

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

     วฒุิการศกึษาสงูสดุ....................................................อาชีพของบิดา..................................................................... 

     สถานที�ทํางานของบิดา ........................................................................................................................................ 

     จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 

     รายได้ตอ่เดือน (ยงัไมห่กัคา่ใช้จ่าย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายได้พิเศษ กรุณาระบเุพิ�มเติม 

     แหลง่ที�มาของรายได้ ................................................................รายได้พิเศษตอ่เดือน .............................................. 

     รวมรายได้ประจําและรายได้พิเศษทั Cงหมดปีละ ................................บาท 

 

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

     วฒุิการศกึษาสงูสดุ....................................................อาชีพของมารดา................................................................. 

     สถานที�ทํางานของมารดา .................................................................................................................................... 

     จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 

     รายได้ตอ่เดือน (ยงัไมห่กัคา่ใช้จ่าย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

     กรณีมีรายได้พิเศษ กรุณาระบเุพิ�มเติม 

     แหลง่ที�มาของรายได้ ................................................................รายได้พิเศษตอ่เดือน .............................................      

     รวมรายได้ประจําและรายได้พิเศษทั Cงหมดปีละ ................................บาท 

 

3.3 ชื�อ / สกลุ ผู้อปุการะ (กรณีไมไ่ด้อยูใ่นความดแูลของบิดา / มารดา)......................................................................... 

อาย ุ................. ปี  ความสมัพนัธ์กบัผู้สมคัร ........................................................................................................ 

       อาชีพของผู้อปุการะ................................................................. 

       สถานที�ทํางานของผู้อปุการะ................................................................................................................................. 

จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................... 

รายได้ตอ่เดือน (ยงัไมห่กัคา่ใช้จา่ย).................................บาท รวมรายได้ปีละ...................................................บาท 

 

3.4 ชื�อสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ (ในกรณีที�อยูใ่นการอปุถมัภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ) 

ชื�อสถานที�..............................................................................  ก่อตั Cงเมื�อ ............................................................ 

อปุการะผู้สมคัรมาตั Cงแตว่นัที�.......................................................  โทรศพัท์.......................................................... 

วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

ที�ตั Cง.................................................................................................................................................................... 

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ใช ่  ไมใ่ช่. 
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3.5 สถานภาพครอบครัว 

บิดา-มารดา อยูร่่วมกนั 

แยกกนัอยูช่ั�วคราว  (     ) บิดาสง่เสยี  (     ) มารดาสง่เสยี   (     ) บิดา/มารดา ไมไ่ด้สง่เสยี 

หยา่ร้าง                 (     ) บิดาสง่เสยี  (     ) มารดาสง่เสยี   (     ) บิดา/มารดา ไมไ่ด้สง่เสยี 

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

 

3.6 กรณีบิดา-มารดา มคีรอบครัวใหม ่สามีใหม/่ภรรยาใหม ่ชื�อ / สกลุ......................................................................... 

อาย.ุ................ปี  อาชีพ...............................................................รายได้ประมาณปีละ...............................บาท 

สถานที�ติดตอ่................................................................................................................................................... 

        จงัหวดั ...................................................................... โทรศพัท์ ........................................................................ 
 

3.7 ข้าพเจ้ามีพี�น้อง..................คน (รวมทั Cงผู้ขอทนุ) ผู้ขอทนุเป็นบตุรธิดาคนที�................ 
 

ที� เพศ ชื�อสกลุ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ ทํางาน / ศกึษาที� รายได้ อยู่ที�จงัหวดั 

1         

2         

3         

4         

5         

 

3.8 บิดา-มารดา มีภาระต้องอปุการะเลี Cยงดผูู้ อื�น (นอกเหนือจากบตุร-ธิดา) ..................คน 

บคุคลอื�นที�ต้องอปุการะเลี Cยงดคูอื......................................................................................................................... 
 

3.9 มีภาระหนี Cสนิในปัจจบุนัเป็นจํานวน .................................. บาท เนื�องจาก............................................................. 

...............................................................................................ผอ่นชําระเดือนละ.........................................บาท 

 

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

รายรับ  

รับเงินคา่อาหาร  (    ) วนัละ            (    ) สปัดาห์ละ        (    ) เดือนละ  .......................บาท  จาก................................. 

รับทนุเดือนละ .......................................บาท 

ทํางานหารายได้พิเศษคือ..............................................รายได้ (    ) สปัดาห์ละ        (    ) เดือนละ...........................บาท 

รวมรายรับทั Cงสิ Cนประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 รายจ่าย 

 รับประทาน อาหารเช้า          (    ) ที�บ้าน         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น ..................................................บาท 

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

                              อาหารเย็น          (    ) ที�บ้าน         (    ) ที�สถานศกึษา          (    ) ที�อื�น .................................................บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง วนัละ...........................................................บาท 

 คา่ใช้จา่ยในการศกึษา    วนัละ...........................................................บาท 

รวมรายจ่ายทั Cงสิ Cนประมาณเดือนละ.........................................บาท 

 

5. สุขภาพ  

5.1 ข้าพเจ้าเคยเจ็บป่วยครั Cงสดุท้ายเมื�อปี...........................  ด้วยโรค............................................................................. 

