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รูปถ่ายส ี

หน้าตรง 
ขนาด 1 นิว้ 

 

ใบสมัคร 

ทนุการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต”ิ 

โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ปี 2561 

__________________________________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง  โปรดอา่นค าชีแ้จงให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนกรอกข้อมลูลงในใบสมคัรขอรับทนุ 

• นกัเรียนท่ีจะย่ืนสมคัรขอทนุจะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (ม.1 - ม.3) ไม่ต ่ากว่า 2.7 และต้องเข้าศึกษาต่อระดับ    

ปวช. 1 ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ และสาขาเกษตรกรรม (ตรวจสอบสาขาท่ีให้ทนุในหลกัเกณฑ์การสมคัรขอทนุการศกึษา “อาชีวะฝีมือชน      

คนสร้างชาติ”  

• คณะกรรมการฯ จะพิจารณาใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลู และแนบเอกสารครบถ้วนเท่านัน้ (โปรดตรวจสอบหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการ

สมคัรในหน้า 5)  ทัง้นีก้ารพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ โดยปิดรับสมคัรในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 และ

ประกาศผลรายช่ือผู้ได้รับทนุวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

• นกัเรียนท่ีจะย่ืนสมคัรขอทนุแตล่ะคนสามารถสง่ใบสมคัรได้ 1 ชดุ และมาสมคัรด้วยตวัเอง หรือ สง่ไปรษณีย์มาท่ี        

คุณทองกร ทัศนียะเวช  มูลนิธิเอสซีจี  อาคาร 1 ชัน้ 1 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซ่ือ กทม. 10800    

โดยวงเล็บมุมซอง (สมัครขอทุนการศึกษาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต)ิ  

______________________________________________________________________________________________ 

 

*กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านในการยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษา* 

กรุณาท าเคร่ืองหมายเลือกสาขาที่เรียน (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2561 เท่านัน้) 

        สาขาอุตสาหกรรม ระบสุาขา…………………………………………….……………… 

          สาขาบริการ ระบสุาขา…………………………………………………………………… 

          สาขาเกษตรกรรม ระบสุาขา…………………………………………………………………… 

ช่ือสถานศึกษา………………………………………………………………..................  

เลขท่ี............................ หมู่ท่ี .................... ซอย ................................................. ถนน.......................................  

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั .........................................

รหสัไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรศพัท์............................................. 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
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ช่ือ (นาย/นางสาว)..............................................นามสกลุ..............................................ช่ือเล่น...................................... 

อาย.ุ....................................................ปี  วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)..................................................................................... 

สญัชาต ิ       ไทย         อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....................... เชือ้ชาต ิ       ไทย         อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................... 

เลขท่ีบตัรประชาชน/ เลขท่ีบตัรตา่งด้าว ........................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ ..............................................................(มือถือ)........................................................................ 

Line ID........................................................................... Facebook ............................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีติดตอ่ได้ บ้านเลขท่ี.......... หมูท่ี่ ......... ซอย ............................. ถนน......................................................... 

ต าบล/แขวง...............   อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั .........................รหสัไปรษณีย์........................... 

ท่ีอยูส่ าหรับการจดัสง่เอกสาร   ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีติดตอ่ได้ 

อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................................... 

2. ประวัตกิารศึกษา  

มธัยมศกึษาตอนต้น  สถานศกึษา .................................................................. จงัหวดั ...................................................   

เกรดเฉล่ียสะสมมธัยมศกึษาตอนต้น  ........................................................ 

ปัจจบุนัได้รับทนุการศกึษาจาก  ......................................................ประเภททนุ ..................................................  

 มลูคา่ทนุ...................................... บาท             ทนุตอ่เน่ือง                        ทนุครัง้เดียว   

ปัจจบุนักู้ เงินกองทนุเงินกู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) จ านวน  .................................................. บาท  

เคยเข้าประกวดเก่ียวกบัโครงงานสิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรมงาน  ............................................................................. 

         เม่ือปีพ.ศ. .......................................... *แนบใบประกาศ (ถ้ามี) 
 

3. ข้อมูลครอบครัว 

จ านวนคนในครอบครัว (รวมตนเอง) ........................................ คน       

พ่ี จ านวน .................................... คน     น้อง จ านวน .............................. คน 

สถานภาพ บดิา-มารดา   อยูด้่วยกนั  แยกกนัอยู ่ หยา่ร้าง          หม้าย 

ช่ือ-นามสกลุ บิดา........................................................................................ อาชีพ...................................................... 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ....................................................................................... 

      ยงัมีชีวิต             ยงัมีชีวิตแตข่าดการติดตอ่    ถึงแก่กรรม 



 หน้า 3/5 

 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา................................................................................... อาชีพ...................................................... 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ........................................................... 

