
 

ทุนการศึกษามูลนิธิก าลงัใจ 

โครงการ “ทุนการศึกษามธัยมปลาย” 

รับสมคัร 1 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 

คุณสมบัตขิองผู้ขอรับทุนการศึกษา 

1. ก าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4/5/6) หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1/2/3) ใน

สถานศึกษารัฐบาลเท่านั้น 

2. ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาดา้นการเงินระหวา่งศึกษา 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และไม่อยู่

ในระหวา่งการถกูลงโทษ หรือด าเนินคดีในชั้นศาล 

4. มีผลการเรียนเฉล่ีย ในภาคเรียนท่ีผา่นมา 3.00 ข้ึนไป และมีศกัยภาพท่ีสามารถศึกษาเล่าเรียนได ้

5. ไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนๆ อยูแ่ลว้ (ผูท่ี้กูก้ยศ. สามารถสมคัรทุนได)้ 

6. มีสญัชาติไทย มีภูมิล  าเนาในประเทศไทย 

เอกสารที่ต้องยืน่ประกอบการสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

1. รูปถ่ายของผูข้อรับทุน ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป (รูปถ่ายปัจจุบนั ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

2. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ใบรายงานผลการศึกษาปีการศึกษาท่ีผา่นมา (ใบเกรด) จ านวน 1 ฉบบั   

**กรณี นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ใหแ้นบใบ ปพ.1 

4. แบบฟอร์มความคิดเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 1 ฉบบั 

5. หนงัสือรับรองรายไดข้องครอบครัวผูข้อรับทุน จ านวน 1 ฉบบั  

6. ส าเนาเกียรติบตัร ภาพถ่าย หลกัฐาน แสดงถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสา ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 

7. ภาพถ่าย แสดงท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัและท่ีอยูต่ามภูมิล  าเนาของผูข้อรับทุน 

8. เรียงความเร่ือง จงัหวดัของฉนั “2022”  

9. เรียงความเร่ือง ชีวิต : ยคุดิจิทลั 

หมายเหตุ      

 -   กรณีผูป้กครองประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สามารถใชห้นงัสือรับรองเงินเดือนจากบริษทัได ้แต่หาก

ผูป้กครองประกอบอาชีพอิสระ รับจา้ง เกษตรกร ใหใ้ชแ้บบฟอร์มขอ้ 5  

-    คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมคัรต่อเม่ือไดรั้บเอกสารครบถว้นและสมบูรณ์ หากไม่ครบถว้น จะไม่พิจารณา            
ใบสมคัรนั้น 
 

 



 

 

ลกัษณะทุน 

ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีขอ้ผูกพนัใด ๆ ทั้งส้ิน และให้ต่อเน่ืองกนัไปจนจบหลกัสูตรระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  เวน้แต่ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่าง

ร้ายแรง มีคะแนนเฉล่ียรวมตลอดปีการศึกษาต ่ากวา่ 2.70 หรือลาออกก่อนจบหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  กรณีใดกรณีหน่ึง มลูนิธิฯ จะยติุการใหทุ้นการศึกษาทนัที 

มูลนิธิก าลงัใจมุ่งหวงัให้ผูรั้บทุน ไดน้ าความรู้ ความสามารถไปใชพ้ฒันาทอ้งถ่ินของตน และผูรั้บทุนมี

โอกาสเป็นผูใ้ห ้และส่งต่อโอกาสใหผู้อ่ื้นต่อไป 

ส่งใบสมคัร 
ผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษาสามารถส่งใบสมคัรและและเอกสารเพ่ิมเติมทาง ไปรษณีย์ เท่านั้น  
ท่ีอยู ่มลูนิธิก าลงัใจ 57/6 หมู่ 4 ถนนเอกชยั ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทาง Facebook : มลูนิธิก าลงัใจ หรือ โทร. 081-7366922 
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ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

ทุนมูลนิธิก าลงัใจ โครงการ “ทุนการศึกษามธัยมปลาย” 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

