
 

© ใบสมคัรขอรบัทุนเพื่อเดก็และเยาวชน VER.1_11.02.2564   │  ห น้ า  1 / 5 
 

    
กรณุากรอกใบสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมคัรตาม “หลกัฐานผู้ขอรบัทุน” 

โปรดอ่านเงื่อนไขในใบสมคัรและระเบียบการให้ครบถ้วนก่อนลงนามและยื่นเอกสารใบสมคัรขอรบัทุน 
  

 

ปัจจุบนัเรยีนอยู่ชัน้................โรงเรยีน...........................................................ต ำบล........................................อ ำเภอ.............................................. 

จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.................................. โทร.................................................................................................... 

เกรดเทอมล่าสุด...................................... เกรดเฉลี่ยสะสม................................................ 

สมคัรขอรบัทุน (ปีการศึกษาต่อไป)  ส าหรบัปีการศึกษา.......................  

ระดบัชัน้...............................โรงเรยีน...........................................................ต ำบล........................................อ ำ เภอ.............................................. 

จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์..................................โทร.................................................................................................... 

ข้อมูลนักเรียนผู้ขอรบัทุน  

ชื่อ-สกุล (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)…………………………………………………………………………………………..ชื่อเล่น........................................ 

เกดิวนัที.่.....................เดอืน...................................พ.ศ...................อำยุ...............ปี น ้ำหนัก.......................กโิลกรมั ส่วนสูง...............................ซม. 

มพีีน่้องทัง้หมด............คน (นับรวมตวันักเรยีนดว้ย) นักเรยีนเป็นบุตรล ำดบัที.่...........ของครอบครวั  ครอบครวัมรีำยไดต้่อเดอืน.........................บำท  

เชื้อชำต.ิ......................สญัชำต.ิ...........................ศำสนำ.............................เบอร์โทรศพัท.์............................................................................ ........ 

ปัจจุบนัอำศยัอยู่กบั          บดิำและมำรดำ        บดิำ               มำรดำ           ญำต ิระบุ................................................ ......................... 

                                  พ่อ/แม่บุญธรรม       อื่นๆ ระบุ............................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนับ้ำนเลขที.่.............หมู่ที.่...........ซอย..................................ถนน.................................หมู่บ้ำน..........................ต ำบล........................... 

อ ำเภอ.....................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์......... .....................โทรศพัท์............................................. 

ไปโรงเรยีนโดย       เดนิ           จกัรยำน          รถโรงเรยีน         รถโดยสำรสำธำรณะ        อื่นๆ ระบุ.............................. 

ระยะทำงจำกบ้ำนถงึโรงเรยีน.............ก.ม. ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงวนัละ...................บำท นักเรียนไดร้บัเงนิไปโรงเรยีนวนัละ..........................บำท 

 
กรณีขอทุนเพ่ือเดก็พิการและทุพพลภาพ  

โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ หรือใบรบัรองความพิการ พร้อมระบุความพิการโดยละเอียด 

    1. ควำมพกิำรทำงกำรเหน็           2. ควำมพกิำรทำงกำรไดย้นิหรอืสื่อควำมหมำย        3. ควำมพกิำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรอืทำงร่ำงกำย 

    4. ควำมพกิำรทำงจติใจหรอืพฤตกิรรม        5. ควำมพกิำรทำงสตปัิญญำ        6. ควำมพกิำรทำงกำรเรยีนรู ้       7. ควำมพกิำรออทสิตกิ 

    8. อื่นๆ โปรดระบุอำกำร............................................................................................................................................................... ............ 

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

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

  

                                 ทุนเรยีนดแีต่ยากไร ้      ทุนเพื่อเดก็ทีต่้องการความช่วยเหลอืฉุกเฉิน 

           ทุนเพื่อเดก็พกิารและทุพพลภาพ    

 

ตดิรูปถ่ายผูส้มคัร 

เพื่อขอรบัทุน 

ขนาด 2 นิ้ว 

 

ระบุประเภทการขอทุน 

 

ใบสมคัรขอรบัทุนเพื่อเดก็และเยาวชน 
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ข้อมูลผู้ปกครอง     

ชื่อบิดา............................................................นำมสกุล...............................................อำยุ.............ปี  โทรศพัท์................................................... 

อำชพี............................................................  รำยได.้.......................... บำท/เดอืน สถำนภำพ.............................................................................. 

ชื่อมารดา.........................................................นำมสกุล...............................................อำย.ุ............ปี  โทรศพัท์.................................................. 

อำชพี............................................................  รำยได.้.......................... บำท/เดอืน สถำนภำพ.............................................................................. 

กรณีผู้ขอรบัทุน  ไม่ได้อยู่กบับิดา-มารดา โปรดกรอกข้อมูลน้ี     

ชื่อผู้อุปการะเลี้ยงดู (นำย/นำง/น.ส.).............................................................................อำยุ................ปี โทรศพัท์................................................... 

อำชพี............................................................  รำยได.้.......................... บำท/เดอืน เกี่ยวขอ้งเป็น.......................................................................... 

ประวติัการได้รบัความช่วยเหลือ 

ไม่เคยไดร้บัควำมช่วยเหลอื / ทุนสนับสนุนกำรศกึษำจำกหน่วยงำนใดมำก่อน 

      เคยไดร้บัควำมช่วยเหลอื / ทุนสนับสนุนกำรศกึษำ ปี พ.ศ............................. 

