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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต 
รุ่นที่ 16  ประจ าปีการศึกษา 2557 

ประเภททุนที่สมัคร   
 ทนุสายสามญั (รับทนุม.ปลาย-ปริญญาตรี)         ปัจจบุนัศกึษาอยูช่ัน้   ม.3   ผลการเรียนเฉลีย่ ม.1-2                   
      ม.6   ผลการเรียนเฉลีย่ ม.4-5      

 ทนุสายอาชีพ (รับทนุปวช.3 –ปวส.-ปริญญาตรี)   ปัจจบุนัศกึษาอยูช่ัน้  ปวช.2 ผลการเรียนเฉลีย่ ปวช.1     

ทราบข่าวรับสมคัรทุนจาก     สถาบนัการศกึษา       สือ่ (ระบ ุนสพ. Website โทรทศัน์ วิทย)ุ     

   อื่นๆ (ระบ)ุ                                

ค าแนะน า : 1.  ใบสมคัร พิมพ์หรือเขยีนด้วยลายมือบรรจง และสามารถส าเนาได้ กรณีกรอกข้อมลูไมเ่พียงพอสามารถแนบข้อมลูเพิม่เติมได้ 
   2.   ผู้สมคัรต้องน าสง่เอกสารประกอบการสมคัรทัง้สิน้ 5 รายการตามล าดบัด้านลา่ง (ห้ามเข้าเล่มเอกสาร) 
   3.    เอกสารสมคัรขอรับทนุจะสมบรูณ์ เมื่อมีการรับรองเอกสารจากทางสถาบนัเทา่นัน้  

1.  ใบสมัคร (มี 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัคร ข้อค าถามประกอบการพจิารณา และข้อมูลสถาบัน)   
2.  แผนที่การเดนิทางไปยงัโรงเรียน และที่อยู่ของนักเรียน  (พร้อมบรรยายรายละเอียดให้ชดัเจน สามารถใช้ในการเดนิทางได้จริง) 
3. ส าเนาผลการเรียน (ใบ ปพ.๑)  
 3.1 ชัน้ ม.3 / ม.6  ผลการเรียนเฉล่ีย ประจ าปีการศกึษา 2554 - 2555  ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
 3.2 ชัน้ ปวช.2 ผลการเรียนเฉล่ีย ประจ าปีการศกึษา 2555  ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน 
5.  ส าเนาผลงานตัง้แต่ พ.ค.2554 - ปัจจุบัน  (งดรับ VCD, DVD) 

ติดต่อสอบถาม :   0-2669-9615-7 , 0-2669-9711-3  วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00-18.00 น.           
      อา่นรายละเอียดเพิ่มเติม และ  Download  ใบสมคัรได้ที่  www.damrongchai tham.com  

โปรดกรอกข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนตามความเป็นจริง (มี 3 ส่วน รวม 5 หน้า)  

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลผู้สมัคร (4 ข้อ)   

 ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร  

(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) __________________________________ สกลุ _________________________________ ช่ือเลน่ _____________________   

วนั/เดือน/ปี (เกิด) ______________________ อาย ุ________ ปี เชือ้ชาต ิ______________ สญัชาต ิ_____________ ศาสนา __________________  

ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้  เลขที่ _______________ หมูท่ี่ _______ ตรอก/ซอย ___________________ ถนน _________________________________  

ต าบล/แขวง _________________________________ อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั _______________________________  

รหสัไปรษณีย์ ___________  _________________    โทรศพัท์ (บ้าน) ______________________ โทรศพัท์ (มือถือ) _________________________  

E-mail address ___________________________________ โรคประจ าตวั _________________________________________________________  

งานอดเิรก  ____________________________________________________________________________________________________________  

บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้กรณีเร่งดว่น (นอกเหนือจากอาจารย์ บดิา มารดา) 

 (ช่ือ-สกลุ)         เก่ียวข้องเป็น    โทรศพัท์      

ตดิรูปหน้าตรง  
1 นิว้  

ถ่ายไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน 

เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกศุล ล าดบัท่ี 643 ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 
 

หมดเขตรับสมคัร 30 กนัยายน 2556 
ต้นฉบบั 

http://www.damrongchaitham.com/
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 ข้อมูลการศึกษา 