ค าช้ีแจง กรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง และ/หรือ ใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีอยูข่า้งหนา้ขอ้ความ ตามความเป็นจริงครบทุก
ขอ้ หากพบวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่เป็นความจริง มูลนิธิก าลงัใจมีสิทธ์ิระงบัทุนนั้นๆ ทนัที (ผูส้มคัรขอรับทุนจะตอ้งกรอกขอ้มูล
ดว้ยตวัเองทั้งหมดเท่าท่ีกรอกได)้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตวัของผู้สมคัรรับทุนการศึกษา 
1. ช่ือ.............................................นามสกลุ.............................................เลขประจ าตวัประชาชน...........................................     
ช่ือเล่น...................... วนั/เดือน/ปีเกิด..............................อาย.ุ............... ปี  เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ.............................................  
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ(ส ารอง).......................................E-Mail..................................................................................................  
ID Line .............................................................................Facebook........................................................................................      
2. ความสามารถพิเศษ...............................................................................................................................................................  
3. สุขภาพของผูข้อรับทุน  สมบูรณ์แขง็แรง    มีโรคประจ าตวั    อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................................................)                                                          
4. งานพิเศษท่ีเคยท าหรือก าลงัท าอยู ่(นอกเวลาการศึกษา)   ไม่ไดท้ า    ท า   
(โปรดระบุสถานท่ี)......................................................................................  ค่าจา้งเดือนละ.............................................บาท 
5. ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเทอมละ......................................................บาท ค่าท่ีพกัอาศยั.....................................................บาท   
ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัเฉล่ีย/เดือนละ.........................................บาท 
6. เคยไดรั้บทุนการศึกษาหรือขอรับทุนท่ีอ่ืนอยูห่รือไม่     ไม่เคย       เคย   
ปีการศึกษา................ไดรั้บทุน........................................................ จ านวน..........................บาท ระยะเวลา........................... 
ปีการศึกษา................ไดรั้บทุน........................................................ จ านวน..........................บาท ระยะเวลา........................... 
ปีการศึกษา................ไดรั้บทุน........................................................ จ านวน..........................บาท ระยะเวลา........................... 
7. เป็นผูกู้ ้กยศ. หรือไม่   เป็น   ไม่เป็น   
    กู ้กยศ. เป็นค่าใชจ่้าย     ค่าธรรมเนียม  ค่าครองชีพ    
8. รางวลัหรือเกียรติบตัรท่ีไดรั้บ (ถา้มี) ระบุพร้อมหลกัฐาน 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
9. สถานศึกษาปัจจุบนัของผูรั้บทุน............................................................................................................................................ 
ชั้น........................................ปีการศึกษา................................................คะแนนเฉล่ีย (ภาคเรียน)..................................................
คณะ...................................................................................................สาขา.....................................................................................          
ท่ีอยูข่องสถานศึกษา......................................................................................................................................................................
โทรศพัท.์........................................................ E-mail.................................................................................................................... 
วิชาท่ีถนดั.............................................................................วิชาท่ีไม่ถนดั..................................................................................... 
 

ติดรูป 1 น้ิว 
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10. ท่ีอยูปั่จจุบนัของผูข้อรับทุน (แนบรูปถ่ายท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบัน) 
บา้นเลขท่ี.....................................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................. 
แขวง/ต าบล.................................เขต/อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ท่ีอยูอ่าศยัตามภูมิล  าเนาเดิม (แนบรูปถ่ายท่ีอยูอ่าศยัตามภูมลิ าเนา)  
บา้นเลขท่ี.....................................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................. 
แขวง/ต าบล.................................เขต/อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
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12. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
   บา้นของบิดา/มารดา 
   บา้นเช่าอตัราค่าเช่าเดือนละ......................... บาท 
   บา้นญาติ 
   บา้นเพ่ือนหรือคนรู้จกั 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................................................) 

13. บิดาของผูรั้บทุน  ยงัมีชิวิตอยู ่   เสียชีวิต 
บิดาช่ือ นาย...............................................................นามสกลุ..................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อาชีพ.........................................................................สถานท่ีท างาน......................................................................................... 
รายไดต่้อเดือน...........................................................บาท 
สุขภาพของบิดา   สมบูรณ์แขง็แรง  ไม่แขง็แรง 
    ทุพพลภาพ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................) 

14. มารดาของผูรั้บทุน  ยงัมีชิวิตอยู ่   เสียชีวิต 

มารดาช่ือ นาง/นางสาว..............................................นามสกลุ..................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อาชีพ.........................................................................สถานท่ีท างาน......................................................................................... 
รายไดต่้อเดือน...........................................................บาท 
สุขภาพของมารดา  สมบูรณ์แขง็แรง  ไม่แขง็แรง 
    ทุพพลภาพ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................................) 
15. ผูข้อรับทุนอยูใ่นการดูแลของผูป้กครอง (บุคคลอ่ืนกรณีท่ีไม่ใช่บิดา-มารดา) 
ผูป้กครองช่ือ นาย/นาง/นางสาว...........................................นามสกลุ.......................................................อาย.ุ.....................ปี 
อาชีพ.........................................................................สถานท่ีท างาน......................................................................................... 
รายไดต่้อเดือน...........................................................บาท 

16. ผูข้อรับทุนไดรั้บความอุปการะเล้ียงดูจาก (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  บิดา    มารดา  
  เล้ียงดูตวัเอง    ญาติหรือผูอ่ื้น (โปรดระบุ........................................................................................) 
ใหก้ารอุปการะผูข้อรับทุน ดงัต่อไปน้ี 
  ค่าเล่าเรียน.....................................บาท/เดือน  ค่าใชจ่้ายทัว่ไป.............................................บาท/เดือน 
  อุปการะรายจ่ายทั้งหมด     อ่ืนๆ (โปรดระบุ..........................................................) 

