มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที ม.น.ข 110 2562

920 ถ.สุ ขมุ วิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110
สมาคมนักเรี ยนเก่าปทุมคงคา (สํานักงานชัว คราว)
11 ธันวาคม 2562
เรื อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาของ มูลนิ ธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (สังกัด สพฐ.)
ตามทีมลู นิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
ทีขาดแคลนทุนทรัพย์ดว้ ยการให้รับทุนการศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตลอดมาตั;งแต่ปีการศึกษา 2508 นั;น
ปี การศึกษา 2563 มูลนิ ธิฯ ได้รับเงินบริ จาคสําหรับทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ปี 1 – ปี 4) หรื อตามหลักสูตร
ทีทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ ทุกสาขาวิชา มาจํานวนหนึง จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนดังนี;
1. คัดเลือกนักเรี ยนทีกาํ ลังจะจบการศึกษาชั;นมัธยมศึกษาปี ที 6 ในปี การศึกษา 2562 เพือสมัครขอรับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิฯ โดยมีคุณสมบัติเป็ นคนดี มีความขยันหมัน เพียร มีผลการเรี ยน ชั;น ม.4 ม.5 และภาคต้น ม.6 ไม่ตาํ กว่า 3.0
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั;งใจเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิ ด) โรงเรียนละ 1 คนเท่ านัน
2. โปรดแจ้ งนักเรียนให้ ศึกษาระเบียบทุนและรายละเอียดอื!นๆ ของมูลนิธิฯ ให้ เข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ และตรงต่ อเวลา
ในการแจ้ งผลสอบเข้ ามหาวิทยาลัย และกรอกใบสมัครขอรับทุนอย่างครบถ้วน โดยวิธี Download แบบฟอร์มการขอรับ
ทุนได้จากเว็บไซต์มูลนิ ธิฯ
3. ผูส้ มัครขอรับทุนการศึกษาต้องแจ้งเหตุผลทีจะต้องขอรับทุนอย่างครบถ้วน ส่ งให้ มูลนิธิฯ ภายในวันที! 31
มีนาคม 2563
4. นักเรี ยนทีสมัครจะต้องแจ้งผลการสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยระบุวิชาเอก คณะ และสถานศึกษา
รวมทั;งวิทยาเขต (ต้องผ่านการตรวจโรคและสอบสัมภาษณ์แล้ว) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบใบแจ้งผลการสอบของ
มูลนิ ธิฯ เท่านั;น
5. เอกสารทีจะต้องกรอกและส่ งกลับมูลนิธิฯ ประกอบด้วย
5.1 ใบสมัครขอรับทุน ม.น.ข.

(ส่ งคืนภายในวันที! 31 มีนาคม 2563)

5.2 ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

(ส่ งคืนภายในวันที! 31 กรกฎาคม 2563)

-26. คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก และแจ้งผลให้นกั เรี ยนทราบโดยตรงและผ่านทางสถานศึกษา
ทีนกั เรี ยนสอบเข้าศึกษาได้ และในเว็บไซต์ http://mnk.thaiportal.net/ ภายในเดือนตุลาคม 2563
7. ในกรณี ส่งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ มูลนิธิฯ จะนับวันที!ประทับตราไปรษณีย์ คือ วันที! 31 มีนาคม 2563 เป็ นวัน
หมดเขตรับสมัคร
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการ หวังเป็ นอย่างยิงว่าท่านจะกรุ ณาให้ความร่ วมมือด้วยดีและขอขอบคุณ
เป็ นอย่างมากมา ณ โอกาสนี;

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต)
เลขาธิ การ

มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2391-3796, 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354

