
 
  
  

แบบค ำขอรับทุนกำรศึกษำของนักกีฬำสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด  
        เขียนที่........................................... 
      วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ........................ 
เรื่อง   ขอรับทุนกำรศึกษำ 

เรียน   ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (ผู้จัดกำรกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ) 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ประวัติส่วนตัว 
 ข้าพเจ้า  เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นาง / นางสาว..........................................…………............... 
เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) 
เกิดเม่ือวันที่........เดือน............พ.ศ..........อายุ.......ปี.......เดือนเชื้อชาติ .........สัญชาติ ..........ศาสนา .......... 
ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง.................................. .รายได้............. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย .......................... ถนน.............................. 
ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................... .................. 
รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์............................โทรสาร........ ....................มือถือ.............................. 
บิดาชื่อ..................................................อาชีพ......................................   มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรมแล้ว 
มาดาชื่อ................................................อาชีพ......................................   มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรมแล้ว 
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................... ......................... 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด................ ..................... 
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..........................โทรสาร............................มือถือ. .................................... 
บุคคลทีส่ามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) 
ชื่อ-สกุล..............................................................อาชีพ ......................................เกี่ยวข้องเป็น........................... 
บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ...................... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ......................... ............ 
ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ..... ............................ 
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .......................... โทรสาร ............................ มือถือ .......... ................... 

1.2  ประวัติทำงกำรศึกษำ 
 จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้น............................................สาขาวิชา....................................................... 
ชื่อสถาบันการศึกษา......................................................................เลขที่ ...................... หมู.่............... ............... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง...................................... ............. 
อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท์...........................โทรสาร  ………………................... 
เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเอกชนเข้าศึกษาในฐานะ โควต้านักกีฬา  สอบคัดเลือก     มี
ค่าใช้จ่าย (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ/อุปกรณ์)  ภาคการศึกษาละ.......................... บาท 
บิดา/มารดา  สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด    ได้      ไม่ได้   ได้บางส่วนเป็นเงิน ................. บาท  
 - ผลการเรียน (ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม).......................................(ผลการเรียนที่เป็นปัจจุบัน) 

แบบ. กทศ.น 
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1.3 ประวัติทำงกำรกีฬำ           
 - เป็นนักกีฬา...........................................................................................สังกัดสมาคมกีฬา    
          
            

ล ำดับ วัน เดือน ปี รำยกำร/สถำนที่ 
ระดับ ผลกำรแข่งขัน 

สถิติ ประเภท/รุ่น กีฬำ
แห่งชำติ 

เยำวชน
แห่งชำติ 

คนพิกำร
แห่งชำติ 

อ่ืน ๆ 
(นำนำชำติ) ทอง เงิน ทองแดง 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

          

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

... 

หมำยเหตุ : แนบส าเนาใบประกาศนียบัตรผลการแข่งขัน 

เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้ (เรียงตามล าดับความส าคัญของรายการแข่งขัน) 



- 3 - 
ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับทุนกำรศึกษำ 
 2.1  มีควำมประสงค์ขอรับทุนกำรศึกษำในระดับ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .......................... 
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่............................... 

 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปีที่ ............................... 
 ระดับปริญญาโท ปีที่ ............................... 
 ระดับปริญญาเอก ปีที่ ............................... 

 2.2  ชื่อสถำบันกำรศึกษำ.............................................................................................. ...................... 
คณะ...................................................................................สาขาวิชา.................................................................. 
เลขที่......................หมู่..........ตรอก/ซอย...................................ถนน................................... ................ต าบล/
แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................... ...... 
โทรศัพท์...........................โทรสาร…………………เป็นสถาบันของ  รัฐบาล    เอกชน  มีค่าใช้จ่าย(ค่าเล่า
เรียน/ค่าหนังสือ/อุปกรณ์) ภาคการศึกษาละ .................................... บาท 
 2.3  ค่ำใช้จ่ำยท่ีขอรับควำมช่วยเหลือ 
  ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
  ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  อ่ืน ๆ  ระบุ …………………………………………………………………………………….……… 
 2.4  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 1 ชุด   
ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ชุด   

