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    4      มกราคม   2565 
 

เรื�อง     การสมคัรขอรับทุนการศึกษาของ มลูนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

เรียน    ผูบ้ริหารโรงเรียน  (สงักดั สพฐ.) 

ตามที�มลูนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือนกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษา 

ที�ขาดแคลนทุนทรัพยด์ว้ยการใหรั้บทุนการศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีตลอดมาตั=งแต่ปีการศึกษา 2508 นั=น 

ปีการศึกษา 2565   มลูนิธิฯ ไดรั้บเงินบริจาคสาํหรับทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ปี 1 – ปี 4)  หรือตามหลกัสูตร 

ที�ทบวงมหาวิทยาลยัประกาศ  ทุกสาขาวิชาจาํนวนหนึ�ง  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากโรงเรียนดงันี=  

1.  คัดเลอืกนกัเรียนที�กาํลงัจะจบการศึกษาชั=นมธัยมศึกษาปีที� 6  ในปีการศึกษา 2564   เพื�อสมคัรขอรับทุนการศึกษา

ของมลูนิธิฯ  โดยมีคุณสมบติัเป็นคนดี  มีความขยนัหมั�นเพียร  มีผลการเรียน ชั=น ม.4  ม.5 และภาคตน้ ม.6   ไม่ตํ�ากวา่ 2.5  

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ และมีความตั=งใจเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ  ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเวน้

มหาวิทยาลยัเปิด)  โรงเรียนละ 1 คน  

2.  โปรดแจ้งนักเรียนให้ศึกษาระเบียบทุนและรายละเอยีดอื�นๆ ของมูลนิธิฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และตรงต่อเวลา

ในการแจ้งผลสอบเข้ามหาวทิยาลยั  และกรอกใบสมคัรขอรับทุนอยา่งครบถว้น  โดยวิธี Download แบบฟอร์มการขอรับ

ทุนไดจ้ากเวบ็ไซตม์ูลนิธิฯ 

3.  ผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษาตอ้งแจง้เหตุผลที�จะตอ้งขอรับทุนอยา่งครบถว้น  ส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที� 30 

เมษายน  2565 

4.  นกัเรียนที�สมคัรจะตอ้งแจง้ผลการสอบเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยระบุวิชาเอก  คณะ  และสถานศึกษา  

รวมทั=งวิทยาเขต (ตอ้งผา่นการตรวจโรคและสอบสมัภาษณ์แลว้)  เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบใบแจง้ผลการสอบของ

มลูนิธิฯ เท่านั=น 

5.  เอกสารที�จะตอ้งกรอกและส่งกลบัมลูนิธิฯ ประกอบดว้ย 

 5.1  ใบสมคัรขอรับทุน ม.น.ข.   (ส่งคืนภายในวนัที�  30 เมษายน 2565) 

 5.2  ใบแจง้ผลการสอบเขา้มหาวิทยาลยั  (ส่งคืนภายในวนัที�  31 กรกฎาคม 2565) 
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6.  คณะกรรมการของมลูนิธิฯ จะพิจารณาคดัเลือก  และแจง้ผลใหน้กัเรียนทราบโดยตรงและผา่นทางสถานศึกษา

ที�นกัเรียนสอบเขา้ศึกษาได ้ และในเวบ็ไซต ์ https://www.forneedystudents.org  ภายในเดอืนตุลาคม  2565 

7.  ในกรณีส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์ มลูนิธิฯ จะนับวนัที�ประทับตราไปรษณีย์ คือ วนัที� 30 เมษายน 2565    

เป็นวนัหมดเขตรับสมคัร 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดาํเนินการ  หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ท่านจะกรุณาใหค้วามร่วมมือดว้ยดี

และขอขอบคุณเป็นอยา่งมากมา ณ โอกาสนี=  

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            

                                                                                                                              (นายสุรวฒัน ์ ชมภูพงษ)์ 

                                                           ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

มูลนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

โทรศพัท ์ 0-2391-3796, 0-2391-2324   โทรสาร  0-2391-2354 

 

 



 

 

      

                                                

                                       

 

--------------------------------- 
 

                        อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัมูลนิธิฯ ขอ้  ๒๓  เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์จึงเห็นควรใหมี้การตราระเบียบทุนการศึกษา ทุน ม.น.ข. ขึ=น 