        รวมระยะเวลาที�ต้องรักษา........................วนั 

5.2 ข้าพเจ้าเคยรับการรักษาและต้องอยูโ่รงพยาบาลเมื�อปี.......................... ด้วยโรค....................................................... 

         รวมเวลาที�รับการรักษา........................วนั    คา่ใช้จา่ยในการรักษา.......................................................................... 
 

6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เกียรติบัตร (print ลงบนกระดาษ A? ใน

แนวตั �ง โดยใน . หน้าให้วางได้เพ ียง A เกียรติบัตรเท่านั �น) พร้อมกรอกรายละเอ ียดดังนี � .ชั �น (มัธยมศึกษาตอนปลาย)/Aกิจกรรม/Cวันท ี/ร่วม
กิจกรรม/?หน่วยงานท ี/จ ัด/Dระดับหน่วยงานท ี/จ ัด/Eได้รับรางวัล (ถ้ามี โปรดระบุ) ดูต ัวอย่างได้จากหวัข้อ”เอกสารประกอบใบสมัคร” 

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

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

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

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

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

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

7. อาจารย์ประจาํชั �นหรืออาจารย์ท ี/ปรึกษาที/ทางคณะอนุกรรมการฯ ท ี/สามารถสอบถามได้ (ระบอุยา่งน้อย M ท่าน) 

(อาจารย์) ชื�อ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ที�อยูโ่รงเรียน................................................................................................. โทรศพัท์................................................. 

(อาจารย์) ชื�อ......................................................................... โรงเรียน......................................................................... 

ที�อยูโ่รงเรียน................................................................................................. โทรศพัท์................................................. 
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8. ความจาํเป็นในการขอรับทุน (พร้อมทั Cงให้เขยีนสรุปข้อมลูเกี�ยวกบัการดาํเนินชีวิตของผู้ขอรับทนุ ซึ�งแสดงถึงสภาวะความ

ยากลาํบากของครอบครัว ตลอดจนปัญหาตา่งๆ ที�มี พร้อมทั Cงความคาดหวงัในการศกึษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต) 

- เหตผุลที�ต้องการสมคัรขอรับทนุ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- หากไมไ่ด้รับทนุ ผู้สมคัรจะมวีิธีการแก้ปัญหาคือ 

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

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

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

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

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

- ขณะนี Cผู้สมคัรกําลงัสมคัรขอรับทนุที�อื�นอยู ่

ชื�อทนุ.................................................................................................. จํานวนเงินทนุ.......................................บาท 

ชื�อทนุ.................................................................................................. จํานวนเงินทนุ.......................................บาท 
 

9. หากสาํเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้ามีความตั �งใจจะประกอบอาชีพ  (เลอืก M คําตอบ) 

 รับราชการ ทํางานอิสระ   ทํางานกบับริษัทเอกชน 

 ทํางานรัฐวิสาหกิจ ทํางานธนาคาร   ยงัไมไ่ด้คดิลว่งหน้า 

 อื�นๆ (โปรดระบ.ุ................................................................) 
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10. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที/แนบมาพร้อมใบสมัคร  

แผนที�ที�อยูต่ามภมูิลาํเนาเดมิ (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหนว่ยงานราชการในจงัหวดั) 

แผนที�ที�อยุปั่จจบุนั (เริ�มจากสถานที�สาํคญัหรือหนว่ยงานราชการในจงัหวดั) 

คํารับรองฐานะความเป็นอยูค่รอบครัว พร้อมสาํเนาบตัรราชการ 

หนงัสอืรับรองการเป็นผู้อยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิและข้อบงัคบัของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ (ถ้าม)ี 

หนงัสอืรับรองของอาจารย์ที�ปรึกษา พร้อมสาํเนาบตัรราชการ 

ใบรายงานผลการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ลา่สดุ) 

ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ. 

ผลคะแนน GAT / PAT ครั Cงที� M และ ครั Cงที� ? (ถ้าม)ี 

ผลคะแนน W วิชาสามญั 

ผลคะแนนวิชาฉพาะ (แพทยศาสตร์ B ปีเทา่นั Cน) 

หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรีจากประกาศของทางมหาวิทยาลยั อาทิ ทางเว็บไซต์ 

สาํเนาเกียรติบตัรตา่ง ๆ หรือหลกัฐาน ในการช่วยเหลอืสงัคม/การแขง่ชนั/รางวลั (ถ้าม)ี 

รูปถ่ายสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน) 

รูปถ่ายทรัพย์สนิของครอบครัว 

สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

สาํเนาบตัรประชาชนของผู้สมคัรทนุฯ และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง (บตัรไมห่มดอาย)ุ 

หนงัสอืรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจํา 

เอกสารอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความที�กรอกไว้ในใบสมคัรและหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัรนี Cเป็นความจริงทกุประการ โดยยินยอมให้มี

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัสภาพของครอบครัวและตวัข้าพเจ้า และหากตรวจพบวา่ข้อมลูบางสว่นหรือทั Cงหมดเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

รับทราบวา่มลูนิธิทางสูฝั่น ปั Cนคนเก่ง มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดยีวในการยกเลกิการสนบัสนนุทนุการศกึษาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอม

ชดใช้เงินทนุการศกึษาที�ได้รับคืนทั Cงหมด 

 

                                                                          
 

  
แผนที�ภมูิลําเนาเดมิ  

(เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             เกี�ยวข้องเป็น ........................................... 

