ทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
ใบสมัครรับทุนระดับอุดมศึกษา
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ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ...................................................................................................................................................................
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ที่อยู่ปัจจุบัน (ซึ่งเป็นที่อยู่เพื่อรับการติดต่อและรับเอกสารจากมูลนิธิฯ) .......................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ : ................................. โทรสาร (ถ้ามี) : ................................. อีเมล (ถ้ามี) : .............................................................
ปัจจุบันเป็น
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 นักเรียน ปวช. แขนงวิชา .........................................................................................................................................................
สถาบัน ........................................................................................................... จังหวัด ...........................................................
 นักศึกษา ปวส. แขนงวิชา ........................................................................................................................................................
สถาบัน ........................................................................................................... จังหวัด ...........................................................
 นักศึกษาอุดมศึกษา ปีที่ ............ ภาควิชา ............................................................................ คณะ ........................................
มหาวิทยาลัย .................................................................................................. จังหวัด ............................................................
อยู่ในความอุปการะของ

 บิดาและมารดา  บิดา

 มารดา

 อื่นๆ (โปรดระบุชื่อ)

ชื่อ ....................................................... นามสกุล ............................................................... มีความสัมพันธ์เป็น ..........................
บ้านที่อยู่ผู้ปกครอง :

 เป็นเจ้าของ

 อาศัยอยู่

 เช่าอยู่เดือนละ .......................... บาท
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ข้อมูลครอบครัวผู้สมัครรับทุน
ชื่อบิดา .................................................................................... ชื่อมารดา ....................................................................................
นามสกุล ................................................................................. นามสกุล ......................................................................................
 ยังมีชีวิตอยู่

 ถึงแก่กรรม

 ยังมีชีวิตอยู่

 ถึงแก่กรรม

อาชีพของบิดา ......................................................................... อาชีพของมารดา ..........................................................................
บิดามารดา :  อยู่ด้วยกัน

 แยกกันอยู่
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รายได้ของผู้ปกครอง ต่อปี ...................................................................................... บาท

ประวัติการศึกษา
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ม.1 – ม.3 โรงเรียน ..................................................................................................... จังหวัด ....................................................
ม.4 – ม.6 โรงเรียน ....................................................................................................... จังหวัด ..................................................
ปวช. วิชา ..................................................................................................................................................... ปีที่ ..........................
สถาบัน ................................................................................................... จังหวัด ........................................................
ปวส. วิชา ..................................................................................................................................................... ปีที่ ..........................
สถาบัน ................................................................................................... จังหวัด ........................................................
อุดมศึกษา ภาควิชา ..................................................................................................................................... ปีที่ ..........................
สถาบัน ................................................................................................... จังหวัด ........................................................
ข้าพเจ้าต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในภาควิชา .............................................................................................................
ที่สถาบัน ................................................................................................................... จังหวัด .......................................................
คณะ .......................................................................................................................................... หลักสูตร ................................ ปี
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้วมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพ .................................................................................................................
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ให้ผู้สมัครเขียนด้วยลายมือตนเองในหัวข้อต่อไปนี้
- เหตุผลที่เลือกเรียนในภาควิชาและสถาบันที่แจ้งข้างต้น
- บรรยายเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนที่เคยเรียน ชุมชนที่เกิดและเติบโตขึ้นมา
- บรรยายถึงอนาคตที่หวังไว้ และความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคม เมื่อตนเองได้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านการศึกษา
และการประกอบอาชีพแล้ว
- บรรยายเกี่ยวกับตัวตนของผู้สมัครให้มูลนิธิฯ ได้รู้จัก

ผู้สมัครรับทราบว่า
ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ แต่มูลนิธิฯ มีความคาดหวังว่านักศึกษาจะ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตามความตั้งใจของตน เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองและคนรอบข้างหาโอกาสคืน
คุณค่าแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและตระหนักในความสำ�คัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และหากผู้สมัครได้รับการพิจารณาให้ทุนฯ แล้ว ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ผู้รับทุนมีหน้าที่รับผิดชอบส่งเอกสารและรายงานดังต่อไปนี้ ให้มูลนิธิฯ ตามกำ�หนดเวลา
ก ) ใบรับทุนพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินบำ�รุงการศึกษาให้มูลนิธิฯ ภายใน 1 เดือน หลังได้รับเงินทุนการศึกษาแล้ว
ข) ผลการศึกษาทุกภาค ให้มูลนิธิฯ ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป
ค ) ผู้รับทุนต้องมีจดหมายรายงานกิจกรรมการเรียน และกิจกรรมประจำ�ปีในปีการศึกษาที่ผ่านมาถึงมูลนิธิฯ
ภายใน 2 เดือนหลังจบภาคการศึกษาที่ 2
2. ผู้รับทุนต้องมีผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาไม่ตำ�กว่า 2.0
3. ผู้รับทุนต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น (ทุน กยศ.ถือเป็นเงินกู้ ไม่นับเป็นทุนการศึกษาความหมายข้อ 3 นี้)
4. ผู้สมัครขอรับทุนได้อ่านระเบียบการของทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิฯ ครบถ้วนแล้ว เข้าใจและยอมรับ
เงื่อนไขของทุนฯ ทุกประการ
หมายเหตุ การให้ทุนการศึกษาจะถูกยกเลิกหากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นอย่างครบถ้วน
ลงชื่อ

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

(..........................................................................)
ผู้สมัครรับทุน
วันที่ . .......... เดือน ....................... พ.ศ. . ...................
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เอกสารที่จำ�เป็นสำ�หรับประกอบการพิจารณา

แนบมา

จะส่งตามมา

ได้ส่งมาให้แล้ว

- รูปถ่ายผู้สมัครรับทุน 1 รูป (เขียนชื่อนามสกุลด้านหลัง)







- สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน ของผู้สมัครรับทุน







- สำ�เนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครรับทุน







- ม.4 – ม.6 หรือ







- 3 ปีที่ผ่านมา หรือ







- ปวช. หรือ







- ปวส.







- จดหมายสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนว







- สำ�เนาผลการเรียน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................... ผู้ปกครองของผู้สมัคร ความสัมพันธ์ .......................
รับทราบการสมัครขอรับทุนการศึกษาของผู้สมัคร และเงื่อนไขการให้ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติแล้ว
ลงชื่อ

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

(..........................................................................)
ผู้ปกครอง
วันที่ . .......... เดือน ....................... พ.ศ. . ...................
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