๑.    มูลนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ไดก่้อตั=งเมื�อ พ.ศ. ๒๕๐๔  มูลนิธิฯ มีวตัถุประสงค ์ 
       ที�จะใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�ขาดแคลน  ทั=งในดา้นเครื�องอุปโภคบริโภคตลอดจนในดา้นทุนการศึกษา    

ตั=งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖  เป็นตน้มา  ไดมี้บริษทั หน่วยงาน องคก์รเอกชนและผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินเพื�อ 
เป็นทุนการศึกษา  ในระดบัอุดมศึกษา สาํหรับนกัเรียนที�ขาดแคลนทุนทรัพย ์ไดศึ้กษาต่อจนจบหลกัสูตร   
โดยมูลนิธิฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข. เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกนกัเรียนทุน 

 

๒.   คุณสมบติัของผูส้มคัรขอรับทุน มีดงัต่อไปนี=  
        (๑)   เป็นนกัเรียนที�กาํลงัเรียนอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีที� ๖ ภาคเรียนสุดทา้ย (ทุน ม.น.ข.ทั�วไป)  
        (๒)   มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ มีคะแนนเฉลี�ยไม่ตํ�ากวา่ ๒.๕ 
 (๓)  มีฐานะยากจน  โรงเรียน   มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษานั=นๆ   เห็นวา่ตอ้งไดรั้บความ

ช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 
 (๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยนัหมั�นเพียร 
 (๕)  มีสุขภาพที�ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

๓.   การยื�นใบสมคัร 
 (๑) ผูที้�ประสงคจ์ะขอรับทุน  ตอ้งอ่านระเบียบทุนฉบบันี= ให้เขา้ใจและตอ้งแจง้ความจาํนงของตน แลว้ให้
สถานศึกษาพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรขอรับทุน ซึ� งมีคุณสมบติัครบถว้นตามที�ระบุไวใ้น ขอ้ ๒ 

 (๒)  ผูส้มคัรขอรับทุน ตอ้งปฏิบติัดงันี=  
                (ก) ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรที�เขียนดว้ยลายมือตนเองหนึ�งฉบบั  

  (ข) ผูส้มคัรตอ้งใหผู้ป้กครองรับรองในหนงัสือรับรองตามแบบที� ม.น.ข. กาํหนด 
  (ค) ผูส้มคัรตอ้งส่งสาํเนาบตัรประชาชนพร้อมใบสมคัร 

ระเบียบทุนการศึกษา 

ทุน ม.น.ข. 

มูลนิธิช่วยนักเรียนที�ขาดแคลน   ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 
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       (๓)   ผูป้ระสานงานหรือผูรั้บผดิชอบของสถานศึกษาที�ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลนกัเรียนทุน กรอกขอ้มูล
และลงนามรับรองในแบบสาํหรับสถานศึกษา กรอกรายละเอียด (ดงัแนบ) 

 (๔)  ส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียน 

ที�ขาดแคลน   ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เลขที� ๙๒๘  อาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัRนพืRนฐาน  ถนน 

สุขุมวทิ  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐   โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐-๒๓๙๑-๒๓๒๔   

โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๒๓๕๔ 

๔.   การคดัเลือก  
 (๑)  คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข.  จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุน แลว้นาํผลการ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื�อตดัสินและชี=ขาดตวับุคคลที�สมควรจะไดรั้บทุน หลงัจากนั=น
มูลนิธิฯ    จะแจ้งผลให้ผู้รับทุนทราบผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 

 (๒) ผูส้มคัรที�กาํลงัศึกษาอยูช่ั=นมธัยมศึกษาปีที� ๖  ภาคเรียนสุดทา้ย ตอ้งแจง้ผลการสอบเขา้มหาวทิยาลยัตาม
แบบของ ม.น.ข.  เป็นลายลกัษณ์อกัษร หลงัจากผา่นการสอบสัมภาษณ์และตรวจโรคแลว้   ภายในเวลาที�มูลนิธิฯ 

