
 

ติดต่อมูลนิธิฯ  :  โทร : 02-247-7000 ต่อ คุณภาวัต 1569, คุณนครินทร์ 1517, คุณอมรรัตน์ 1509, คุณปิยวรรณ 1512,                       
                     หรือ 0-2247-9547 (สายตรง)  โทรสาร : 0-2642-6826  หรือ อีเมล์ : ajtfoundation@gmail.com    

นักศกึษากรุณาอ่าน
รายละเอียดให้ครบถ้วน 

 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมพิธีมอบทุน และการเตรียมเอกสารประกอบการรบัทุนการศึกษา 
โครงการ“ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

วันที่  :   27 กุมภาพันธ์ 2560  (นักศึกษาทุนฯ ทุกคนจ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน) 

เวลา  :   08.00 – 16.00 น.  

สถานที่  :   ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ (ดูแผนที่ประกอบ) 

การแต่งกาย   :  ครึ่งเช้า  : ชุดนักศึกษา สุภาพ เรียบร้อย  

          ครึ่งบ่าย : ชุดเสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือชุดที่มีความสะดวก คล่องตัว เหมาะแก่การเข้าร่วมกิจกรรม 

การเตรียมเอกสารประกอบการรับทุน :  

ก่อนวันพิธีมอบทุน : ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้ พร้อมส่งเอกสารดังกล่าว ให้มูลนิธิฯ ภายในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560  

ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2642-6826 หรือ อีเมล ajtfoundation@gmail.com   

1. ส าหรับนักศึกษาทนุฯ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 / ป.ตรี ปี 1 (นักศึกษาที่ได้รับทุนเปน็ปแีรก)  ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

1) แบบฟอร์มตอบรับการเป็นนักศึกษาทุน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูป พร้อมมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายเซ็นของ   

   นักศึกษาทุนให้เรียบร้อย 

     2) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

   สหกรณ์  โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็น ช่ือ-นามสกุล ของผู้ที่ได้รับทุน และเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับที่ระบุไว้ ในฟอร์มตอบรับการเป็น  

   นักศึกษาทุน 

2. ส าหรับนักศึกษาทนุฯ เก่า (ระดับ ปวช.2-3 / ปวส.2 / ป.ตรี ปี 2-4) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีรับเงินทุนฯ 

1) แบบฟอร์มขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เลขที่บัญชีธนาคาร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายเซ็น 

    ของนักศึกษาทุนให้เรียบร้อย 

     2) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์  โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็น ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ได้รับทุน และเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์มขอแก้ไข/  

เปลี่ยนแปลง เลขที่บัญชีธนาคาร 
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ติดต่อมูลนิธิฯ  :  โทร : 02-247-7000 ต่อ คุณภาวัต 1569, คุณนครินทร์ 1517, คุณอมรรัตน์ 1509, คุณปิยวรรณ 1512,                       
                     หรือ 0-2247-9547 (สายตรง)  โทรสาร : 0-2642-6826  หรือ อีเมล์ : ajtfoundation@gmail.com    

นักศกึษากรุณาอ่าน
รายละเอียดให้ครบถ้วน 

 

วันพิธีมอบทุน  :   

1. ส าหรับนักศึกษาทนุฯ ทุกคน : ให้เตรียมเอกสารดังน้ี 

1) ใบรับเงินทุนการศึกษา ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องกรอกในช่องวันที่ จ านวน 1 ชุด 

4) ส าเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

 
*** ส าหรับนักศึกษาทุนฯ ท่ีเดินทางด้วยตนเองจากต่างจังหวัด จะสามารถเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับได้ตามจริง  

 แต่ไม่เกินอัตราท่ีมูลนิธิฯ ก าหนดไว้ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการเบิกเงินช่วยเหลือดังน้ี 

1) ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

2) ใบเสร็จ/ตั๋ว/เอกสาร ที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตัวจริง) 

3) ใบรับเงินค่าพาหนะ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่ต้องระบุวันที่  จ านวน 1 ชุด 

หมายเหตุ : นักศึกษาทุกคนกรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อม หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถเบิก-จ่ายได้ ทุกกรณี 

 

