หลักเกณฑการพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ”
———————————————–
ดวยมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ มีนโยบายสงเสริมการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี
แตขาดแคลนทุนทรัพย โดยจัดใหมีเงินทุนการศึกษา ซึ่งไดรับจัดสรรเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา โดยทุนการศึกษานี้เปนทุน
ที่มอบใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยไมมีเงื่อนไขที่จะตองใชคืนแตอยางใด เพียงแตมุงหวังวาเงินทุนการศึกษานี้จะเปน
สวนหนึ่งในการสรางคนดี คนเกง มีคุณธรรมใหกับสังคมและประเทศชาติสืบไป
ทั้งนีเ้ พื่อใหการจัดสรรทุนการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยทั่วถึง และเกิดความยุติธรรม แกผขู อรับทุนการศึกษา
ที่มีความสนใจโดยทั่วกัน มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ จึงประกาศหลักเกณฑการพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา
ธนาลงกรณ” และรับสมัครผูขอรับทุนการศึกษา ไวดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ประกาศนี้เรียกวา หลักเกณฑการพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ”
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ
ประกาศนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป จนกวาจะมีการแจงเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิ
ทุนการศึกษา หมายถึง ทุนการศึกษาที่จัดสรรใหผรู ับทุนการศึกษาตามระดับชั้นตางๆ ตามประกาศของมูลนิธิ
คุณแมจินตนา ธนาลงกรณ โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้
4.1 ทุนการศึกษาสําหรับผูรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท จํานวน 36 ทุน
4.2 ทุนการศึกษาสําหรับผูรับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท จํานวน 36 ทุน
4.3 ทุนการศึกษาสําหรับผูรับทุนการศึกษาชั้นปวช. ปที่ 1 ถึง ชั้นปวช. ปที่ 3
ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท จํานวน 18 ทุน
4.4 ทุนการศึกษาสําหรับผูรับทุนการศึกษาชั้นปวส. ปที่ 1 ถึง ชั้นปวส. ปที่ 2
ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท จํานวน 12 ทุน
4.5 ทุนการศึกษาสําหรับผูรับทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปที่ 5
ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท จํานวน 30 ทุน

หมายเหตุ จํานวนทุนการศึกษาสามารถปรับไดตามดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
เกณฑการคัดเลือก : มูลนิธิฯ จะคัดเลือกจากขอมูลตามเอกสารการสมัครที่ครบถวนผานชองทางการรับสมัครของมูลนิธิ ทั้ง
จากสถาบันการศึกษาที่รวมกับทางมูลนิธิฯ และจากผูสมัครทีย่ ื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนของ
มูลนิธิ ในกรณีที่มีเสียงการตัดสินของคณะกรรมการเทากัน ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะเปนผูตัดสินชี้ขาด และถือเปนที่
สิ้นสุด ผูที่ผานการคัดเลือก ทางคณะกรรมการจะแจงกลับไปยังสถาบันการศึกษา หรือแจงกลับไปยังผูผานการคัดเลือก
โดยตรง ตามชองทางการสมัคร ใหรับทราบ และนัดหมายกําหนดพรอมขั้นตอนการรับทุนการศึกษาประจําป

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมตามพื้นที่ตนสังกัดสถานศึกษาของผูสมัคร และตามชองทางการรับขอมูลดังนี้
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ ชองทาง Facebook :
02-422-9400 ตอ 9840 คุณบัญญัติ หวยภูผา
02-422-9400 ตอ 9853 คุณสุพิชญา กาศเกษม
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นทีป่ ริมณฑล : 02-811-8220-31 ตอ 2106 คุณสุภาภรณ แกวสะอาด
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง : 056-410-666 ตอ 122 คุณสายพิน โตปุย
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นทีภ่ าคอีสาน : 045-582-565-8 ตอ 4101 คุณชนาการ จันทรแกว
ที่ตั้งมูลนิธิฯ : เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
5 ผูรับทุนการศึกษา หมายถึง ผูรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปวช. ปวส และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ทุนการศึกษา อาจจัดสรรไมครบตามจํานวนที่ระบุในขอ 4 ในกรณีที่ผูสมัครขอรับ ทุนการศึกษามีจํานวนไม
ครบหรือขาดคุณสมบัติตามขอ 7
7 ผูมีสิทธิ์สมัครสอบรับทุนการศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
7.1 เปนผูท ี่มีสัญชาติไทย
7.2 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับตาง ๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเทานั้น
7.3 เปนครอบครัวผูมีรายไดนอย (รายไดของผูปกครองรวมตอเดือน ไมเกิน 30,000 บาท)
7.4 มีความประพฤติเรียบรอย เปนคนดี ไมฝกใฝในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน และไมเคยตองโทษทางวินัย
7.5 มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือ 75% หรือ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
8 การพิจารณาจัดสรรหรือยกเลิกการใหทุนการศึกษาอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิและถือเปนทีส่ ิ้นสุด
9 กําหนดการ
รับสมัคร
กรกฎาคม – 15 กันยายน ของทุกป
ประกาศผลรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา
วันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกป
มอบทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกป
(กรณีที่มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จะแจงวันเวลาที่แนนอนใหทราบอีกครั้ง)
10 การสมัครขอรับทุนการศึกษา มีระเบียบปฏิบัติดังนี้
10.1 ผูประสงคขอรับทุนการศึกษา สามารถติดตอผานสถาบันการศึกษา ที่รวมกับทางมูลนิธิฯ หรือสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาดวยตนเองโดยตรง ภายในระยะเวลาที่มูลนิธิกําหนดในแตละป
10.2 เอกสารในการสมัครคัดเลือกเขารับทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ มีดังนี้
 ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ 1 ชุด
 รูปถายสีหรือขาวดํา 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)

