
 

 

ท่ี ม.น.ข    702    / 2565                                                                                     มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

                                                                                               ศูนยดิ์จิทลัเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                                               อาคารสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                                                               ถ.สุขมุวิท   พระโขนง คลองเตย  กทม. 10110 

 

            30    ธนัวาคม   2565 

 

เร่ือง     การสมคัรขอรับทุนการศึกษาของ มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

เรียน    ผูบ้ริหารโรงเรียน  (สังกดั สพฐ.) 

ตามท่ีมูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือนกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษา 

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยด์ว้ยการใหรั้บทุนการศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีตลอดมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 นั้น 

ปีการศึกษา 2566   มูลนิธิฯ ไดรั้บเงินบริจาคสาํหรับทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ปี 1 – ปี 4)  หรือตามหลกัสูตร  

ท่ีทบวงมหาวิทยาลยัประกาศ  ทุกสาขาวิชาจาํนวนหน่ึง  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากโรงเรียนดงัน้ี 

1.  คัดเลือกนกัเรียนท่ีกาํลงัจะจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2565   เพื่อสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

ของมูลนิธิฯ  โดยมีคุณสมบติัเป็นคนดี  มีความขยนัหมัน่เพียร  มีผลการเรียน ชั้น ม.4  ม.5 และภาคตน้ ม.6   ไม่ตํ่ากวา่ 2.5  

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ และมีความตั้งใจเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ  ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเวน้ 

มหาวิทยาลยัเปิด)  โรงเรียนละ 1 คน  

2.  โปรดแจ้งนักเรียนให้ศึกษาระเบียบทุนและรายละเอียดอ่ืนๆ ของมูลนิธิฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และตรงต่อเวลาในการ 

แจ้งผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย  และกรอกใบสมคัรขอรับทุนอยา่งครบถว้น  โดยวิธี Download แบบฟอร์มการขอรับทุนไดจ้ากเวบ็ไซต ์

มูลนิธิฯ 

3.  ผูส้มคัรขอรับทุนการศึกษาตอ้งแจง้เหตุผลท่ีจะตอ้งขอรับทุนอยา่งครบถว้น  ส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 

4.  นกัเรียนท่ีสมคัรจะตอ้งแจง้ผลการสอบเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยระบุวิชาเอก  คณะ  และสถานศึกษา รวมทั้งวิทยาเขต  

(ตอ้งผา่นการตรวจโรคและสอบสัมภาษณ์แลว้)  เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบใบแจง้ผลการสอบของมูลนิธิฯ เท่านั้น 

5.  เอกสารท่ีจะตอ้งกรอกและส่งกลบัมูลนิธิฯ ประกอบดว้ย 

 5.1  ใบสมัครขอรับทุน ม.น.ข.   (ส่งคืนภายในวันที่  30 เมษายน 2566) 

 5.2  ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  (ส่งคืนภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2566) 
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6.  คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะพิจารณาคดัเลือก  และแจง้ผลให้นกัเรียนทราบโดยตรงและผา่นทางสถานศึกษาท่ีนกัเรียน 

สอบเขา้ศึกษาได ้ และในเวบ็ไซต ์ https://www.forneedystudents.org  ภายในเดือนตุลาคม  2566 

7.  ในกรณีส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์ มูลนิธิฯ จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ คือ วันที่ 30 เมษายน 2566    

เป็นวันหมดเขตรับสมัคร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดาํเนินการ  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ท่านจะกรุณาให้ความร่วมมือดว้ยดีและ 

ขอขอบคุณเป็นอยา่งมากมา ณ โอกาสน้ี 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                            

                                                                      
                                                                                                                              (นายสุรวฒัน์  ชมภูพงษ)์ 

                                                           ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forneedystudents.org/


 

 

 

 

     

                                                

                                       

 

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

                        อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัมูลนิธิฯ ขอ้  ๒๓  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปตาม 

วตัถุประสงค ์จึงเห็นควรใหมี้การตราระเบียบทุนการศึกษา ทุน ม.น.ข. ขึ้น 

๑.    มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ไดก่้อตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔  มูลนิธิฯ มีวตัถุประสงค ์ 

       ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ทั้งในดา้นเคร่ืองอุปโภคบริโภคตลอดจนในดา้นทุนการศึกษา    

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖  เป็นตน้มา  ไดมี้บริษทั หน่วยงาน องคก์รเอกชนและผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อ 

เป็นทุนการศึกษา  ในระดบัอุดมศึกษา สาํหรับนกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ไดศึ้กษาต่อจนจบหลกัสูตร   

โดยมูลนิธิฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข. เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกนกัเรียนทุน 
 

๒.   คุณสมบติัของผูส้มคัรขอรับทุน มีดงัต่อไปน้ี 

        (๑)   เป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัเรียนอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนสุดทา้ย (ทุน ม.น.ข.ทัว่ไป)  

        (๒)   มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ มีคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ ๒.๕ 

 (๓)  มีฐานะยากจน  โรงเรียน   มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษานั้นๆ   เห็นวา่ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจึงจะมี 

               โอกาสศึกษาจนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 

 (๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยนัหมัน่เพียร 

 (๕)  มีสุขภาพท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

๓.   การยืน่ใบสมคัร 

 (๑) ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับทุน  ตอ้งอ่านระเบียบทุนฉบบัน้ีให้เขา้ใจและตอ้งแจง้ความจาํนงของตน แลว้ใหส้ถานศึกษา 

                พิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรขอรับทุน ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ ๒ 

 (๒)  ผูส้มคัรขอรับทุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

                (ก) ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรท่ีเขียนดว้ยลายมือตนเองหน่ึงฉบบั  

  (ข) ผูส้มคัรตอ้งใหผู้ป้กครองรับรองในหนงัสือรับรองตามแบบท่ี ม.น.ข. กาํหนด 

  (ค) ผูส้มคัรตอ้งส่งสาํเนาบตัรประชาชนพร้อมใบสมคัร 

ระเบียบทุนการศึกษา 

ทุน ม.น.ข. 

      มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลน   ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
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       (๓)   ผูป้ระสานงานหรือผูรั้บผดิชอบของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลนกัเรียนทุน กรอกขอ้มูลและลงนาม 

                 รับรองในแบบสาํหรับสถานศึกษา กรอกรายละเอียด (ดงัแนบ) 

 (๔)  ส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง  

                 เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแค  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

                 เลขท่ี ๙๒๘    ศูนย์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   อาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐    

                 โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐-๒๓๙๑-๒๓๒๔    โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๒๓๕๔ 

๔.   การคดัเลือก  

 (๑)  คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ม.น.ข.  จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุน แลว้นาํผลการพิจารณาเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อตดัสินและช้ีขาดตวับุคคลท่ีสมควรจะไดรั้บทุน หลงัจากนั้นมูลนิธิฯ  จะแจ้งผลให้ 

ผู้รับทุนทราบผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 

 (๒) ผูส้มคัรท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนสุดทา้ย ตอ้งแจง้ผลการสอบเขา้มหาวิทยาลยัตามแบบของ  

ม.น.ข.  เป็นลายลกัษณ์อกัษร หลงัจากผา่นการสอบสัมภาษณ์และตรวจโรคแลว้   ภายในเวลาท่ีมูลนิธิฯ ประกาศในแต่ละปี  

โดยใชใ้บแจง้ผลของมูลนิธิฯ 
 

๕.   การเพิกถอนสิทธ์ิของผูรั้บทุน 

       (๑)  ตาย 

      (๒)  ถูกใหอ้อกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรือประพฤติตนเส่ือมเสียไม่สมควรแก่วยัหรือ 

  แก่สภาพของนกัศึกษา 

       (๓)  ขาดคุณสมบติัขอ้ ๒ (๒) หรือ (๓)  หรือ (๔)  

      (๔)  สละสิทธ์ิ โดยมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง 

     (๕)  สอบตกตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยั และกรรมการบริหารทุนการศึกษาเห็นควรงดใหทุ้น 