ประกาศในแต่ละปี โดยใชใ้บแจง้ผลของมูลนิธิฯ 
 

๕.   การเพิกถอนสิทธิ] ของผูรั้บทุน 
       (๑)  ตาย 
      (๒)  ถูกใหอ้อกจากสถานศึกษา โดยมีความผดิ หรือประพฤติตนเสื�อมเสียไม่สมควรแก่วยัหรือ 
  แก่สภาพของนกัศึกษา 
       (๓)  ขาดคุณสมบติัขอ้ ๒ (๒) หรือ (๓)  หรือ (๔)  
      (๔)  สละสิทธิ]  โดยมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง 
     (๕)  สอบตกตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยั และกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นควรงดใหทุ้น 
        (๖)  ลาออกเพื�อสอบเขา้เรียนใหม่โดยไม่เปลี�ยนชั=นปี และไม่แจง้ใหมู้ลนิธิฯ  ทราบ 
        กรณีที�ไดรั้บทุนแลว้ ต่อมามีขอ้มูลที�แสดงวา่ผูรั้บทุนไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะขาดแคลน โดยผลการพิจารณาของ
อนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ใหมี้ผลในการตดัสิทธิ] การขอรับทุนในปีต่อไป  
 

๖.  การบริหารทุน 
                        (๑) ทุนการศึกษานี=  มีมูลค่าไม่ตํ�ากวา่ ๘,๐๐๐ บาทต่อปี หรือแลว้แต่เจา้ของทุนจะเพิ�มให้เป็นรายๆ ไป เหรัญญิก 
                ของมูลนิธิฯ หรือผูท้าํการแทนจะจ่ายเงินทุนให้ปีละ ๒ ครั= ง ทั=งนี=   ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการบริหาร

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ 
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  (๒) ผูไ้ดรั้บทุนจะไดรั้บทุนการศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั= ง โดยนักเรียนทุนต้องรายงานผลการเรียนถึงมูลนิธิฯ  

เป็นประจําทุกภาคเรียน ภายหลงัการสอบผ่านการศึกษาแต่ละภาคเรียน เพื�อให้มูลนิธิฯ ทราบผลการเรียนของ

นักเรียนทุน   (ยกเวน้มีกรณีจาํเป็นชดัเจนและตอ้งแจง้มูลนิธิฯ รับทราบโดยเร็ว)  มิฉะนั=นจะไม่ไดรั้บทุนการศึกษา

ในภาคเรียนต่อไป 

 

หมายเหตุ  กรณีมีขอ้ขดัแยง้ใหเ้ป็นมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตดัสินเป็นขอ้ยติุ 

  

 ประกาศ ณ วนัที�  4 มกราคม  2565  ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั=งแต่วนัที�ประกาศใช ้ 

 

 

 

 
                

                                                                                                

                                                                                             (นายสุรวฒัน์  ชมภูพงษ)์ 

                                                                                                ประธานกรรมการบริหาร 

                                                                       มูลนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 

 

          

  



                    แบบสาํหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผู้สมัครขอรับทุน 
                                                     มูลนิธิช่วยนักเรียนที%ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

สถานศึกษา....................................................ตาํบล................................อาํเภอ............................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์...................................
เขตพื 2นที%การศึกษา............................................................                                                               วันที%………………เดือน………………………… พ.ศ…………………….. 

 
 
 

ชื%อ - ชื%อสกุล 
 

คณะ/สาขาวชิาที%เรียน 
/ชั 2นปีที% 

ชื%อบิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครอง 

บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จาํนวนผู้ที%บิดา
มารดา ผลการเรียนเฉลี%ย หมายเหตุ 

(ผู้สมัครขอรับทุน)  (ที%อุปการะ) อาชีพ รายได้ หรือผู้ปกครอง ปี 25.... ปี 25....   
       ต่อเดือน รับอุปการะ ภาค 1 ภาค 2   

 

         

 

    

         

 

    

         

 

    

         

 

    

         

 

    

         

 

    

         

 

    

         

 

    

               

นักเรียน/นักศึกษาที%เสนอมานี 2มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยนัหมั%นเพียร สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่ใช้สารเสพตดิทุกประเภทและขาดทุนทรัพย์สมควรจะได้รับ 
ความช่วยเหลือให้ได้ศึกษาต่อ 

   

 

 

 

(ลงชื�อ)   ………………………………………….………………. 

   

 

 

               (……………………………………………………….…) 

                                                                                                                                                       (ตําแหนง่) ……………………………………………………………….



 

 

   

 

     ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “ ม.น.ข.” 

Scholarship Application Form 

มูลนิธิช่วยนักเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ทุนการศึกษา   ม.น.ข.       

             พระราชทาน “นวฤกษ์”     

     โครงการ ………………………………………………………. 