ระเบียบทุนการศึกษา
ทุน ม.น.ข.
มูลนิธิช่วยนักเรียนทีข! าดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
--------------------------------๑. มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ ได้ก่อตั;งเมือ พ.ศ. ๒๕๐๔ มูลนิธิฯ มีวตั ถุประสงค์
ทีจะให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนทีขาดแคลน ทั;งในด้านเครื องอุปโภคบริ โภคตลอดจนในด้านทุนการศึกษา
ตั;งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็ นต้นมา ได้มีบริ ษทั หน่วยงาน องค์กรเอกชนและผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาคเงินเพือ
เป็ นทุนการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สําหรับนักเรี ยนทีขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อจนจบหลักสู ตร
โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารทุนการศึกษา ม.น.ข. เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนทุน
๒. คุณสมบัติของผูส้ มัครขอรับทุน มีดงั ต่อไปนี;
(๑) เป็ นนักเรี ยนทีกาํ ลังเรี ยนอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาปี ที ๖ ภาคเรี ยนสุ ดท้าย (ทุน ม.น.ข.ทัว ไป)
(๒) เป็ นนิสิต นักศึกษาหญิงทีกาํ ลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาของรัฐ (๒ ปี สุ ดท้ายของหลักสู ตร)
เพือรับทุน สมเด็จ
(๓) มีอายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ ปี
(๔) มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลียไม่ตาํ กว่า ๓.๐
(๕) มีฐานะยากจน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษานั;นๆ เห็นว่าต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสู ตรปริ ญญาตรี
(๖) มีความประพฤติเรี ยบร้อย และมีความขยันหมัน เพียร
(๗) มีสุขภาพทีไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓. การยืน ใบสมัคร
(๑) ผูท้ ีประสงค์จะขอรับทุน ต้องอ่านระเบียบทุนฉบับนี;ให้เข้าใจและต้องแจ้งความจํานงต่ออาจารย์ใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน อธิ การบดีของตน แล้ว อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน อธิ การบดีพิจารณาคัดเลือก
ผูส้ มัครขอรับทุน ซึ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีระบุไว้ใน ข้อ ๒
(๒) ผูท้ ีทางโรงเรี ยน หรื อคณะกรรมการคัดเลือกให้สมัครขอรับทุน ต้องปฏิบตั ิดงั นี;
(ก) ผูส้ มัครต้องกรอกใบสมัครทีเขียนด้วยลายมือตนเองหนึงฉบับ
(ข) ผูส้ มัครต้องขอให้ผปู ้ กครองรับรอง

-๒(ค) ผูส้ มัครต้องส่ งสําเนาบัตรประชาชนพร้อมใบสมัคร
(๓) อาจารย์ในสถานศึกษาทีได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรี ยนทุน กรอกข้อมูลและลงนามรับรองในแบบ
สําหรับสถานศึกษา กรอกรายละเอียด (ดังแนบ)
(๔) ส่ งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรี ยน
ทีข! าดแคลน ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ เลขที! ๙๒๘ อาคารสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน ฐาน ถนน
สุ ขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐-๒๓๙๑-๒๓๒๔
โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๒๓๕๔
๔. การคัดเลือก
(๑) คณะกรรมการบริ หารทุนการศึกษา ม.น.ข. จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุน แล้วนําผลการพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ เพือตัดสิ นและชี;ขาดตัวบุคคลทีสมควรจะได้รับทุน หลังจากนั;นมูลนิธิฯ
จะแจ้ งผลให้ ผ้ ูรับทุนทราบผ่ าน อาจารย์ ใหญ่ / ผู้อาํ นวยการ / อธิการบดี
(๒) ผูส้ มัครทีกาํ ลังศึกษาอยูช่ ; นั มัธยมศึกษาปี ที ๖ ภาคเรี ยนสุ ดท้าย ต้องแจ้งผลการสอบเข้มหาวิทยาลัย
บอกชือ – ชือสกุล ของตนเอง สถาบันทีสอบได้ คณะ วิชาเอก เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลังจากผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจโรคแล้ว ภายในวันที! ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้ใบแจ้งผลของมูลนิธิฯ
๕. การเพิกถอนสิ ทธิg ของผูร้ ับทุน
(๑) ตาย
(๒) ถูกให้ออกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรื อประพฤติตนเสื อมเสี ยไม่สมควรแก่วยั หรื อ
แก่สภาพของนักศึกษา
(๓) ขาดคุณสมบัติขอ้ ๒ (๔) , (๕) และ (๖)
(๔) สละสิ ทธิg โดยมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูป้ กครอง
(๕) สอบตกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการบริ หารทุนการศึกษาเห็นควรงดให้ทุน
(๖) ลาออกเพือสอบเข้าเรี ยนใหม่โดยไม่เปลียนชั;นปี และไม่แจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ
๖. การบริ หารทุน
(๑) ทุนการศึกษานี; มีมูลค่าไม่ตาํ กว่า ๘,๐๐๐ บาทต่อปี หรื อแล้วแต่เจ้าของทุน จะเพิมให้เป็ นรายๆ ไป
เหรัญญิกของมูลนิธิฯ หรื อผูท้ าํ การแทนจะจ่ายเงินทุนให้ปีละ ๒ ครั;ง ทั;งนี; ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