        (๖)  ลาออกเพื่อสอบเขา้เรียนใหม่โดยไม่เปล่ียนชั้นปี และไม่แจง้ใหมู้ลนิธิฯ  ทราบ 

        กรณีท่ีไดรั้บทุนแลว้ ต่อมามีขอ้มูลท่ีแสดงวา่ผูรั้บทุนไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะขาดแคลน โดยผลการพิจารณาของอนุกรรมการ 

บริหารทุนการศึกษา ใหมี้ผลในการตดัสิทธ์ิการขอรับทุนในปีต่อไป  
 

๖.  การบริหารทุน 

                        (๑) ทุนการศึกษาน้ี มีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ ๘,๐๐๐ บาทต่อปี หรือแลว้แต่เจา้ของทุนจะเพิ่มให้เป็นรายๆ ไป เหรัญญิก 

                ของมูลนิธิฯ หรือผูท้าํการแทนจะจ่ายเงินทุนใหปี้ละ ๒ คร้ัง ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการบริหารทุน 

การศึกษาของมูลนิธิฯ 
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  (๒) ผูไ้ดรั้บทุนจะไดรั้บทุนการศึกษาภาคเรียนละ ๑ คร้ัง โดยนักเรียนทุนต้องรายงานผลการเรียนถึงมูลนิธิฯ  เป็น 

ประจําทุกภาคเรียน ภายหลงัการสอบผ่านการศึกษาแต่ละภาคเรียน เพ่ือให้มูลนิธิฯ ทราบผลการเรียนของนักเรียนทุน    

(ยกเวน้มีกรณีจาํเป็นชดัเจนและตอ้งแจง้มูลนิธิฯ รับทราบโดยเร็ว)  มิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บทุนการศึกษาในภาคเรียนต่อไป 

 

หมายเหตุ  กรณีมีขอ้ขดัแยง้ใหเ้ป็นมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตดัสินเป็นขอ้ยติุ 

  

 ประกาศ ณ วนัท่ี  4 มกราคม  2565  ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใช ้ 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

                                                                                                

                                                                                             (นายสุรวฒัน์  ชมภูพงษ)์ 

                                                                                                ประธานกรรมการบริหาร 

                                                                       มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

 

 

          

 

 

 

 

 



   

                    แบบสาํหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผู้สมัครขอรับทุน 
                                                     มูลนิธิช่วยนักเรียนทีข่าดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

สถานศึกษา....................................................ตาํบล................................อาํเภอ............................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์..........................โทรศัพท.์...............  

เขตพืน้ทีก่ารศึกษา............................................................                                                               วันที…่……………เดือน………………………… พ.ศ…………………….. 

 

  

ชื่อ - ชือ่สกลุ 

 

คณะ/สาขาวชิาทีเ่รียน 

/ชั้นปีที ่

ชื่อบิดา มารดาหรือ

ผู้ปกครอง 
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จาํนวนผู้ทีบ่ดิา

มารดา ผลการเรียนเฉลีย่ หมายเหต ุ

(ผู้สมัครขอรับทุน)  (ทีอุ่ปการะ) อาชีพ รายได้ หรือผู้ปกครอง ปี 25.... ปี 25....   

       ต่อเดือน รับอุปการะ ภาค 1 ภาค 2   

 

         
 

    

         
 

    

         
 

    

         
 

    

         
 

    

         
 

    

         
 

    

         
 

    

               

นักเรียน/นักศึกษาทีเ่สนอมานีมี้ความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหม่ันเพียร สุขภาพไม่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา ไม่ใช้สารเสพตดิทุกประเภทและขาดทุนทรัพยส์มควรจะได้รับ 

ความชว่ยเหลือใหไ้ด้ศึกษาตอ่ 

 

   

 

 

 

(ลงชื่อ)   ………………………………………….………………. 

   
 

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

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



    
 

 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “ ม.น.ข.” 

Scholarship Application Form 

มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

            ทุนการศึกษา     ม.น.ข. (ระดับปริญญาตรี) 

                                    (ผู้สมัครเขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านง่าย) 

 

                        เขียนท่ี…………………………………………….…… 

                       วนัท่ี…………….เดือน…………………พ.ศ…………. 
 