                 (ผู้สมัครเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านง่าย) 
 

เขียนที�…………………………………………….…… 

วนัที�…………….เดือน…………………พ.ศ…………. 
 

1.ข้อมูลพืRนฐานของผู้สมัครขอรับทุน 
1.1. ชื�อ - ชื�อสกุล (นาย / นางสาว)..............…………………………………………………………………       
1.2. เลขประจาํตวัประชาชน            
1.3. เกิดเมื�อวนัที�…………….. เดือน……………………………..… พ.ศ……..……….. อาย…ุ…...……ปี 
       เชื=อชาติ……………………….สัญชาติ…………………………ศาสนา……………………….……… 
1.4. ที�อยูปั่จจุบนัที�ติดต่อได ้เลขที�………. หมู่ที�…..….….ตรอก / ซอย……………………………...…..… 
       ถนน........……….....…...…..ตาํบล / แขวง……..……………….อาํเภอ / เขต………………………… 
       จงัหวดั……………..……...............รหสัไปรษณีย…์…………….….……..          
       โทรศพัทบ์า้น...........................................โทรศพัทมื์อถือ.................................................     
1.5. บุคคลที�สามารถติดต่อไดก้รณีเร่งด่วน....................................................เกี�ยวขอ้งเป็น.............................. 
       โทรศพัท.์................................................. 
  

2.ข้อมูลการศึกษา 
2.1. กาํลงัศึกษาอยูช่ั=น.......................................................ผลการเรียนภาคที� 1 .................................................  
       ชื�อสถานศึกษา...................................................คณะ / สาขาวชิา..........................................                   

เลขที�.............หมู่ที�.............. ตรอก / ซอย.........................................ถนน................................................. 
ตาํบล / แขวง........................................อาํเภอ / เขต..........................................จงัหวดั.............................    
รหสัไปรษณีย…์……………………..โทรศพัท.์..................................โทรสาร....................................... 
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2.2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา(ชื�อ-สกุล).................................................................ตาํแหน่ง....................................   
       โทรศพัทที์�สามารถติดต่อได.้........................................................ 
2.3. อาจารยผ์ูป้ระสานงาน(ชื�อ-สกุล)..............................................................ตาํแหน่ง.................................... 
       วชิาที�สอน.....................................................โทรศพัทที์�สามารถติดต่อได.้............................................... 
 

3.ข้อมูลความสามารถ 
3.1. รายการเกียรติประวติัผลงานและความสาํเร็จที�มีการประกวดหรือแข่งขนั                                           
(การเขา้ร่วมกิจกรรมถึงแมไ้ม่ไดรั้บรางวลัใหร้ะบุมาดว้ย) 

  วนั/เดือน/ปี 

 ที�ประกวดการ   

       แข่งขัน 

ระดับผลงาน(นานาชาติ/ 

เขตพืRนที�การศึกษา/จังหวดั 

/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน) 

 

รายการ 

ประเภท/ระดับ 

รางวลัที�ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที�จัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
3.2.รายการที�เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน เช่นกิจกรรมจิตอาสาฯ คณะกรรมการนกัเรียน ฯลฯ 

ช่วงเวลา 

      ที�ดําเนินการ 

โครงการ / กจิกรรม /  

งาน 

ตําแหน่ง / หน้าที� หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

ร่วมดําเนินการ 
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 4. ข้อมูลครอบครัว                
4.1. 

ชื�อ – สกุล อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/  

เดือน 

ที�อยู่หรือ 

ที�ทาํงาน 

   โทรศัพท์ 

ชื�อ – สกุล บิดา 
 
 

      

ชื�อ – สกุล มารดา 
 
 

      

ชื�อ – สกุล ของผูป้กครอง 
ที�ไม่ใช่บิดา – มารดา (ถา้มี) 
 
 

      