-๓(๒) ผูไ้ ด้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรี ยนละ ๑ ครั;ง โดยนักเรี ยนทุนต้ องรายงานผลการเรี ยนถึง
มูลนิธิฯ เป็ นประจําทุกภาคเรียน ในเดือนมกราคม และกันยายน ของทุกปี มิฉะนั;นจะไม่ได้รับทุนการศึกษา
ในภาคเรี ยนต่อไป
๗. ระเบียบทุนการศึกษาฉบับนี; เป็ นแต่เพียงการแจ้งให้ทราบเท่านั;น ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด

มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั;นพื;นฐาน
๙๒๘ ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐-๒๓๙๑-๒๓๒๔ โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๒๓๕๔ http://mnk.thaiportal.net/

แบบสําหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผู้สมัครขอรับทุน
มูลนิธิช่วยนักเรียนที%ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สถานศึกษา……………………………………..ตําบล…………………………..อําเภอ……………………..จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์ ……………..…
เขตพืน3 ที%การศึกษา…..……………………………………………
ชื%อ - ชื%อสกุล

ชื%อบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

(ผู้สมัครขอรับทุน)

(ที%อุปการะ)

วันที%………………เดือน………………………… พ.ศ…………………….
จํานวนผู้ท% ีบดิ า
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
มารดา
ผลการเรียนเฉลี%ย
หมายเหตุ
อาชีพ
รายได้
หรือผู้ปกครอง
ปี 2562 ปี 2562
รับอุปการะ
ภาค 1 ภาค 2
ต่ อปี

นักเรียนที%เสนอขอทุนมานีม3 คี วามประพฤติเรียบร้ อย มีความขยันหมั%นเพียร สุขภาพไม่ เป็ นอุปสรรคต่ อการศึกษา มีฐานะยากจนสมควรจะได้ รับความช่ วยเหลือให้ ได้ ศกึ ษาต่ อ
(ลงชือ) ………………………………………….……………….
(……………………………………………………….…)
(ตําแหน่ง) ……………………………………………………………….