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

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

(เริ�มจากสถานที�สําคญัหรือหน่วยงานราชการในจงัหวดั) 
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คาํรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมัคร  

โดย หนว่ยงานต้นสงักดั สรรพากรเขต นายอําเภอ / ข้าราชการตั Cงแตร่ะดบั @ ขึ Cนไป (ยกเว้นข้าราชการเกษียณ) / 

ผู้ใหญ่บ้าน / กํานนั / อบต. (ตามแตก่รณี) 
 

 ผู้ รับรอง ชื�อ-นามสกลุ ................................................................  ตําแหนง่........................................................ 

ปัจจบุนัอยูเ่ดิม บ้านเลขที� ............................  หมูที่� ................  หมูบ้่าน .......................................ซอย ...........................                  

ถนน ................................... แขวง/ตาํบล ........................................เขต/อําเภอ ...........................................................            

จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย์ ................................  

  ได้ทราบข้อมลูรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัสภาพฐานะความเป็นอยูค่รอบครัวผู้สมคัรวา่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองฐานะครอบครัวของผู้สมคัรด้วย 
 

 

  

 

 (ลงชื�อ) ................................................................ ผู้ รับรอง 

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

     ตําแหนง่.............................................................. 
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     (กรณีอยูใ่นความดแูลของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิ) 
 

หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธ ิ 
                    (กรุณาแนบข้อบงัคบัของสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิมากบัหนงัสอืฉบบันี C) 
 

 ชื�อสถานที�..................................................................................  ก่อตั Cงเมื�อ ........................................................ 

 อปุการะผู้สมคัรมาตั Cงแตว่นัที�.......................................................  โทรศพัท์.......................................................... 

 วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ ........................................................................................................................................ 

 ที�ตั Cง.................................................................................................................................................................... 

 ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์            ใช่              ไมใ่ช่. 
 

 ได้ทราบข้อมลูรายละเอียดใบสมคัรแล้วมีความเห็นเกี�ยวกบัผู้สมคัร ดงัตอ่ไปนี C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  โดยขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

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

     ตําแหนง่.............................................................. 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ท ี/ปรึกษา 

 

 ชื�อ-สกลุ อาจารย์ .........................................................................  ตําแหนง่........................................................ 

 โรงเรียน ........................................................................................โทรศพัท์ ....................................................... 

 เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาของ ผู้สมคัรขอรับทนุการศกึษา ชื�อ........................................................................................ 

  

 ความคิดเห็นของอาจารย์ที�ปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

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

    

 

 

  

 หมายเหต ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการของผู้ลงนามรับรองด้วย 

 

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

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

     ตําแหนง่.............................................................. 
 



12 

 

แบบสอบถามการรบัขา่วสารประชาสมัพนัธม์ูลนธิ ิทางสูฝ่นั ปั�นคนเกง่ 

 
1. ผูส้มัครทราบเรื�องทนุการศกึษาของมลูนธิฯิ ตั �งแตเ่มื�อใด 

 ม. 1  ม. 2  ม. 3  ม. 4  ม. 5  ม. 6 

 
2. ผูส้มัครทราบขา่วสารการรับสมัครทนุของมูลนธิฯิ จากสื�อใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

     จังหวดั  
 

 2. สํานักงานพื้นที่มัธยมศึกษาเขต  

     จังหวดั  
 

 3. TV โปรดระบุชองและรายการ  

 

 4. Website  มูลนิธิทาง สูฝน ปนคนเกง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  

 

 5.  Facebook  มูลนิธิทาง สูฝน ปนคนเกง 

   

   อื่นๆ โปรดระบุ  
 

 6.  หนังสือพิมพ โปรดระบุ  

 

 7. Poster /แผนพับจากโรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  

     จังหวดั  
 

 8. รุนพี่แจงใหทราบ  มหาวทิยาลัย  โรงเรยีน 
 

 9. อื่นๆ โปรดระบุ  

 

3. ผูสมัครติดตามขอมูลขาวสารตางๆ จากสือใด (ที่ไมเก่ียวกับมูลนิธิฯ) 
 

 1. TV โปรดระบุชอง  
 

 2. วิทยุ โปรดระบุ  

 

 3. Website  โปรดระบุ  

   
 

 4.  Facebook Fan Page โปรดระบุ  

   
 

 5. Twitter  
 

 6. อื่นๆ โปรดระบุ  

 