1.ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครขอรับทุน 

1.1. ช่ือ - ช่ือสกุล (นาย / นางสาว)..............…………………………………………………………………        

1.2. เลขประจาํตวัประชาชน            

1.3. เกิดเม่ือวนัท่ี…………….. เดือน……………………………..… พ.ศ……..……….. อาย…ุ…...……ปี 

                     เช้ือชาติ……………………….สัญชาติ…………………………ศาสนา……………………….……… 

1.4. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้เลขท่ี………. หมู่ท่ี…..….….ตรอก / ซอย……………………………...…..… 

         ถนน........……….....…...…..ตาํบล / แขวง……..……………….อาํเภอ / เขต………………………… 

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

      โทรศพัทบ์า้น...........................................โทรศพัทมื์อถือ.................................................      

1.5. บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดก้รณีเร่งด่วน....................................................เก่ียวขอ้งเป็น.............................. 

                    โทรศพัท.์................................................. 

  

2.ข้อมูลการศึกษา 

   2.1. กาํลงัศึกษาอยูช่ั้น.......................................................ผลการเรียนภาคท่ี 1 .................................................  

                        ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................................                   

                 เลขท่ี.............หมู่ท่ี.............. ตรอก / ซอย.........................................ถนน................................................. 

                 ตาํบล / แขวง........................................อาํเภอ / เขต..........................................จังหวดั.............................    

                 รหสัไปรษณีย…์……………………..โทรศพัท.์..................................โทรสาร....................................... 
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2.2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา(ช่ือ-สกุล).................................................................ตาํแหน่ง....................................   

                    โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้........................................................ 

2.3. อาจารยผ์ูป้ระสานงาน(ช่ือ-สกุล)..............................................................ตาํแหน่ง.................................... 

                    วิชาท่ีสอน.....................................................โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้............................................... 
 

3. ข้อมูลครอบครัว                

    3.1. 

ช่ือ – สกุล อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/  

เดือน 

ท่ีอยู่หรือ 

ท่ีทํางาน 

   โทรศัพท์ 

ช่ือ – สกุล บิดา 

 

 

      

ช่ือ – สกุล มารดา 

 

 

      

ช่ือ – สกุล ของผูป้กครอง 

ท่ีไม่ใช่บิดา – มารดา (ถา้มี) 

 

 

      

 

   3.2. ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บั     บิดา – มารดา        บิดา         มารดา    

             ผูอ่ื้น (ระบุ)ช่ือ-สกลุ ...................................................................... เก่ียวขอ้งเป็น............................... 

           ท่ีอยู ่ เลขท่ี………….……... หมู่ท่ี…….….….ตรอก / ซอย…………..……………………..…...…..… 

           ถนน........……….....…...…..ตาํบล / แขวง……..……………….อาํเภอ / เขต…………..……………… 

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

           อาชีพ ...........................................รายไดต่้อเดือน.............................โทรศพัทมื์อถือ............................... 

   3.3. ปัจจุบนั บิดา-มารดา     อยูด่ว้ยกนั        หยา่ร้าง         แยกกนัอยู ่             บิดาถึงแก่กรรม    

           มารดาถึงแก่กรรม           อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................    

   3.4. ผูส้มคัรมีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั (รวมผูส้มคัร).........................คน     

          กาํลงัศึกษา.......................คน   พี่-นอ้งมีรายไดเ้ป็นของตนเองแลว้...........................คน 

  3.5. ผูป้กครอง(กรณีท่ีไม่ใช่บิดา-มารดา)มีผูอ้ยูใ่นอุปการะ(กาํลงัศึกษา)รวมผูส้มคัรดว้ย..................คน 



 

-3- 

4. ข้อมูลด้านการใช้จ่ายและการรับเงินทุน 

4.1. ผูส้มคัรไดรั้บเงินเพื่อใชจ่้ายต่อเดือน                        

           นอ้ยกวา่ 2,000  บาท               2,001 – 3,000  บาท               

                3,001 – 4,000  บาท                    4,001 – 5,000  บาท          

                5,001  บาทขึ้นไป       ระบุ ...............บาท        

4.2.ทุนการศึกษาอ่ืนท่ีเคยไดรั้บและท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั  

          1. ช่ือทุน.....................................จาํนวนเงิน............บาท  ปี พ.ศ. ..........ระดบัชั้นเรียน..................         