ปัจจบุนัศกึษาอยูท่ี ่ ______________________________________________________________________________________________________  
เลขที ่ ______________ หมูท่ี่ _______________ ตรอก / ซอย ถนน   
ต าบล/แขวง _____________________________ อ าเภอ/เขต จงัหวดั  
รหสัไปรษณีย์ ___________________________ โทรศพัท์ โทรสาร  
อาจารย์ผู้ประสานงาน (ช่ือ–สกลุ) _________________________________________ ต าแหนง่   
วิชาที่สอน โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ______________________ E-mail address   

 ข้อมูล ผลงาน กิจกรรมเพื่อส่วนรวม และความสามารถ 

ความสามารถพเิศษที่โดดเดน่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
              
              

ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ และการน าไปใช้ประโยชน์  
             
              

 ข้อมูลครอบครัว 

บิดา (ช่ือ-สกลุ) _________________________________________________________________ จบการศกึษาชัน้    
อาชีพ (ระบชุดัเจน) _________________________ ต าแหนง่       __________________________    รายได้ตอ่ปี         บาท          
ช่ือที่ท างาน _______________________________ จงัหวดั อายงุาน โทรศพัท์     

ปัจจบุนับิดา  ยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ_________ ปี  โรคประจ าตวั   ____________________   ไมเ่คยรู้จกับิดา  
  ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. _____________ ด้วยสาเหต ุ  

มารดา (ช่ือ-สกลุ) _______________________________________________________________ จบการศกึษาชัน้    
อาชีพ (ระบชุดัเจน) _________________________ ต าแหนง่       __________________________ รายได้ตอ่ปี         บาท          
ช่ือที่ท างาน _______________________________ จงัหวดั อายงุาน โทรศพัท์     

ปัจจบุนัมารดา  ยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ_________ ปี  โรคประจ าตวั   ____________________   ไมเ่คยรู้จกัมารดา  
  ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. _____________ ด้วยสาเหต ุ  

สรุปรายได้รวมบิดา - มารดา  ______________________ บาท/ปี 

สถานภาพบดิามารดาในปัจจุบัน    อยูร่่วมกนั       แยกกนัอยู ่(ไมไ่ด้หยา่ร้าง) เพราะ       

  หยา่ร้าง   (    ) บิดาแตง่งานใหม ่มีบตุรใหม ่  คน 
 (    ) มารดาแตง่งานใหม ่มีบตุรใหม ่  คน 

ช่วงเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.-พ.ศ. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ผลงาน ต าแหนง่/หน้าที ่
เข้าร่วมโดย 

การคดัเลอืก/สมคัร 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ร่วมด าเนินการ 
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มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทัง้หมด (รวมตนเอง) มี   คน   ประกอบอาชีพมีรายได้แล้ว    คน   
ก าลงัเรียนอยู ่   คน  ยงัไมไ่ด้เข้าเรียน    คน  โดยเรียงล าดบัพ่ีน้องทัง้หมด (รวมตวัเอง) ดงันี ้

ล าดบั ช่ือ-สกลุ (ระบคุ าน าหน้าช่ือ) อาย ุ สถานภาพ เก่ียวข้องเป็น การศกึษา โรคประจ าตวั อาชีพ รายได้/ปี 
1         
2         
3         
4         
5         

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ    บิดา-มารดา    บิดา  มารดา   อื่นๆ (ระบช่ืุอ-สกลุ)                                                         
เก่ียวข้องเป็น  อาย ุ ปี  การศกึษา  โรคประจ าตวั  
อาชีพ (ระบชุดัเจน) _________________________ ต าแหนง่       __________________________    รายได้ตอ่ปี บาท                             
ช่ือที่ท างาน _______________________________ จงัหวดั อายงุาน โทรศพัท์     

จ านวนสมาชกิที่อาศัยอยู่ ร่วมกันทัง้หมด (รวมตนเอง)   คน   ประกอบอาชีพมีรายได้แล้ว   คน   
ก าลงัเรียนอยู ่   คน  ยงัไมไ่ด้เข้าเรียน    คน โดยมีสมาชิกทัง้หมด (รวมตวัเอง) ดงันี ้

ล าดบั ช่ือ-สกลุ (ระบคุ าน าหน้าช่ือ) อาย ุ สถานภาพ เก่ียวข้องเป็น การศกึษา โรคประจ าตวั อาชีพ รายได้/ปี 
1         