 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือ สําเนาสมุดพก 1 ชุด
 สําเนาบัตรประชาชนพรอมเซ็นตรับรองสําเนา 1 ชุด
 สําเนาสมุดกิจกรรมหรือ สําเนา Portfolio (ถามี)
 ภาพถายที่พักอาศัยปจจุบัน
10.3 การมอบทุนการศึกษามี 3 ชองทาง ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ดังนี้
 มอบผานสถาบันการศึกษาเปนผูรับแทน
 มอบที่สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
 มอบทีม่ ูลนิธฯิ โดยใหนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนเขารวมพิธีรับมอบทุนการศึกษา
10.4 การเพิกถอนสิทธิ์ของผูไดรับทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ พิจารณาจากคณะกรรมการ
 พนสภาพจากการเปนนักเรียน นักศึกษา
 ถูกพักการเรียน
 ขาดคุณสมบัติจากขอ 7
 ตรวจสอบพบการกรอกขอมูลอันเปนเท็จ
 สละสิทธิ์ (ตองมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร)
 ถึงแกกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

(นางรัตนพร ทองลักษณ)
ประธานอนุกรรมการมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ

รหัสผูสมัครรับทุน ____________________________(จนท.กรอก)

มูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ “ทุนมูลนิธิคุณแมจินตนา ธนาลงกรณ”
กรอกขอความลงในชองวาง….และ/หรือใสเครื่องหมาย  ลงใน  ที่อยูขางหนาขอความตามความเปนจริงใหครบทุกขอ หากพบวาขอมูล
ดังกลาวไมเปนความจริง มูลนิธิฯมีสิทธิ์ระงับทุนนั้นๆทันที (ผูสมัครทุน จะตองกรอกดวยตัวเองทั้งหมดเทาที่กรอกได)
1. ขอมูลผูขอรับทุน
รูป 1 นิ้ว
1.1 ชื่อ (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)………………………..…………..นามสกุล…………………………….……………..
วัน/เดือน/ป เกิด……………………….อายุ……………ป ศาสนา…………………เบอรมือถือ.....……….…………
ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่ ……………….ซอย…………..…………หมู…
 …………..ถนน………………..…………
ตําบล…………………….….…..อําเภอ…………………….…………จังหวัด……………..……………รหัสไปรษณีย…………...……….
ลักษณะของบาน บานของตนเอง
บานเชา
บานของญาติหรือผูปกครอง
สถานศึกษาปจจุบัน …………..……….……..………………………ชั้นป..............................................ที่ตั้ง..................................................
.....................................................................................................โทรศัพท..........................................โทรสาร..................................................
เปนสถานศึกษา  รัฐบาล
 เอกชน
1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับชั้นการศึกษาปจจุบัน
ประถมศึกษาปที่ ................. เกรดเฉลี่ย……………….
มัธยมศึกษาปที่ .................. เกรดเฉลี่ย…………………….…
ป.ว.ช.ปที่
................. เกรดเฉลี่ย……………….
ป.ว.ส.ปที่ ................... เกรดเฉลี่ย……………………….
ปริญญาตรีปที่ ................. เกรดเฉลี่ย……………….
1.3 สุขภาพของผูรับทุน
 สมบูรณแข็งแรง
 มีโรคประจําตัวคือ ………………………………
 ทุพพลภาพ (ระบุ)……………...………..……
1.4 ผูขอรับทุนมีพี่นอง……………………..คน (รวมผูขอรับทุนดวย)
2. สถานภาพครอบครัวและผูอุป การะเลี้ยงดู
2.1 สถานภาพครอบครัวของผูขอรับทุน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 ผูขอรับทุนอาศัยอยูกับบิดา-มารดา
 ผูขอรับทุนอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดาเพียงทานเดียว
 ผูขอรับทุนอาศัยอยูกับผูอื่น โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
2.2 บิดาของผูขอรับทุน
 ยังมีชีวิต
 เสียชีวิต
สุขภาพของบิดา
 สมบูรณแข็งแรง  ปวย …………..………..…………  ทุพพลภาพ ……..……..…………………
ชื่อ…………………………………….………………นามสกุล…………………………………………………..อายุ……………….…….ป
อาชีพ………………………………..สถานที่ทํางาน……………………...………………………..รายไดรวมตอเดือน….………………บาท
2.3 มารดาของผูขอรับทุน
 ยังมีชีวิต
 เสียชีวิต
สุขภาพของมารดา
 สมบูรณแข็งแรง  ปวย ………………....……………  ทุพพลภาพ ………....……………………
ชื่อ……………..………………….......………………นามสกุล……………...……..…….………………………..อายุ…………...….…….ป
อาชีพ………………………………...สถานทีท่ ํางาน………………………………..……………..รายไดรวมตอเดือน………..…………บาท
2.4 ผูอุปการะ/ผูปกครองของผูขอรับทุน  บิดา
 มารดา
 บิดาและมารดา  อื่นๆโปรดระบุ
(ในกรณีผูอุป การะ/ผูปกครองของผูขอรับทุนเปนบิดาหรือมารดา ไมตองกรอกขอมูลขอ2.4ดานลางบรรทัดนี) ้
ชื่อ……………..………………….......………………นามสกุล……………...……..…….………………………..อายุ…………...….…….ป
อาชีพ………………………………...สถานที่ทํางาน………………………………..……………..รายไดรวมตอเดือน………..…………บาท