2. ส าหรับนักศึกษาทนุฯ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 / ป.ตรี ปี 1 (นักศึกษาที่ได้รับทุนเปน็ปแีรก)  ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

    1)  แบบฟอร์มตอบรับการเป็นนักศึกษาทุน (ตัวจริง) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูป พร้อมมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ 

            ลายเซ็นของนักศึกษาทุนให้เรียบร้อย  (เอกสารชุดเดียวกันกับที่ส่งแฟกซ์ หรืออีเมล มาให้มูลนิธิฯ ก่อนหน้าน้ัน) จ านวน 1 ชุด 

 2) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (บัญชีเดียวกันกับที่ส่งแฟกซ์หรืออีเมล มาให้มูลนิธิฯ ก่อนหน้าน้ัน)  1 ชุด 

 

3. ส าหรับนักศึกษาทนุฯ เก่า (ระดับ ปวช.2-3 / ปวส.2 / ป.ตรี ปี 2-4) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีการรับทุน 

1) แบบฟอร์มขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เลขที่บัญชีธนาคาร (ตัวจริง) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 และลายเซ็นของนักศึกษาทุนให้เรียบร้อย (เอกสารชุดเดียวกันกับที่ส่งแฟกซ์ หรืออีเมล มาให้มูลนิธิฯ ก่อนหน้าน้ัน) 1 ชุด 

 2) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (บัญชีเดียวกันกับที่ส่งแฟกซ์หรืออีเมล มาให้มูลนิธิฯ ก่อนหน้าน้ัน)  1 ชุด 
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รหัสนักศึกษาทุน 59 -_____ 

 
 

รูปถ�าย ขนาด 
 1 น้ิว 

                      แบบฟอร�มตอบรับการเป�นนักศึกษาทุน และแจ�งเลขท่ีบัญชีธนาคาร 
       เพ่ือรับเงินทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุนส.งน�องเรียนจบ” มูลนิธิอายิโนะโมะโต2ะ 
 

ข�าพเจ�า (นาย/นางสาว)   .................................................... เป�นนักศึกษาในระดับ...................ป#ท่ี........ 
สาขาวิชาเอก............................................................................ คณะ/ประเภทวิชา......................................................... 
สถาบันการศึกษา...................................................................... วิทยาเขต..............................จังหวัด............................. 