          2. ช่ือทุน.....................................จาํนวนเงิน............บาท  ปี พ.ศ. ..........ระดับชั้นเรียน..................                                

          3. ช่ือทุน.....................................จาํนวนเงิน............บาท  ปี พ.ศ. ..........ระดบัชั้นเรียน..................         

4.3. การหารายไดร้ะหวา่งเรียนในปัจจุบนั  ไดแ้ก่          

          1.สถานท่ี.....................................................ลกัษณะงานท่ีทาํ.......................................................... 

              เวลาท่ีทาํ...................................................รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน....................................................... 

          2. สถานท่ี.....................................................ลกัษณะงานท่ีทาํ.......................................................... 

              เวลาท่ีทาํ...................................................รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน....................................................... 

          3. สถานท่ี.....................................................ลกัษณะงานท่ีทาํ.......................................................... 

               เวลาท่ีทาํ...................................................รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน....................................................... 

          4. สถานท่ี.....................................................ลกัษณะงานท่ีทาํ.......................................................... 

               เวลาท่ีทาํ...................................................รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน....................................................... 

 4.4. การใชเ้วลาในการเรียน 

              จดัแบ่งเวลาเพือ่ทบทวนบทเรียน ทาํการบา้น อย่างชดัเจน        

              ทบทวนบทเรียนเม่ือมีเวลาวา่ง             

              ไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะมาทบทวนบทเรียน                

              อ่ืนๆ ระบุ .........................................................     

  4.5. การช่วยเหลือสังคม                      

            การช่วยหมู่บา้น ชุมชน ทาํความสะอาด เช่น ดายหญา้ ขดุลอกคูคลอง     

            การช่วยงานวดั/ศาสนสถาน เช่น ลา้งถว้ยชาม กวาดขยะ ทาํความสะอาด ช่วยกิจกรรมอ่ืนๆ  ในศาสนสถาน              

            การทาํความดีเพื่อสังคม เช่น การเกบ็ของสูญหายคืนเจา้ของ การแจง้ความเสียหาย(ไฟ/ถนนชาํรุด)  

                ใหผู้รั้บผิดชอบทราบ  

            การช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่น ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยดูแลคนชรา       

            การช่วยใหเ้พื่อน/ผูอ่ื้นมีงานทาํ          

            ระบุ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดเ้คยทาํ ........................................................................................................................ 
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5.ข้อมูลความสามารถพเิศษ (ถ้าม)ี 

5.1. รายการเกียรติประวติัผลงานและความสาํเร็จท่ีมีการประกวดหรือแข่งขนั  (ถ้าม)ี                                        

  (การเขา้ร่วมกิจกรรมถึงแมไ้ม่ไดรั้บรางวลัใหร้ะบุมาดว้ย) 

  วัน/เดือน/ปี 

 ท่ีประกวดการ    

       แข่งขัน 

ระดับผลงาน(นานาชาติ/ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา/จังหวัด 

/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน) 

 

รายการ 

ประเภท/ระดับ 

รางวัลท่ีได้รับ 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 

 

 

 

 

 

 

    

 

5.2.รายการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน เช่นกิจกรรมจิตอาสาฯ คณะกรรมการนกัเรียน ฯลฯ 

ช่วงเวลา 

      ท่ีดําเนินการ 

โครงการ / กจิกรรม /  

งาน 

ตําแหน่ง / หน้าท่ี หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ร่วมดําเนินการ 
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 6. เรียงความ  ให้ผู้ขอรับทุนเขียนเรียงความให้เห็นว่า มีความจําเป็นอย่างไรท่ีต้องขอรับทุน ผู้ขอรับทุน 

มีความพยายามหาทุนด้วยตนเองอย่างไรบ้าง มีความเสียสละเพ่ือผู้อ่ืนและสังคมอย่างไร และผู้ขอรับทุนมีวิธีการ 

สร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้างอย่างไร (เขียนในกระดาษ A4 ไม่เกนิ 3 หน้า) 