 ใบรับรองผลการเรียน (ภาคการเรียนล่าสุด)จ านวน 1 ชุด 
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 
หนังสือรับรองจากต้นสังกัดสมาคมกีฬา   

  หนังสือรับรองผลงานการแข่งขันในระดับต่าง ๆ (พร้อมส าเนาใบประกาศ)  
 แผนการฝึกซ้อมประกอบการรับทุน 

แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม 
ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) 
เอกสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบค าขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 

    ลงช่ือ  ........................................................... 
     (........................................................) 

        ผู้ขอรับทุน 
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ส่วนที่  3  กำรรับรองของผู้ปกครอง 
 
   ข้าพเจ้า………………………………….………………………….….เกี่ยวข้องเป็น ………………………………. ของ
.....………………………………………………………......……อาชีพ…………………………………………………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที…่………………….ซอย………………ถนน…………………………………………… 
ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………………..จังหวัด ……………. รหัสไปรษณีย์………………………… 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ………………………………………………… ออกให้โดย…………………………………. 
บัตรหมดอายุ...............................โทรศัพท…์…………………….โทรสาร …………………… มือถือ...………………. 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนการศึกษา
ของนักกีฬาทุกประการ 
 

  ลงชื่อ…………………………………..………..ผู้ให้ความยินยอม 
     (…..……………………………………..……) 

    ลงชื่อ……………………..……………….……..พยาน 
       (…………….…………………………………) 
   ลงชื่อ………………….…………………………..พยาน 

     (......………………….………………………) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-5- 

แบบแสดงควำมคิดเหน็ 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ :ให้สมาคมฯจัดท ารายละเอียดตามท่ีก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้    
      การสนับสนุนทุนการศึกษาและบุคลากรกีฬา 
  
  
 
 

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

หัวข้อ ค ำอธิบำย หมำยเหตุ 
1. สรีระรูปร่าง   
   
2.ทักษะ/พรสวรรค์   
   
   
3. ไหวพริบปฏิภาณ   
   
4. ระเบียบวินัย   
   
5. แผนงานของ   
สมาคมเกี่ยวกับการ   
ส่งเสริมพัฒนาการ   
ของนักกีฬาผู้นี้   
6.ปัจจุบันเป็นนักกีฬา   
โครงการ           
7. ความคาดหวังของ   
สมาคมท่ีมีต่อนักกีฬา   
8.-อันดับโลก (ถ้ามี)   
-อันดับประเทศไทย   
9. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ   
   

แบบแสดงควำมคิดเห็นของสมำคม.................................................................... ................................................. 
ขอรับรองว่ำ ด.ญ./ด.ช./นำย/น.ส.......................................................................... ........................เป็นนักกีฬำ 
ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดดังนี้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรยื่นขอรับทุน 
 การขอรับทุนการศึกษาให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสมาคมกีฬาที่นักกีฬาสังกัดโดย
สมาคมกีฬารับรองและส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตามก าหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนโดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายมา 
ครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป  

 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับทุนให้ลงชื่อก ากับรับรองส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้านให้ลงชื่อก ากับรับรองส าเนาเอกสารจ านวน 1 ชุด 
 4. ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดที่ก าลังศึกษาอยู่จ านวน 1 ชุด 
 5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 
 6. หนังสือรับรองจากสมาคมฯ พร้อมผลงานการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  (พร้อมส าเนาใบประกาศ) 
 7. แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม 
 8. ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) 

9. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

******************** 
 
 

ติดตอ่สอบถำมรำยละเอียดได้ที ่
 

คุณปัทมำ (พนักงำนกองทุน), คุณปรมำภรณ์ (ผู้ช่วยปฏิบัติงำนฯ) 
โทร./โทรสาร 0 21867545, 0 2186 7598 , 0 21867540  
E-mail: Sportfund@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 
 


