ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ประเภททุนปกติ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จากัด

รูปถ่ายผู้รับทุน
ขนาด 1 นิ ้ว

คาชี้แจง
กรอกข้อความในช่องว่าง…………….และ/หรื อใส่เครื่ องหมาย ✓ หรื อ X ลงในช่อง  ที่อยูข่ า้ งหน้า
ข้อความตามความจริ งให้ครบทุ กข้อ แต่ละข้อจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึ กษา หากพบว่าข้อมูล
ดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด มีสิทธิ์ระงับทุนการศึกษาทันที
1. ผู้ขอรับทุน
1.1 ชื่อ (นาย/นาง)………………..……นามสกุล………..………………..สมาชิกเลขที่……………………
ตาแหน่ง………...……………………………….สังกัด…………………………………………………
1.2 ชื่อบุตรที่รับทุน (ด.ญ./ด.ช./นาย/น.ส.)……………………………………………………………….
วัน เดือน ปี เกิด………………………………………..อายุ……………………ปี
1.3 ปั จจุบนั ผูร้ ับทุนกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น……….…………………………………………………….
สถานศึกษาปั จจุบนั (ของบุตร)…………………………………………………………………………..
อาเภอ………………………….จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………………….
เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)………………………………….เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)……………………………..
1.4 ระดับผลการเรี ยนชั้น………………………………. จากโรงเรี ยน………………………………………
อาเภอ…………………….จังหวัด……………….
ภาคเรี ยนที่ 1
เกรดเฉลี่ย = ……………………………..
ภาคเรี ยนที่ 2
เกรดเฉลี่ย = ……………………………..
ภาคเรี ยนที่ 1 และ 2
เกรดเฉลี่ย = ……………………………..
1.5 สุขภาพของผูร้ ับทุน
 สมบูรณ์แข็งแรง
มีโรคประจาตัว คือ…………………………………………
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………….
1.6 ปั จจุบนั ผูร้ ับทุนอาศัยอยูก่ บั (ชื่อ – นามสกุล) …………………………….เกี่ยวข้องเป็ น………………...
่ ……..ซอย………………...…………ถนน………………………….
บ้านเลขที่………………….หมู…
ตาบล……………………อาเภอ…………….จังหวัด…………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………………
เบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………
2. สถานภาพครอบครัวและผู้อปุ การะเลีย้ งดู
2.1 บิดาของผูร้ ับทุน
 ยังมีชีวติ
 เสี ยชีวติ
ชื่อ………………………………..…….นามสกุล……………………………………อายุ……………….ปี
อาชีพ…………………………………...สถานที่ทางาน…………………….………………………………
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน…………………………….บาท รายได้พิเศษเดือนละ…………….……………..บาท
สุขภาพของบิดาของผูร้ ับทุน
 ดี
 ไม่ดี
 ทุพพลภาพ