2         
3         
4         

5         
6         

รายได้ครอบครัวรวมทัง้หมด   เฉลี่ยต่อปี  _______________        บาท   

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดภายในครอบครัว เฉลี่ยต่อเดือน บาท 
ระบรุายการคา่ใช้จ่าย  _    

ปัจจุบันผู้อุปการะด้านการเงนิคือ (ตอบได้มากกวา่ 1คน)    บิดา   มารดา  อื่นๆ (ระบช่ืุอ-สกลุ)                                   
เก่ียวข้องเป็น  อาย ุ ปี  การศกึษา  โรคประจ าตวั  
อาชีพ (ระบชุดัเจน) _________________________ ต าแหนง่       __________________________    รายได้ตอ่ปี บาท                             
ช่ือที่ท างาน _______________________________ จงัหวดั อายงุาน โทรศพัท์     

คิดว่ารายได้ของครอบครัว  เพียงพอเหลอืเก็บสะสม  พอใช้แตไ่มเ่หลอืเก็บ  ต้องใช้จา่ยอยา่งระมดัระวงั   ไมเ่พียงพอ  

ทรัพย์สินของครอบครัว  
 สภาพท่ีอยูอ่าศยั   บ้านสว่นตวัมีบริเวณ เนือ้ที่  ไร่    บ้านของตน แตท่ีด่ินเช่า ปีละ  บาท 

  บ้านเชา่/ห้องเช่า/หอพกั เดอืนละ บาท  อื่นๆ (วดั/บ้านพกัครู/บ้านญาติ) ระบ ุ   

 อาศยัมาตัง้แต ่เดือน  พ.ศ. เป็นระยะเวลา  ปี เดือน ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน กิโลเมตร 

 ที่ดิน   ไมม่ี     มี   จ านวน              ไร่   แบง่เป็น (ให้ระบวุา่ปลกูอะไร จ านวนก่ีไร่)   
  ที่ดินของตวัเอง    ไร่  ระบกุารใช้พืน้ท่ี   
   ที่ดินเช่า    ไร่   เช่าปีละ บาท ระบกุารใช้พืน้ท่ี 

   อื่นๆ     ไร่   ระบกุารใช้พืน้ท่ี   
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 ยานพาหนะ    
  รถจกัรยานยนต์   คนั  อายกุารใช้งาน   ปี   รถกระบะ/เกง๋   คนั  อายกุารใช้งาน  ปี 
   รถไถ  คนั  อายกุารใช้งาน   ปี   รถเก่ียวข้าว  คนั  อายกุารใช้งาน  ปี 
   รถบรรทกุ  คนั  อายกุารใช้งาน   ปี   

  อื่นๆ ระบ ุ ___________________________________________________________ อายกุารใช้งาน   ปี 

 เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ระบ ุ____   

 สตัว์เลีย้งไว้เพื่อใช้งานหรือจ าหนา่ย  ระบ/ุพร้อมบอกจ านวน  

 อื่นๆ   

ภาระหนีส้นิของครอบครัว  

ภาระหนีส้นิ 
(ทัง้ในและนอกระบบ เช่น  ธกส. 

กองทนุหมูบ้่าน ผอ่นรถ กยศ. เป็นต้น) 

รายละเอียด 

กู้เพื่อ ปีที่เร่ิมกู้ 
จ านวนเงนิรวม

(บาท) 
ยอดคงเหลอืที่
ต้องผ่อนช าระ 

     
     
     
     

ทุนการศึกษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน  เช่น ทนุกู้ยืมเพือ่การศกึษา(กยศ.) ทนุจากมลูนิธิตา่งๆ  ทนุจากบคุคล เป็นต้น 
1. ช่ือทนุ/บคุคล ______________________________  รับเมื่อปี พ.ศ. จ านวนเงิน             บาท/ปี/เดือน 
    ลกัษณะทนุ   ทนุตอ่เนื่อง   ทนุครัง้เดียว   อื่นๆ  ระบ ุ    
2. ช่ือทนุ/บคุคล ______________________________  รับเมื่อปี พ.ศ. จ านวนเงิน             บาท/ปี/เดือน 
    ลกัษณะทนุ   ทนุตอ่เนื่อง   ทนุครัง้เดียว   อื่นๆ  ระบ ุ    