4.2. ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บั     บิดา – มารดา        บิดา         มารดา    
          ผูอื้�น (ระบุ)ชื�อ-สกุล ...................................................................... เกี�ยวขอ้งเป็น............................... 
       ที�อยู ่ เลขที�………... หมู่ที�…….….….ตรอก / ซอย…………..…………………...…..… 
       ถนน........……….....…...…..ตาํบล / แขวง……..……………….อาํเภอ / เขต…………..……………… 
       จงัหวดั……………..……...............รหสัไปรษณีย…์…………….….……..          
       อาชีพ ...........................................รายไดต่้อเดือน.............................โทรศพัทมื์อถือ................................. 
4.3. ปัจจุบนั บิดา-มารดา     อยูด่ว้ยกนั        หยา่ร้าง         แยกกนัอยู ่             บิดาถึงแก่กรรม    
         มารดาถึงแก่กรรม           อื�นๆ (ระบุ) ....................................................................................    
4.4. ผูส้มคัรมีพี�นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั (รวมผูส้มคัร).........................คน     
       กาํลงัศึกษา.......................คน   พี�-นอ้งมีรายไดเ้ป็นของตนเองแลว้...........................คน 
4.5. ผูป้กครอง(กรณีที�ไม่ใช่บิดา-มารดา)มีผูอ้ยูใ่นอุปการะ(กาํลงัศึกษา)รวมผูส้มคัรดว้ย..................คน 
 

5. ข้อมูลด้านการใช้จ่ายและการรับเงินทุน 
5.1. ผูส้มคัรไดรั้บเงินเพื�อใชจ่้ายต่อเดือน        
      นอ้ยกวา่ 2,000  บาท               2,001 – 3,000  บาท           
      3,001 – 4,000  บาท                    4,001 – 5,000  บาท          
                   5,001  บาทขึ=นไป       ระบุ ...............บาท    
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5.2. ทุนการศึกษาอื�นที�เคยไดรั้บและที�ไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั  
 1. ชื�อทุน.....................................จาํนวนเงิน............บาท  ปี พ.ศ. ..........ระดบัชั=นเรียน..................         

2. ชื�อทุน.....................................จาํนวนเงิน............บาท  ปี พ.ศ. ..........ระดบัชั=นเรียน..................                      
3. ชื�อทุน.....................................จาํนวนเงิน............บาท  ปี พ.ศ. ..........ระดบัชั=นเรียน..................         

5.3. การหารายไดร้ะหวา่งเรียนในปัจจุบนั  ไดแ้ก่       
 1.  สถานที�.....................................................ลกัษณะงานที�ทาํ.......................................................... 
                   เวลาที�ทาํ...................................................รายไดเ้ฉลี�ย/เดือน....................................................... 

2.  สถานที�.....................................................ลกัษณะงานที�ทาํ.......................................................... 
                   เวลาที�ทาํ...................................................รายไดเ้ฉลี�ย/เดือน....................................................... 

3.  สถานที�.....................................................ลกัษณะงานที�ทาํ.......................................................... 
                   เวลาที�ทาํ...................................................รายไดเ้ฉลี�ย/เดือน....................................................... 

4.  สถานที�.....................................................ลกัษณะงานที�ทาํ.......................................................... 
                   เวลาที�ทาํ...................................................รายไดเ้ฉลี�ย/เดือน....................................................... 
5.4. การใชเ้วลาในการเรียน 

    จดัแบ่งเวลาเพื�อทบทวนบทเรียน ทาํการบา้น อยา่งชดัเจน      
    ทบทวนบทเรียนเมื�อมีเวลาวา่ง          
    ไม่ค่อยมีเวลาที�จะมาทบทวนบทเรียน              
    อื�นๆ ระบุ .........................................................     

5.5. การช่วยเหลือสังคม          
    การช่วยหมู่บา้น ชุมชน ทาํความสะอาด เช่น ดายหญา้ ขุดลอกคูคลอง   
    การช่วยงานวดั/ศาสนสถาน เช่น ลา้งถว้ยชาม กวาดขยะ ทาํความสะอาด ช่วยกิจกรรมอื�นๆ  
        ในศาสนสถาน         
    การทาํความดีเพื�อสังคม เช่น การเก็บของสูญหายคืนเจา้ของ การแจง้ความเสียหาย(ไฟ/ถนน
        ชาํรุด) ให้ผูรั้บผิดชอบทราบ        
    การช่วยเหลือผูอื้�น เช่น ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยดูแลคนชรา    
    การช่วยใหเ้พื�อน/ผูอื้�นมีงานทาํ       
    ระบุ กิจกรรมอื�นๆ ที�ไดเ้คยทาํ .............................................................................................. 
                      .............................................................................................................................................. 
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 6. เรียงความ  ให้ผู้ขอรับทุนเขียนเรียงความให้เห็นว่า มีความจําเป็นอย่างไรที�ต้องขอรับทุน ผู้ขอรับ