      ยงัมีชีวิต             ยงัมีชีวิตแตข่าดการติดตอ่             ถึงแก่กรรม 
 

4. ข้อมูลท่ีพักอาศัย  

อาศยัอยูก่บั   บดิา-มารดา          บดิา         มารดา  

ผู้ปกครอง  (โปรดระบ ุช่ือ-นามสกลุ ผู้ปกครอง...............................................................................

อาชีพ..........................................................   ความสมัพนัธ์........................................................ 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ.........................................................) 

ประเภทท่ีอยู่    บ้านตนเอง   บ้านพกั (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สวสัดกิาร) 

บ้านเชา่ / หอพกั คา่เชา่เดือนละ.......................................บาท 

อ่ืนๆ โปรดระบ ุ.................................................................................... 
 

5. สถานะทางการเงินของผู้ขอทุน 

       รายได้ตอ่เดือน  

           บดิา-มารดา เป็นผู้อปุการะ  รายได้รวมของบิดา-มารดา............................. บาท/เดือน 

        กรณีมีผู้ปกครอง เป็นผู้อปุการะ รายได้ของผู้ปกครอง ................................ บาท/เดือน 

คา่ใช้จา่ยของครอบครัว จ านวนเงิน ......................... บาท/ เดือน    

รายได้ ตอ่คา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดือน        พอ      ไมพ่อบางเดือน  ไมพ่อทกุเดือน 

ถ้ามีรายได้ไมเ่พียงพอในแตล่ะเดือน มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร................................................................................. 

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

คา่ใช้จา่ยท่ีใช้ในการศกึษาได้จาก 

           บดิา-มารดา  บดิา      มารดา   ผู้ปกครอง เป็นผู้อปุการะ  

          ตนเอง โปรดระบรุายละเอียดของงานพิเศษ 

            ประเภทงาน           เฉล่ียรายได้ (บาท/เดือน)  

1. ............................................................ .................................................... 

2. ............................................................ .................................................... 
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6. ค าถามทั่วไป (กรุณาเขียนตอบ 

- ความฝันใฝ่ของข้าพเจ้า 

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

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

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

- เหตผุลท่ีเลือกเรียนตอ่อาชีวะ         

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

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

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

- ใครเป็นผู้ตดัสินใจให้เลือกเรียนอาชีวะ 

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

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

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

- เหตผุลท่ีขอรับทนุการศกึษา 

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

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

บคุคลท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน.................................................................................................................         

ความสมัพนัธ์...................................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ........................................................... 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ ทัง้นี ้หากตรวจสอบพบวา่ ข้าพเจ้าให้ข้อความ
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเป็นผู้ มีคุณสมบตัิไม่ตรงตามคุณสมบตัิของผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับสมัครทุนการศึกษาอาชีวะฝีมือชน     
คนสร้างชาต ิโดยมลูนิธิเอสซีจี  ข้าพเจ้ายินดีให้เพิกถอนการให้ทนุการศกึษาในครัง้นี ้  

                 
  ลงช่ือ………………………………….………………..(ผู้สมคัร) 

     (………………………………………………….) 
                                                                      วนัท่ี……..……./……………./..………… 
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กรุณา ท าเคร่ืองหมาย   ✓   ลงใน              เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัิและความครบถ้วนของเอกสาร 
เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไมต่ ่ากวา่ 2.7  
ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั ปวช. 1 สาขาช่างอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว       
สาขาคหกรรมศาสตร์  และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในปีการศกึษา 2561  
ใบสมคัรท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์พร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิว้ 1 รูป (ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน)     
ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนกัศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ1 (ปวช.1) ท่ีออกโดยสถานศึกษา พร้อม
ตราประทบัจากทางสถาบนั  จงึถือวา่เอกสารสมบรูณ์ 
ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ใบ รบ.) ทัง้หน้า – หลงั 1 ชดุ 
ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
ภาพถ่ายผู้สมคัรพร้อมผู้ปกครองหรือผู้อปุการะ 1 รูป ถ่ายพร้อมบ้าน/ท่ีพกัอาศยัปัจจบุนั 1 รูป 
ส าเนาเกียรตบิตัรท่ีแสดงการเข้าร่วมการประกวดเก่ียวกบัโครงงานสิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม (ถ้ามี)  
ส าเนาบญัชีธนาคารของนักเรียน ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -
ธกส และบญัชี Youth Saving ของธนาคารออมสิน) ถ้ามี 

 
* ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการพจิารณาตัดสิน  
** ผู้สมัครท่ีไม่มีบัญชีธนาคารไม่จ าเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือย่ืนเอกสารสมัครขอรับทุน แต่หากได้รับการ
คัดเลือก ผู้สมัครต้องไปด าเนินการเปิดบัญชีและส่งส าเนาบัญชีธนาคารมาเพ่ือรับโอนเงนิทุนการศึกษา)  

 

 

 

โปรดแนบภาพถ่ายตนเองและครอบครัว ที่ถ่ายพร้อมบ้านที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

(ขอให้เหน็บ้านชัดเจน) จ านวน 1 ภาพ 

 

 

 

asdf 

 

 

 

 

 

 

 


