ติดรูปถ่าย

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอากอนชู
ประจาปีการศึกษา 2563
ข้อมูลผู้สมัครขอทุน
ชื่อ (นาย/น.ส.)
ชั้นปี
คณะ
คะแนนเฉลี่ย (ล่าสุด)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่
จังหวัด

นามสกุล

เลขทะเบียน
สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่ที่
โทรศัพท์บ้าน

ตาบล

อาเภอ
โทรศัพท์มือถือ

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในปีการศึกษา 2563
 ไม่เคยได้รับมาก่อน
 เคยได้รับทุน
ทุนกู้ยืมรัฐบาล ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ค่ารายเดือน จานวนเงิน 3,000 บาท
 ค่าหน่วยกิต จานวนเงิน....................บาท
นักศึกษาโครงการเรียนดีชนบท / ธรรมศาสตร์ช้างเผือก ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ค่าหน่วยกิต
 ค่ารายเดือน จานวนเงิน 4,000-5,000 บาท
 ไม่ได้รับเงินสนับสนุน เนื่องจากเป็นทุนที่นั่ง
 ทุนทั่วไป จานวนเงิน
บาท
 ทุนมูลนิธิอากอนชู จานวน 20,000 บาท
 ทุนมูลนิธิสยามกัมมาจล จานวน 10,000 บาท
 ทุนคณะ จานวนเงิน
บาท
 ทุนอื่นๆโปรดระบุ
จานวนเงิน
บาท
นักศึกษามีรายได้จาก
 ผู้ปกครอง จานวน
 ทางานหารายได้พิเศษ จานวน
สถานที่ทางาน

บาท/วัน/รายสัปดาห์/เดือน เกี่ยวข้องเป็น
บาท/วัน/เดือน (ลักษณะงาน)
เบอร์โทรศัพท์

สถานภาพครอบครัวของผู้ขอทุน
 บิดา/มารดาอยู่ด้วยกัน
 บิดา/มารดา แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 บิดา/มารดา หย่าร้าง

 บิดา/มารดาแต่งงานใหม่
 บิดา/มารดาถึงแก่กรรม
 อื่นๆ

-2สภาพการอยู่อาศัยของผู้ขอทุน
 อยู่กับบิดา/มารดา  อยู่กับบิดา  อยู่กับมารดา
 บ้านเช่า / หอพัก ชื่อ.............................................. ค่าเช่า
 อาศัยอยู่กับผู้อื่น มีความเกี่ยวข้องเป็น.
 อื่น ๆ
อาชีพบิดา/มารดา/ผู้อุปการะ
อาชีพบิดา
 รับราชการ เงินเดือน
 รัฐวิสาหกิจ เงินเดือน
 ค้าขาย (โปรดระบุ)
 รับจ้างทั่วไป (โปรดระบุ)
 เกษตรกร (โปรดระบุ)
 อื่นๆ
อาชีพมารดา
 รับราชการ เงินเดือน
 รัฐวิสาหกิจ เงินเดือน
 ค้าขาย (โปรดระบุ)
 รับจ้างทั่วไป (โปรดระบุ)
 เกษตรกร (โปรดระบุ)
 อื่นๆ

บาท / เดือน / ภาค / ปี

บาท/เดือน สถานที่ทางาน
บาท/เดือน สถานที่ทางาน
ประมาณรายได้
ประมาณรายได้
ประมาณรายได้

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

บาท/เดือน สถานที่ทางาน
บาท/เดือน สถานที่ทางาน
ประมาณรายได้
ประมาณรายได้
ประมาณรายได้

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

อาชีพผู้อุปการะ เกี่ยวข้องเป็น (โปรดระบุ)
 รับราชการ เงินเดือน
บาท/เดือน สถานที่ทางาน
 รัฐวิสาหกิจ เงินเดือน
บาท/เดือน สถานที่ทางาน
 ค้าขาย (โปรดระบุ)
ประมาณรายได้
 รับจ้างทั่วไป (โปรดระบุ)
ประมาณรายได้
 เกษตรกร (โปรดระบุ)
ประมาณรายได้
 มีทดี่ ินทากินเป็นของตนเองจานวน
ไร่
 เช่าที่ดินทากิน
บาท/เดือน/ปี
 อื่นๆ