ส่วนที่ 2   ตอบค าถาม 3 ข้อประกอบการพจิารณาทุน (ไม่จ ากัดจ านวนบรรทัด แต่ไม่เกินข้อละ 1 หน้ากระดาษ) 
             บรรยายและอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน เป็นข้อเทจ็จริงที่ตรวจสอบได้  

1.  นกัเรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในครอบครัว โรงเรียนและชมุชนอยา่งไรบ้าง 
2. ให้นกัเรียนอธิบายถึงภาพชีวิตของตวัเองในอีก 5 ปี ข้างหน้าวา่เป็นอย่างไร พร้อมบอกวิธีการท่ีจะไปให้ถึงภาพนัน้ 
3. นกัเรียนคดิวา่ครอบครัวของนกัเรียนมีความขาดแคลนมากน้อยเพียงใด และเพราะอะไรนกัเรียนจงึควรได้รับทนุ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทัง้หมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริง ถกูต้องสมบรูณ์ทุกประการ  หากปรากฏว่า
ข้อความในใบสมัคร  เอกสารที่น ามาแสดง  หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง   ข้าพเจ้ายนิยอมให้มูลนิธิฯ ตัดสทิธ์ิโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ลงชื่อ  ___________________________  ผู้สมัครขอรับทุน ลงชื่อ _______________________________ ผู้ปกครอง 
 ( ______________________________ ) วันที่   /       /   (  _______________________ ) วันที่   / /  
  

 ลงชื่อ หัวหน้าสถาบันการศึกษา 
 (  ) วันที่        /  /   
          โปรดประทับตราสถาบัน 



หมดเขตรับสมคัร 30 กันยายน 2556   

50  จีเอ็มเอ็ม  แกรมม่ี  เพลส  ถ.สขุมุวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110 โทร. 0 2669 9711  แฟ็กซ์. 0 2669 9614 
50  GMM GRAMMY PLACE, SUKHUMVIT 21 Rd., (ASOKE) KHLONGTOEINUEA, WATTANA, BANGKOK 10110 TEL. 0 2669 9711 FAX. 0 2669 9614        
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสถาบันการศึกษา (ส่วนนีส้ถาบันการศึกษาเป็นผู้กรอก) 
 

 ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบันการศึกษา 

ช่ือสถาบนัการศกึษา          

ท่ีอยู่          

โทรศพัท์ Website  E-mail address      

หัวหน้าสถาบัน (ช่ือ-สกลุ) ____________________________________________ ต าแหนง่   

 โทรศพัท์ที่สามารถตดิตอ่ได้  

สงักดั   เขตพืน้ท่ี       

เป็นโรงเรียนขนาด จ านวนอาจารย์ คน จ านวนนกัเรียน คน 

 ข้อมูลเก่ียวกับทุนการศึกษา 

 ทนุการศกึษามลูนิธิด ารงชยัธรรม 
 สถาบนัทราบข่าวการรับสมคัรทนุ  จาก     ประมาณวนัท่ี     
 ในปีนีส้ถาบนัของท่านมีนกัเรียนสมคัรขอรับทนุ   จ านวน คน 
 ท่ีผ่านมาเคยมีนกัเรียนสมคัรขอรับทนุหรือไม ่   เคย  จ านวน ครัง้   ไมเ่คย 
 ท่ีผ่านมาเคยมีนกัเรียนได้รับทนุจากมลูนิธิหรือไม่   เคย  จ านวน ครัง้          ไมเ่คย 
 โปรดระบ ุ ปีการศกึษา  และช่ือนกัเรียนท่ีเคยรับทนุจากมลูนิธิฯ 

 ปีการศกึษา  ช่ือ-สกลุ          
 ปีการศกึษา  ช่ือ-สกลุ          

 ทนุการศกึษาหน่วยงานอื่นท่ีมอบให้นกัเรียน 
 ช่ือทนุ พ.ศ. จ านวนเงิน บาท/ปี/ทนุ  จ านวน ทนุ  
 ช่ือทนุ พ.ศ. จ านวนเงิน บาท/ปี/ทนุ  จ านวน ทนุ 
 ช่ือทนุ พ.ศ. จ านวนเงิน บาท/ปี/ทนุ  จ านวน ทนุ 

ข้อเสนอแนะ             
              
               

 ลงช่ือ ผู้ให้ข้อมูล 
                                                                                              (                                                       ) 

  วันท่ี        /          /                     
                                                                            โปรดประทับตราสถาบัน 

 

 


