แบบ. กทศ.น

แบบคําขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เขียนที่...........................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ........................
เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา
เรียน ผู้วา่ การการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัตสิ ว่ นตัว
ข้าพเจ้า เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นาง / นางสาว..........................................…………...............
เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)
เกิดเมื่อวันที่........เดือน............พ.ศ..........อายุ.......ปี.......เดือนเชื้อชาติ .........สัญชาติ ..........ศาสนา ..........
ชื่อสถานที่ทํางาน....................................................................ตําแหน่ง...................................รายได้.............
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย .......................... ถนน..............................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์............................โทรสาร............................มือถือ..............................
บิดาชื่อ..................................................อาชีพ......................................  มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว
มาดาชื่อ................................................อาชีพ......................................  มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่...................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..........................โทรสาร............................มือถือ.....................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)
ชื่อ-สกุล..............................................................อาชีพ ......................................เกี่ยวข้องเป็น...........................
บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ...................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน .....................................
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .......................... โทรสาร ............................ มือถือ .............................
1.2 ประวัติทางการศึกษา
จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้น............................................สาขาวิชา.......................................................
ชื่อสถาบันการศึกษา......................................................................เลขที่ ...................... หมู่...............................
ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท์...........................โทรสาร ………………...................
เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเอกชนเข้าศึกษาในฐานะ โควต้านักกีฬา สอบคัดเลือก มี
ค่าใช้จ่าย (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ/อุปกรณ์) ภาคการศึกษาละ.......................... บาท
บิดา/มารดา สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ได้  ไม่ได้  ได้บางส่วนเป็นเงิน ................. บาท
- ผลการเรียน (ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม).......................................(ผลการเรียนที่เป็นปัจจุบัน)

-21.3 ประวัติทางการกีฬา
- เป็นนักกีฬา...........................................................................................สังกัดสมาคมกีฬา
เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้ (เรียงตามลําดับความสําคัญของรายการแข่งขัน)
ลําดับ

วัน เดือน ปี

รายการ/สถานที่

หมายเหตุ : แนบสําเนาใบประกาศนียบัตรผลการแข่งขัน

โลก

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

ระดับ
เอเชีย อาเซียน

ผลการแข่งขัน
สถิติ ประเภท/รุน่
นานาชาติ ทอง เงิน ทองแดง

-3ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา
2.1 มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับ
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ..........................
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่...............................
 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปีที่ ...............................
 ระดับปริญญาโท ปีที่ ...............................
 ระดับปริญญาเอก ปีที่ ...............................
2.2 ชื่อสถาบันการศึกษา....................................................................................................................
คณะ...................................................................................สาขาวิชา..................................................................
เลขที่......................หมู่..........ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................................ตําบล/
แขวง.........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................
โทรศัพท์...........................โทรสาร…………………เป็นสถาบันของ  รัฐบาล  เอกชน มีค่าใช้จา่ ย(ค่าเล่า
เรียน/ค่าหนังสือ/อุปกรณ์) ภาคการศึกษาละ .................................... บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายที่ขอรับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายประจําเดือน
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………….………
2.4 เอกสารประกอบการพิจารณา
รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ชุด
ใบรับรองผลการเรียน (ภาคการเรียนล่าสุด)จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
หนังสือรับรองจากต้นสังกัดสมาคมกีฬา
หนังสือรับรองผลงานการแข่งขันในระดับต่าง ๆ (พร้อมสําเนาใบประกาศ)
แผนการฝึกซ้อมประกอบการรับทุน
แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม
สําเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)
เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบคําขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นความจริงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
ผู้ขอรับทุน

-4ส่วนที่ 3 การรับรองของผูป้ กครอง
ข้าพเจ้า………………………………….………………………….….เกี่ยวข้องเป็น ………………………………. ของ
.....………………………………………………………......……อาชีพ……………………………………………………………
อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่…………………….ซอย………………ถนน……………………………………………
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต………………..จังหวัด ……………. รหัสไปรษณีย…์ ………………………
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………………………………………………… ออกให้โดย………………………………….
บัตรหมดอายุ...............................โทรศัพท์……………………….โทรสาร …………………… มือถือ...……………….
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนการศึกษา
ของนักกีฬาทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………..………..ผู้ให้ความยินยอม
(…..……………………………………..……)
ลงชื่อ……………………..……………….……..พยาน
(…………….…………………………………)
ลงชื่อ………………….…………………………..พยาน
(......………………….………………………)

-5-

แบบแสดงความคิดเห็น
แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม.....................................................................................................................
ขอรับรองว่า ด.ญ./ด.ช./นาย/น.ส..................................................................................................เป็นนักกีฬา
ที่มีคุณสมบัตติ ามที่กําหนดดังนี้
หัวข้อ
1. สรีระรูปร่าง

คําอธิบาย

หมายเหตุ

2.ทักษะ/พรสวรรค์
3. ไหวพริบปฏิภาณ
4. ระเบียบวินัย
5. แผนงานของ
สมาคมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักกีฬาผู้นี้
6.ปัจจุบันเป็นนักกีฬา
โครงการ
7. ความคาดหวังของ
สมาคมทีม่ ีต่อนักกีฬา
8.-อันดับโลก (ถ้ามี)
-อันดับประเทศไทย
9. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
หมายเหตุ :ให้สมาคมฯจัดทํารายละเอียดตามที่กําหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้
การสนับสนุนทุนการศึกษาและบุคลากรกีฬา

ลงชื่อ (…............................................................)
นายก/เลขาธิการสมาคม.....................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ...............

-6หมายเหตุ
1. นักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาทุกคน จะต้องทําการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทีศ่ นู ย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาในจังหวัดที่นักกีฬาสังกัดอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียง
2. ให้นักกีฬาขอผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามข้อ 1 ส่งให้สมาคมต้นสังกัดเพื่อ
รายงานให้กองทุนการศึกษาของนักกีฬาทราบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

การยื่นขอรับทุน
การขอรับทุนการศึกษาให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสมาคมกีฬาที่นักกีฬาสังกัดโดย
สมาคมกี ฬารั บรองและส่ งเอกสารการขอรับทุนได้ที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตามกําหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนโดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายมา
ครั้งเดียวกัน จํานวน 2 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับทุนให้ลงชื่อกํากับรับรองสําเนาเอกสาร จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบ้านให้ลงชื่อกํากับรับรองสําเนาเอกสารจํานวน 1 ชุด
4. ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดที่กําลังศึกษาอยู่จํานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
6. หนังสือรับรองจากสมาคมฯ พร้อมผลงานการแข่งขันในระดับต่าง ๆ (พร้อมสําเนาใบประกาศ)
7. แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม
8. สําเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)
9. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
********************

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณปัทมา (พนักงานกองทุน) คุณนิติพันธ์ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ)
โทร./โทรสาร 0 21867545, 0 2186 7598 , 0 21867540
E-mail: Sportfund@hotmail.com