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

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

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

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

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

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

 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าไม่เคยประพฤติตนผิดระเบียบของสถานศึกษาและกฎหมายตลอดจน ข้อความ 

ท่ีกรอกไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบหลกัฐานดังนี ้

1.แบบสาํหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผูส้มคัรขอรับทุน 

2.หนงัสือรับรองของผูป้กครอง 

3.สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรขอรับทุน        

4.ใบแจง้ผลการสอบเขา้มหาวิทยาลยั ( ทุน ม.น.ข. ) 

 

                ขา้พเจา้ยนิยอมใหมู้ลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ เก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูล 

ส่วนบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ท่ีไดก้รอกในใบสมคัร  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนทุนของมูลนิธิฯ  

 

 

 

(ลงช่ือ)…. ……………………….. ผูส้มคัรขอรับทุน  

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

                                 วนัท่ี………เดือน…………………….พ.ศ.……… 

 

 

หมายเหตุ   นักเรียนท่ีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเป็นไปตามนโยบาย และตามความต้องการของประเทศ  

                    จะได้รับการพจิารณาก่อน  ท้ังนี ้มูลนิธฯิ  จะยังพจิารณาให้ทุนการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ด้วย 



 

 

 

 

   

   หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 

 

เขียนท่ี……………………………………………….… 

วนัท่ี…………….เดือน………………………….พ.ศ…………. 

 

 

      ขา้พเจา้……………………………………………………อาชีพ……………...………… 

     อยูบ่า้นเลขท่ี………. ถนน……………………… ตาํบล…………………อาํเภอ.………………………… 

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

    ไดท้ราบระเบียบเก่ียวกบัการรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์  

    โดยตลอดแลว้ ตกลงยนิยอมให…้………………………………………………………..….สมคัรรับทุนน้ี   

    และรับรองวา่ขอ้ความท่ีไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรเป็นความจริง และขา้พเจา้จะพยามยามแนะนาํกล่าวตกัเตือนให้ 

   …………...........………….……………………………........…………..…เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียรประพฤติ 

   เรียบร้อยและตั้งใจเล่าเรียนเตม็ความสามารถ 

 

 

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

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

                                                                                                ผูป้กครอง  ผูส้มคัรขอรับทุน 

 

           เฉพาะนักเรียนท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา  

  ของมูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

  

 



 

 

 

 

 
                                                            

                                                            ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

 

     ท่ีอยู ่…………………………………….  

      ………..………………………………… 

      ………………………………………….. 

     วนัท่ี………….เดือน……………….พ.ศ……..……………  

 

เรียน        เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

ขา้พเจา้ (นางสาว /นาย) ………………………..…………………….ช่ือสกุล…………….…………………….………  

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน.......................................... จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียน ……………………..……………. 

อาํเภอ……………………………………จงัหวดั…………………………………….……เกรดเฉล่ีย…………………….……... 

และไดส้มคัรขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์  เพื่อศึกษาต่อระดบั 

ปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2566  นั้น  บดัน้ีขา้พเจา้สอบเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดท่ี้ 

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

วิชาเอก/แผนก …………………………….………คณะ ……..………….….………………...…….. หลกัสูตรท่ีเรียน………ปี  

สถานท่ีเรียน (ศูนยห์รือวิทยาเขต)………..…………….ถนน ……….…………ตาํบล…………........……อาํเภอ………………..  

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

ระหวา่งน้ีมูลนิธิฯ สามารถติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้ บา้นเลขท่ี ………………………………………….  

ถนน ………………………………….…………ตาํบล …………………………………………………………… 

อาํเภอ…………………………………..จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์……………….……….  

เบอร์มือถือ (ท่ีเป็นปัจจุบนั)  ………………………………….E-Mail ……………………………...……………… 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

………………………………………………..  

 (………………………………………………………..)  

 

**ส่งใบแจ้งผลฉบับนีใ้ห้มูลนิธิฯ หลงัการสอบผ่านข้อเขียนสัมภาษณ์ ภายในวันท่ี  31 กรกฎาคม  2566**          


	---------------------------------
	ระเบียบทุนการศึกษา
	ทุน ม.น.ข.