่ ……….ซอย…………………….
ปั จจุบนั บิดาผูร้ ับทุนอาศัยอยู่ บ้านเลขที่………….หมู…
ถนน……………………..ตาบล……………………………อาเภอ……………….……………….
จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….………….เบอร์โทรศัพท์(ถ้า
มี)………………………………………..
2.2 มารดาของผูร้ ับทุน  ยังมีชีวติ
 เสี ยชีวติ
ชื่อ……………………………….นามสกุล……………………………….………อายุ…………………….ปี
อาชีพ……………………………….สถานที่ทางาน…………………………………………………….…….
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน…………………………….บาท รายได้พิเศษเดือนละ…………………….……..บาท
รวมรายได้ครอบครัว............................................บาท/เดือน
สุขภาพของมารดาผูร้ ับทุน
 ดี
 ไม่ดี
 ทุพพลภาพ
ปั จจุบนั มารดาผูร้ ับทุนอาศัยอยู่ บ้านเลขที่……….หมู่………….ซอย…………………….ถนน……………..
ตาบล……………………...………อาเภอ…………………………….…….จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………………….เบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)………………………………………..
2.3 ผูอ้ ุปการะอื่น ๆ ของผูร้ ับทุน  ยังมีชีวติ
 เสี ยชีวติ
ชื่อ………………………………………….นามสกุล…………………………………อายุ…………….….ปี
อาชีพ……………………………….สถานที่ทางาน…………………….…………………………………….
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน…………………………….บาท รายได้พิเศษเดือนละ……………….…………..บาท
รวมรายได้ครอบครัว............................................บาท/เดือน
สุขภาพของผูอ้ ุปการะ
 ดี
 ไม่ดี
 ทุพพลภาพ
ปั จจุบนั ผูอ้ ุปการะอาศัยอยู่ บ้านเลขที่……..หมู่………….ซอย………………….ถนน……………………..
ตาบล………………………….……อาเภอ………………………..………….จังหวัด………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………..………….เบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)…………………………………………..
2.4 ถ้าบิดา – มารดา ยังมีชีวติ อยู่ ในปั จจุบนั บิดา – มารดา
 อยูร่ ่ วมกัน  แยกกันอยู่  หย่ากันตามกฎหมาย  อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………
2.5 จานวนบุตรผูข้ อรับทุน…………………คน
 ร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน………………….คน (รวมผูร้ ับทุนด้วย) ดังนี้
1. ก่อนวัยเรี ยน…………………คน
3. ว่างงาน…………………คน
2. กาลังเรี ยน……………………คน
4. ทางานแล้ว……………..คน
 ต่างบิดา มารดาเดียวกัน…………………..คน (รวมผูร้ ับทุนด้วย) ดังนี้
1. ก่อนวัยเรี ยน…………………คน
3. ว่างงาน…………………คน
2. กาลังเรี ยน……………………คน
4. ทางานแล้ว……………..คน
2.6 ผูท้ ี่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูผรู ้ ับทุน คือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บิดา  มารดา  เลี้ยงดูตวั เอง  ญาติหรื อผูอ้ ื่น (ระบุ)………………
ให้ความอุปการะเลี้ยงดูผรู ้ ับทุน ดังต่อไปนี้
 จ่ายค่าเล่าเรี ยน….………….บาทต่อเดือน  ให้ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป…………..บาทต่อเดือน
 เลี้ยงดูทุกอย่าง
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………..
หมายเหตุ วัยเรี ยน หมายถึง เด็กที่มีอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไป หรื อเข้าเรี ยนการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ประถมศึกษา
ปี ที่ 1

3. ข้ อมูลเพิม่ เติม
3.1 ได้รับทุนการศึกษาอื่นในปี ที่ขอ
 ไม่เคย
 เคย (ระบุ)…………………………….เมื่อปี การศึกษา…………….จานวน………………บาท
3.2 ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์
 ไม่เคย
 เคย เมื่อปี พ.ศ………………
3.3 รางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในกิจกรรมที่เคยเข้าร่ วม ย้อนหลัง 2 ปี …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
3.4 เหตุผลที่ขอรับทุนนี้………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
4 ความคิดเห็นของครู ประจาชั้น
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(ครู ประจาชั้นหรื อครู ที่ปรึ กษา)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้นกั เรี ยนผูข้ อรับทุน
รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด โดยข้าพเจ้าจะสนับสนุนและส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
ผูร้ ับทุนเป็ น ผูม้ ีความประพฤติดี มีคุณธรรม และตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน
ลงชื่อ…………………………………
(…………………………………)
วันที่…...เดือน…………..พ.ศ……….
สมาชิกผูข้ อรับทุน
ลงชื่อ………………………………….
(………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่…….เดือน………………..พ.ศ…….
ผูร้ ับรอง (ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา)
(โปรดประทับตราโรงเรี ยน)
หมายเหตุ

เอกสารที่ตอ้ งแนบมากับใบสมัครขอรับทุน
1. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และบุตรทุกคน
2. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (แบบ ปพ.1) หรื อ ใบแสดงผลการเรี ยน (transcript)
3. สาเนารางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในกิจกรรมที่เคยเข้าร่ วม ย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี)
4. หนังสื อรับรองเงินเดือนของผูข้ อรับทุน ณ เดือนตุลาคม 2561