เง่ือนไขและข�อผูกพันสําหรับผู�ได�รับทุน 
1. การจ�ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให�ป#ละ 1 ครั้ง โดยผู�ได�รับทุนต�องมาร�วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ด�วยตนเองทุกครั้ง 
2. ผู�ได�รับทุนต�องรายงานผลการศึกษา พร�อมรายงานค�าใช�จ�ายตามแบบฟอร9มท่ีกําหนดแก�มูลนิธิฯในทุกภาคการศึกษา รวมถึงภาคฤดูร�อน (ถ�ามี)   
     และแจ�งข�อมูลของตนเองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างสมํ่าเสมอ โดยมูลนิธิฯอาจพิจารณาติดตามผู�ได�รับทุนฯ เป�นครั้งคราวตามสมควร 
3. ผู�ได�รับทุนต�องรักษาความประพฤติให�ดี และมีระดับผลการศึกษาเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม�ตํ่ากว�า 3.00 จึงจะมีสิทธ์ิขอรับทุนในป#ต�อไป และ 
     สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีตามหลักสูตรกําหนด คือ ปวช. 3 ป#    ปวส. 2 ป# และ  ปริญญาตรี 4 ป# 
4. ผู�ได�รับทุนจะต�องช�วยงาน หรือ เข�าร�วมกิจกรรมในด�านต�างๆ เช�น การศึกษา จิตอาสา สังคม หรือ กิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันการศึกษา 
     ท่ีตนเองสังกัด ตามแต�ละสถาบันกําหนด ไม�ตํ่ากว�า 1 ครั้งต�อป#การศึกษา และต�องเขียนรายงานลงในแบบบันทึกประสบการณ9 พร�อมภาพถ�าย 
     แล�วส�งให�มูลนิธิฯรับทราบ 
5. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร�วมกิจกรรมค�ายปJจฉิมนิเทศในป#สุดท�ายก�อนสําเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน ปวส. และปริญญาตรี ท่ีมูลนิธิฯ 
     จัดให�แก�นักศึกษาทุนในโครงการ ซ่ึงถือเป�นเรื่องสําคัญและจําเป�นท่ีผู�รับทุนจะต�องเข�าร�วมกิจกรรมดังกล�าวทุกครั้งมูลนิธิฯ จะให�การสนับสนุน 
6. ผู�ได�รับทุนอาจเข�าร�วมการฝNกงาน การฝNกอบรม หรือ กิจกรรมอื่นท่ีมูลนิธิฯ หรือ หน�วยงานของกลุ�มบริษัทอายิโนะโมะโตOะในประเทศไทย  
     พิจารณาจัดขึ้นให�กับนักศึกษาทุนในโครงการ แทนการร�วมกิจกรรมในข�อ 4  ได�เช�นกัน 
7. ในขณะท่ีได�รับทุนโครงการน้ี นักศึกษาจะไม�สามารถรับทุนอื่น ยกเว�น เงินกู�ยืมจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนเงิน 
     กู�ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน ซ่ึงเป�นกองทุนของรัฐบาลเท�าน้ัน 
8. การส�งรายงานตามกําหนดเป�นส่ิงสําคัญอย�างยิ่ง โดยมูลนิธิฯ สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความเหมาะสมของทุนต�อเน่ืองในป#ถัดไป ตาม 
      ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
เหตุระงับสิทธิของผู�ได�รับทุน สิทธิในการได�รับทุนการศึกษาจะถูกระงับ เม่ือผู�ได�รับทุน 
1. ตาย หรือ พ�นสภาพจากการเป�นนิสิตนักศึกษา 
2. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย�างร�ายแรง 
3. ขาดคุณสมบัติ หรือไม�ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข�อผูกพัน 
4. สละสิทธ์ิ โดยมีหลักฐานเป�นลายลักษณ9อักษรจากนักศึกษา ผู�ปกครอง และอาจารย9ท่ีปรึกษา  
5. กรณีนอกเหนือจากน้ีให�ขึ้นอยู�กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

 ข�าพเจ�ายอมรับเง่ือนไขและข�อผูกพัน พร�อมรายละเอียดดังกล.าวข�างต�น ยินดีปฏิบัติตามอย.างเคร.งครัด และมีความประสงค�ตอบรับเป�น
นักศึกษาทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุนส.งน�องเรียนจบ” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต2ะ และขอแจ�งเลขท่ีบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินทุนการศึกษา
ดังกล.าว ตามรายละเอียดดังนี้  

ช่ือบัญชี..........................................................................  ธนาคาร...................................................................     
ประเภทบัญชี ออมทรัพย�   สาขา......................................จังหวัด...................................................................   
เลขท่ีบัญชี   
 

      ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�แนบสําเนาหน�าสมุดบัญชีธนาคารท่ีมีชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีอย.างชัดเจน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องมาพร�อมกันนี้แล�ว 
 
 ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ................................................ 
   (....................................................)    (.......................................................) 

            นักศึกษาทุน         อาจารย9ท่ีปรึกษา/เจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลด�านทุนการศึกษา 
  วันท่ี........../.........../...........                       วันท่ี........../.........../...........   

  

□□□-□-□□□□□-□ 



ระดับ _________________ ช้ันป�ท่ี __________ 
รหัสประจําตัวนักศึกษาทุน ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ใบรับเงนิ / RECEIPT 

     

   วนัที�___________________ 
                     Date 

 ข้าพเจ้า_____________________________________________ 
   I, We 

 

  ได้รับเงินจํานวน____________________ บาท.   (___________________________) 
  have already received                                     Baht 

 

  จาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว 

  from  Ajinomoto Foundation 

 

  สําหรับคา่____________________________________________ 
   For 

 

          

         ผูรั้บเงิน_________________ 
         Receiver 

   15,000 หนึ่งหม่ืนห#าพันบาทถ#วน 

 

 เงินทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา โครงการ “ทุนส,งน#องเรียนจบ” ป�การศึกษา 2559 



ระดับ _________________ ช้ันป�ท่ี __________ 
รหัสประจําตัวนักศึกษาทุน ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการเดินทาง ไป-กลับ เพ่ือร�วมพิธีมอบทุนโครงการ “ทุนส�งน องเรียนจบ” ประจําป%การศึกษา  2559 