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

-3ที่พักอาศัย บิดา / มารดา / ผู้อุปการะ
 มีบ้านเป็นของตนเอง
 เช่าบ้านอยู่ เดือนละ
 อาศัยอยู่กับผู้อื่น มีความเกี่ยวข้องเป็น.
 อื่นๆ

บาท

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
 ของมหาวิทยาลัย
1. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
2. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
3. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
4. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
5. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

 หน่วยงานภายนอก
1. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
2. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
3. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
4. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ
5. วันที่
หน้าที่รับผิดชอบ

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

-4เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ให้นักศึกษาให้เหตุผลความจาเป็นในการขอทุน

(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผู้ขอทุน
.เดือน

)
พ.ศ.

-5หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุน
วันที่

เดือน
พ.ศ
ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง)
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอรับรองรายได้ของครอบครัวของนักศึกษา นาย/นางสาว
ดังนี้
1.รายได้บิดา
 ประกอบอาชีพ
มีรายได้
บาท/เดือน/ปี
 ถึงแก่กรรม
 แต่งงานใหม่
 ขาดการติดต่อ
 หย่าร้าง
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ  อื่นๆ
2. รายได้มารดา
 ประกอบอาชีพ
มีรายได้
บาท/เดือน/ปี
 ถึงแก่กรรม
 แต่งงานใหม่
 ขาดการติดต่อ
 หย่าร้าง
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ  อื่นๆ
3. รายได้ผู้อุปการะ เกี่ยวข้องเป็น (โปรดระบุ)
 ประกอบอาชีพ
มีรายได้
บาท/เดือน/ปี
สถานภาพ  โสด
 สมรส
 หย่าร้าง  อื่นๆ ระบุ
ข้าพเจ้าขอรับ รองและยืน ยั น ว่าข้อความดังกล่ าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลั งว่าได้มีการ
รับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน

)
พ.ศ

หมายเหตุ
1. กรณีผู้ปกครองทางานประจา ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือแสดงรายการเงินเดือน ที่หน่วยงานออกเท่านั้น
2. กรณีใช้แบบฟอร์มรับรองรายได้ของมหาวิทยาลัย
2.1 บุคคลที่สามารถรับรองรายได้ครอบครัว ต้องเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ/เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ/ผู้นาชุมชน
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับรองรายได้
2.2 ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเอง หากเขียนผิด ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด ให้ขีดฆ่าและให้ผู้รับรอง
ลงชื่อกากับ
3. หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

-6ภาพถ่ายบ้านผู้ขอทุนการศึกษา
นาย/นางสาว
บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง

หมู่ที่

เลขทะเบียน
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

คณะ
ถนน.
จังหวัด

ลงชื่อ
(

)

-7- ปกปิด หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ของคณะ
กรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน ตามข้อคาถามข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่านเห็นควร เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการฯ จักขอบคุณยิ่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา นาย / นางสาว
เลขทะเบียน
คณะ
สาขาวิชา
ชั้นปีที่
1.ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับทุน
1.1 ลักษณะอาชีพของบิดามารดา หรือผู้อุปการะ
1.2 รายได้ของบิดามารดา หรือผู้อุปการะ
1.3 ความขาดแคลนของผู้ขอรับทุน
2. ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจาวันของผู้ขอรับทุน
2.1 การทางานพิเศษหารายได้ช่วยตนเอง
2.2 การทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย / นอกมหาวิทยาลัย
2.3 สุขภาพ
2.4 ความประพฤติ
2.5 อื่น ๆ
3. ด้านการเรียน
4. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอรับทุน
5.เหตุผลและความจาเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน
6.นักศึกษาผู้นี้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนหรือไม่
 สมควรได้รับทุน เนื่องจาก
 ไม่สมควร เนื่องจาก
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ลงชื่อ
(
วันที่ เดือน.
หมายเหตุ - หนังสือการรับรองฉบับนี้มิใช่เป็นการค้าประกันนักศึกษา
- ขอให้อาจารย์ใส่ซองปิดผนึก ลงชื่อกากับ ให้นักศึกษาส่งพร้อมแบบฟอร์มนี้
- นักศึกษาใหม่ รหัส 63xxxxxxxx ไม่ใช้

)
พ.ศ