ทุนมีความพยายามหาทุนด้วยตนเองอย่างไรบ้าง มีความเสียสละเพื�อผู้อื�นและสังคมอย่างไร และผู้ขอรับทุน

มีวธีิการสร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้างอย่างไร (เขียนในกระดาษ A4 ไม่เกนิ 3 หน้า) 
........................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่เคยประพฤติตนผิดระเบียบของสถานศึกษาและกฎหมายตลอดจน 

ข้อความที�กรอกไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบหลกัฐานดังนีR 
1.แบบสาํหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผูส้มคัรขอรับทุน 
2.หนงัสือรับรองของผูป้กครอง 
3.สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรขอรับทุน        
4.ใบแจง้ผลการสอบเขา้มหาวทิยาลยั ( ทุน ม.น.ข. ) 
 

 
 
 
 
(ลงชื�อ)…. ……………………….. ผูส้มคัรขอรับทุน  

                               (… ………………………………………..) 
                                 วนัที�………เดือน…………………….พ.ศ.……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 

 
เขียนที�……………………………………………….… 

วนัที�…………….เดือน………………………….พ.ศ…………. 
 
 
  ขา้พเจา้……………………………………………………อาชีพ……………...………… 

อยูบ่า้นเลขที�………. ถนน……………………… ตาํบล…………………อาํเภอ.………………………… 

จงัหวดั………………..…………. รหสัไปรษณีย…์……………………..…โทรศพัท…์……...…...………..  

ไดท้ราบระเบียบเกี�ยวกบัการรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์  

โดยตลอดแลว้ ตกลงยนิยอมให…้………………………………………………………..….สมคัรรับทุนนี=    

และรับรองวา่ขอ้ความที�ไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรเป็นความจริง และขา้พเจา้จะพยามยามแนะนาํกล่าวตกัเตือน
ให้…………………….………………………………………..…เป็นผู ้มีความขย ันหมั�นเพียรประพฤติ
เรียบร้อยและตั=งใจเล่าเรียนเตม็ความสามารถ 

 
 
              (ลงชื�อ)…. …………………………………………. 
                                                                   (… ………………………………………..) 
                                                                                ผูป้กครอง  ผูส้มคัรขอรับทุน 
 
           เฉพาะนักเรียนที�สมัครขอรับทุนการศึกษา  

  ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  

 

 

 

 
 



 

 

 

             ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวทิยาลัย 

 

     ที�อยู ่…………………………………….  
      ………..………………………………… 
      ………………………………………….. 

     วนัที�………….เดือน……………….พ.ศ……..……………  
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมลูนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

ขา้พเจา้ (นางสาว /นาย) ………………………..………….ชื�อสกลุ……………………………….………  
เลขบตัรประจาํตวัประชาชน...................................... จบชั=นมธัยมศึกษาปีที� 6 จากโรงเรียน ………….……………. 
อาํเภอ……………………………………จงัหวดั……………………………เกรดเฉลี�ย…………………….……... 
และไดส้มคัรขอรับทุนการศึกษาของมลูนิธิช่วยนกัเรียนที�ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์  เพื�อศึกษาต่อระดบั 
ปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2565  นั=น  บดันี=ขา้พเจา้สอบเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดที้� 
(ชื�อสถาบนั)……….…………................................................................................................................................... 
วิชาเอก/แผนก …………………………….………คณะ ……..………….….…….…….. หลกัสูตรที�เรียน………ปี 
สถานที�เรียน (ศูนยห์รือวิทยาเขต)………………….ถนน ………………ตาํบล……...……อาํเภอ………………..  
จงัหวดั ……………………………………………..รหสัไปรษณีย…์…………………………………………….. 

ระหวา่งนี=มูลนิธิฯ สามารถติดต่อขา้พเจา้ไดที้� บา้นเลขที� ………………………………………….  
ถนน ………………………………….…………ตาํบล …………………………………………………………… 
อาํเภอ…………………………………..จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์……………….……….  
เบอร์มือถือ (ที�เป็นปัจจุบนั)  ………………………………….E-Mail ……………………………...……………… 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ  
………………………………………………..  

 (………………………………………………………..)  
 

**ส่งใบแจ้งผลฉบับนีRให้มูลนิธิฯ หลงัการสอบผ่านข้อเขียนสัมภาษณ์ ภายในวนัที�  31 กรกฎาคม  2565** 
                

 