โปรดระบุรำยละเอยีด ..........................................................................................  

เอกสารประกอบการพิจารณาขอรบัทุน 

      หลกัฐานผู้ขอรบัทุน 

□ ส ำเนำบตัรประชำชนผูข้อรบัทุน    

□ ส ำเนำสูติบตัรผูข้อรบัทุน (กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี) 

□ ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนของผูข้อรบัทุน 

□ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูพ้กิำรหรอืใบรบัรองควำมพกิำร (กรณีขอทุนเพื่อเดก็พกิำรและทุพพลภำพ) 

□ ส ำเนำผลกำรเรยีนเทอมล่ำสุด (กรณีขอทุนเรยีนดแีต่ยำกไร)้ 

□ ส ำเนำหน้ำสมุดบญัชธีนำคำร (ชื่อบญัชธีนำคำรระบุชื่อผูข้อรบัทุน) 

□ ภำพถ่ำยสภำพบ้ำนของผูข้อรบัทุน 

□ ส ำเนำบตัรประชำชนของบดิำ หรอืมำรดำ หรอืผูป้กครองผูใ้หค้วำมยนิยอม 

□ ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อ หรอื นำมสกุลของบดิำ มำรดำ หรอืผูข้อรบัทุน (ถ้ำม)ี 

     มูลนิธฯิ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำ เฉพำะผูท้ีส่่งเอกสำรครบถ้วน และใหข้อ้มูลตรงกบัควำมเป็นจรงิเท่ำนัน้ 
 
 
      น ำส่งหลกัฐำนผูข้อรบัทุน ทำงไปรษณีย์ มำที ่“ฝ่ายกระจายทุน” มูลนิธิเสริมกล้า 59 อาคารสิริ แคมปัส อาคาร C ชัน้ 6   
       ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110   
       สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร.02-109-5486 หรือ อีเมล ccfsermkla@gmail.com หรือ facebook.com/sermkla 
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เงื่อนไข 

1. ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจรงิทุกประกำร โดยยนิยอมใหม้กีำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ขอ้มูลต่ำงๆ ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ หำกตรวจสอบพบว่ำ ขอ้มูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจรงิ หรอืเป็น
ผูม้คุีณสมบตัไิม่ตรงตำมคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขำ้รบัสมคัรทุนของมูลนิธเิสรมิกล้ำ ถอืวำ่ขำ้พเจำ้เป็นผูข้ำดคุณสมบตัทินัที 
และมูลนิธเิสรมิกล้ำมสีทิธยิกเลกิ หรอืปฎิเสธกำรใหทุ้นหรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำยแก่ข้ำพเจำ้ได้ 
 

2. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ โดยทำงมูลนิธิเสริมกล้ำและ/หรือบุคคลใดที่มูลนิธิฯ ได้ให้ควำม
ยินยอม รวมถึงกำรน ำเสนอภำพถ่ำยของข้ำพเจ้ำ, ภำพถ่ำยที่อยู่อำศยัปัจจุบนัของข้ำพเจ้ำ บันทึกภำพเคลื่อนไหว (ถ่ำย
วดีีโอ) บนัทึกบทสนทนำและอื่นๆ เป็นต้น  เพื่อกำรเผยแพร่ในรูปแบบผ่ำนสื่อต่ำงๆ ส ำหรบักำรประชำสมัพนัธ์เพื่อขอรบั
บริจำคเงินให้กบัมูลนิธิเสริมกล้ำ  ทัง้นี้ ข้ำพเจำ้ได้อ่ำนเข้ำใจและได้รบัค ำอธิบำยถึงกำรให้ควำมยินยอมแล้วและยินยอมให้
ทำงมูลนิธเิสรมิกล้ำและ/หรอืบุคคลใดทีมู่ลนิธไิด้ใหค้วำมยนิยอมใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทัง้ภำพถ่ำย, ภำพเคลื่อนไหว ดงักล่ำวได้
ตำมวตัถุประสงค์ของกำรยนิยอมนี้ 

 

     ลงชื่อ...........................................................ผู้ปกครอง                               ลงชื่อ...........................................................ผู้สมคัรขอรบัทุน 

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

     วนัท่ี....................................................................                                         วนัท่ี..................................................................  

 

ความเห็นของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.......................................................................................อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ (ตวับรรจง) 

ต าแหน่ง.............................................โทรศพัท์............................ ......................อีเมล..................................................... 

                                                                                                                                                                      วนัท่ี................................................ 
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เรียงความแนะน าตนเอง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 ลงชื่อ.............................................................นักเรียนผู้ขอรบัทุน

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

     วนัที.่............................................................................ 
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รปูประกอบ (ภาพถ่ายบ้าน และภาพนักเรียนท่ีขอรบัทุน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ติดต่อเรา 
มูลนิธเิสรมิกล้ำ เลขที ่59 สริแิคมปัส อำคำร C ชัน้ 6  ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

               02-109-5486        02-109-5487           ccfsermkla@gmail.com        www.sermkla.org        facebook.com/sermkla 
เปิดท ำกำร วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลำ 08:00 – 15:00 น. 

 

mailto:ccfsermkla@gmail.com