17. ผูส้มคัรมีพ่ี-นอ้ง (รวมตวัเอง) ....................... คน  เป็นชาย....................... คน เป็นหญิง........................... คน  
ผูส้มคัรเป็นบุตรคนท่ี.......................... จ านวนพ่ีนอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(รวมตวัเอง)......................................... คน    

โปรดระบุเก่ียวกบัพ่ีนอ้งของผูข้อรับทุนรวมตวัเองตามล าดบัในตารางดงัน้ี 
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ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ/รายได/้เดือน 

สถานะภาพ
สมรส/โสด 

จ านวน
บุตร(คน) 

หมายเหตุ 

              

              

              

              

              

18. รายรับ – รายจ่ายของผูข้อรับทุน 
รายรับ  
 ก) รายไดจ้ากบิดา-มารดา เดือนละ .........................................................บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต) 

 ข) รายไดจ้ากผูอุ้ปการะ  เดือนละ..........................................................บาท 

 ค) กูย้ืมเงินเพ่ือการศึกษา เทอมละ..........................................................บาท 

 ง) กูย้ืมเงินค่าครองชีพ เดือนละ..........................................................บาท 
*** กรณีท่ีผูอุ้ปการะเป็นบุคคลเดียวกนัใหต้อบเพียงขอ้ ก) หรือขอ้ ข) เพียงขอ้เดียว 
รายจ่าย   
 ก) ค่าอาหาร   เดือนละ .........................................................บาท 

 ข) ค่าอุปกรณ์การเรียน เดือนละ...........................................................บาท 

 ค) ค่าพาหนะระหวา่งท่ีพกัถึงสถานศึกษา    เดือนละ .......................................................บาท 

 ง) อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................)  เดือนละ ........................................................บาท                                              

*ประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีผูข้อรับทุนคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเองเฉล่ียเดือนละ...................................บาท 
(ไม่รวมค่าหน่วยกิตและเงินบ ารุงการศึกษา) 

19. การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ของสถานศึกษาหรือการบ าเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคม 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
................................................................. ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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20. ให้ผูข้อรับทุนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปน้ี (บรรยายรายละเอียดชัดเจนตามความเป็นจริงเพ่ือประกอบการ
พิจารณาทุนการศึกษา) 
 ก) ปัญหาครอบครัวท่ีขา้พเจา้ประสบอยู ่ณ ปัจจุบนั 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
 

ข) อุปสรรคในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตรวจสอบพบว่าไม่เป็น
ความจริงมลูนิธิฯ มีสิทธิยกเลิกทุนการศึกษาของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานดงัน้ี 

 

     ลงช่ือ............................................................................ผูส้มคัร 

      (................................................................) 
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หนา้ 6 จาก 7 
 

 

ส่วนที่ 2 

1) เรียงความเร่ือง จงัหวดัของฉนั "2022"  (กรุณาเขียนดว้ยขอ้มลู ความจริงและละเอียด เพ่ือใชใ้นการพิจารณา) 
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หนา้ 7 จาก 7 
 

 

2) เรียงความเร่ือง ชีวิต : ยคุดิจิทลั  (กรุณาเขียนดว้ยขอ้มลู ความจริงและละเอียด เพ่ือใชใ้นการพิจารณา) 
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แบบฟอร์มความคิดเห็นจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
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ช่ือ – สกุลผูข้อรับทุน ............................................................................................................................................... 
สถานศึกษา ...................................................................................................... โทรศพัท ์....................................... 
  

ความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้อทุนและความจ าเป็นในการขอทุน 
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ลงช่ือ…................................................อาจารย ์

                                                                   (….................................................................) 

                                                               วนัท่ี .................../...................../..................... 

 

 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโปรดน าเอกสาร “ใส่ซองปิดผนึก”  

 

 

 



 

 

 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร (กรณไีม่มีหลักฐานแสดงรายได้) 
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ขอรับรองว่า ผูป้กครองของ ................................................................................................................................... 

 นาย .............................................................................................. ความสัมพนัธ์ ..................................... 
ประกอบอาชีพ ......................................................... มีรายไดปี้ละ ..................................................... บาท 
สถานท่ีท างาน .......................................................................................................................................... 

 นาง/นางสาว ................................................................................. ความสัมพนัธ์ ..................................... 
ประกอบอาชีพ ........................................................ มีรายไดปี้ละ ...................................................... บาท 
สถานท่ีท างาน .......................................................................................................................................... 

 นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... ความสัมพนัธ์ ......................................  
ประกอบอาชีพ ........................................................ มีรายไดปี้ละ ....................................................... บาท 
สถานท่ีท างาน ............................................................................................................................................                         
 
 

 ลงช่ือ............................................................ 

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

                                                                                ผูรั้บรองรายได ้

            วนัท่ี ..................../...................../................... 

 
 
 
 
หมายเหตุ   การรับรองรายไดข้องครอบครัวใหบุ้คคลต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

1) ขา้ราชการผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป  หรือ ต าแหน่งเทียบเท่า หรือ 
2) ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 
3) ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 
ผูรั้บรองรายไดแ้นบส าเนาบัตรขา้ราชการหรือบตัรเจา้หนา้ท่ีรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 