สถานภาพครอบครัวผูอุปการะ  โสด
 สมรส มีบุตร…………..คน
สุขภาพของผูอุปการะ
 สมบูรณแข็งแรง  ปวย …………..………..…………  ทุพพลภาพ ……..……..…………………
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อุปการะในปจจุบัน……………… คน
3. ขอมูลเพิ่มเติม
3.1 เคยไดรับทุนการศึกษา
 ไมเคย
 เคย (ระบุทุน)…………………………………………...…………….จํานวน ………………....………………บาท
3.2 ภาพถายที่พักอาศัยปจจุบันของผูขอรับทุนการศึกษา

3. ใหผูขอรับทุนบอกเลาถึงปญหาครอบครัวที่ประสบ และอุป สรรคในการศึกษาของผูขอรับทุน ณ ปจจุบัน
(กรุณาเขียนโดยละเอียด มีสวนสําคัญตอการพิจารณาทุนการศึกษา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………………....………….

5.

ความคิดเห็นของอาจารยประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

ลงชื่อ……………………………………………….โทรศัพทมือถือ...................................
ตําแหนง………………………………………….…วันที่...................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และหากนักเรียนผานการคัดเลือกไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธคิ ุณแมจินตนา
ธนาลงกรณ ขาพเจาจะสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนผูขอรับทุนเปนผูที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและตั้งใจศึกษาเลาเรียน

ลงชื่อ…………………………..……………….………..
(…………………………………….……………....)
วันที…
่ …………………….……………….
ผูขอรับทุน

ลงชื่อ……………………………..……….…………..
(……..………………..………………………….)
วันที…
่ ………………………………….
ผูปกครอง

ลงชื่อ……………………..……………….………..
(โปรดประทับตราโรงเรียน) (………………..………..…………………..)
วันที…
่ ……..………………….…….
ครูใหญ/อาจารยใหญ/ผูอํานวยการ/คณบดี/อธิการบดี

คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัครตอเมื่อไดรับเอกสาร “ครบถวนและสมบูรณ” หากไมครบถวนจะไมพิจารณาใบสมัครนั้น

เรียงความประจําป
ผูสมัครทุนจะตองคิดและกรอกดวยตัวเองทั้งหมดโดยแยกตามระดับชั้นดังนี้
ประถมศึกษา
เรื่อง “กิจกรรมที่ทําทีบ่ าน และการชวยเหลือผูอื่นของขาพเจา”
มัธยมศึกษาและเทียบเทา เรื่อง “การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว และสังคมที่เคยปฏิบัติ พรอมบรรยายประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัต”ิ
อุดมศึกษาและเทียบเทา เรื่อง “การวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคต และการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เคยเขารวม/อยากเขารวม”
หมายเหตุ ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และเทียบเทา หากมีเอกสารการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผานมา กรุณาแนบเอกสารประกอบ