    ข�าพเจ�าเดินทางจากต�นทาง จงัหวัด _____________________ มาร#วมกิจกรรมฯ มรีายละเอียดการเดินทาง ดังน้ี 
� เครื่องบิน ค#าโดยสาร ____________________ บาท ได�แนบใบเสร็จและตั๋วเครื่องบิน 

- ขาไปกรุงเทพฯ  วันท่ี_____________สายการบิน ___________  เท่ียวบินท่ี _________ เวลา__________ 
- ขากลับ           วันท่ี_____________สายการบิน ___________  เท่ียวบินท่ี _________ เวลา__________ 

� - รถโดยสารประจําทาง / รถทัวร3บริษัท________________ จาก ______________   ถึง _______________ 
ได�แนบใบเสร็จ ใบรับเงิน หรือตั๋วรถ มีค#าโดยสารเท่ียวละ ___________ บาท ไป-กลับรวม  ______________ บาท 
- รถตู�  สาย/วิน__________________ จาก _____________________ถึง _______________________ 
ได�แนบตั๋วรถหรือใบรับเงิน มีค#าโดยสารเท่ียวละ _____________ บาท ไป-กลับคิดเป5นเงิน _______________ บาท 

� รถไฟฟ7า /  รถไฟใต�ดิน  / รถแอร3พอร3ตลิงค3 / รถไฟ (แนบใบเสร็จ) 
สถานีต�นทาง _______________________ ถึงสถานี _________________________________ 
มีค#าโดยสารเท่ียวละ _______________ บาท ไป-กลับคิดเป5นเงิน _________________ บาท 

� รถยนต3 จาก ____________________ ถึง สํานักงาน มูลนิธิฯท่ีกรงุเทพฯ  เป5นระยะทาง ___________ กิโลเมตร ได�แนบ 
บิลนํ้ามันเท่ียวละ _____________ บาท ไป-กลับคิดเป5นเงิน ______________ บาท ทางพิเศษ/อ่ืนๆ ___________ บาท 

� รถแท<กซ่ี ทะเบียนเลขท่ี _______________ (แนบใบเสร็จ (ถ�ามี) หรือ ถ#ายภาพบัตรผู�ขับและมิเตอร3) 
เส�นทางจาก ______________________________ ถึงมูลนิธิฯท่ีกรุงเทพฯ  เป5นระยะทาง _____________ กิโลเมตร 
มีค#าโดยสารเท่ียวละ _______________ บาท ไป-กลับคิดเป5นเงิน _________________ บาท 
* กรณีเดินทางหลายคน จะนําค#าโดยสารมาหารเฉลี่ยกัน  มาด�วยกัน _____ คน  เฉลี่ยเท#ากับ ____________ บาท 

� รถมอเตอร3ไซค3 จาก ___________________ ถึง สํานักงาน มูลนิธิฯท่ีกรุงเทพฯ  เป5นระยะทาง ____________ กิโลเมตร 
มีค#าโดยสารเท่ียวละ _______________ บาท ไป-กลับคิดเป5นเงิน _________________ บาท 

 คิดเป5นค#ารถรวมท้ังสิ้น     ____________________  บาท 

สําหรับมูลนิธิอายิโนะโมะโต0ะ :   พิจารณาจ�ายค�าช�วยเหลือการเดินทาง  รวมเป4นเงิน     ____________________  บาท 

ใบรับเงนิ / RECEIPT 

     

   วนัที�___________________ 
                     Date 

 ข้าพเจ้า_____________________________________________ 
   I, We 
 

  ได้รับเงินจํานวน____________________ บาท.   (___________________________) 
  have already received                                     Baht 
 

  จาก มลูนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เรียบร้อยแล้ว 

  from AJINOMOTO FOUNDATION 
 

  สําหรับคา่____________________________________________ 
   for 

 

         ผูรั้บเงิน_________________ 
         Receiver 

พาหนะการเดินทาง ไป-กลับ เพ่ือร#วมพิธีมอบทุน โครงการ“ทุนส#งน�องเรียนจบ” ป�การศึกษา  2559 