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “ ม.น.ข.”
Scholarship Application Form
มูลนิธิช่วยนักเรียนทีข! าดแคลน ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
(ผู้สมัครเขียนใบสมัครด้ วยลายมือตัวบรรจงให้ อ่านง่ าย)
เขียนที…………………………………………….……
วันที…………….เดือน…………………พ.ศ………….
ก.ข้ อมูลพืน ฐานของผู้สมัครขอรับทุน
1. ชือ - ชือสกุล (นาย / นางสาว)..............…………………………………………………………………….
2. เกิดเมือวันที……………….. เดือน……………………………..… พ.ศ……..……….. อายุ……...……ปี
3. เชื;อชาติ……………………….สัญชาติ…………………………. ศาสนา……………………….……….
4. ชือ – ชือสกุล (บิดา).......................................................อาชีพ........................รายได้ต่อเดือน...............บาท
5. ชือ – ชือสกุล (มารดา)...................................................อาชีพ........................รายได้ต่อเดือน................บาท
6. ฐานะการสมรสของบิดา มารดา (เขียนเครื องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ)
(
) อยูด่ ว้ ยกัน
(
) หย่าขาดจากกัน
(
) บิดาถึงแก่กรรม
(
) มารดาถึงแก่กรรม
(
) แยกกันอยูเ่ พราะเหตุอืน โปรดระบุ...........................................................................................
7. ภูมิลาํ เนาบ้านเลขที……… หมู่ที…….. ซอย……………………..…….ถนน………..…...……………….
ตําบล / แขวง………………..……. อําเภอ / เขต…………………………จังหวัด…………………....…...
รหัสไปรษณี ย…
์ ………….…. โทรศัพท์บา้ นและมือถือ………………………………..…….…………
8. ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที……… หมู่ที…….. ซอย………………….…….ถนน…………...…..…………….
ตําบล / แขวง……………………. อําเภอ / เขต…………………………จังหวัด……………..……....…...
รหัสไปรษณี ย…
์ ………….…. โทรศัพท์บา้ นหรื อมือถือ (ทีเป็ นปั จจุบนั )…………………………..……..
9. ชือเจ้าของบ้าน…………………….……………..……… เกียวข้องเป็ น…………….……………….…
10. จํานวนพีนอ้ ง (รวมผูส้ มัครขอรับทุน) ………….…คน เป็ นชาย……………. คน เป็ นหญิง……….…คน
กําลังศึกษา....................คน มีรายได้แล้ว..............................คน
11. ทุนการศึกษาทีเคยได้รับมาแล้ว(ถ้ามีโปรดระบุ)
ชือทุน.......................................................................ปี การศึกษาทีได้รับ.....................................................
ชือทุน.......................................................................ปี การศึกษาทีได้รับ.....................................................

-2ข.ข้ อมูลผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ
12. ชือ – ชือสกุล…………………..………..…….………อายุ…..……ปี เกียวข้องเป็ น…………….………
13. อาชีพ (เขียนเครื องหมาย / หน้าข้อความ)
(
) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
(
) พนักงาน / ลูกจ้าง
(
) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว................................................................................................................
(
) เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร่ ) มีทีดินเป็ นของตนเองจํานวน …………………………ไร่
14. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ).......................................................บาท
15. ทีอยูข่ องผูป้ กครอง หรื อ ผูอ้ ุปการะ
บ้านเลขที…………… หมู่ที…….. ซอย……………………….…….ถนน…………...……………...…
ตําบล / แขวง……………………. อําเภอ / เขต…………………………จังหวัด………………..…....…
รหัสไปรษณี ย…
์ ………….…. โทรศัพท์บา้ นหรื อมือถือ(ทีเป็ นปั จจุบนั )………………………………...
ข้ าพเจ้ า มีความประสงค์ ขอรับทุนการศึกษา “ม.น.ข.” ของมูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีข! าดแคลนฯ เพือ! เข้ า
ศึกษาในระดับชั น............................ตังแต่ ปีการศึกษา.................................
ค.เหตุผลสํ าคัญทีต! ้ องสมัครขอรับทุน Personal Statement (โปรดใช้ กระดาษอีกแผ่ นหนึ!งหากที!เขียนไม่ พอ)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ง. ผลงาน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพือ! ส่ วนรวม (แนบเอกสาร ถ้ ามี)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความทีก! รอกไว้ ในใบสมัครเป็ นความจริงทุกประการ และได้ แนบหลักฐานดังนี
1.แบบสําหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผูส้ มัครขอรับทุน
2.หนังสื อรับรองของผูป้ กครอง
3.สําเนาบัตรประชาชนของผูส้ มัครขอรับทุน
4.ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ( หมดเขตวันที! 31 กรกฎาคม 2563 )
(ลงชือ)…. ……………………….. ผูส้ มัครขอรับทุน
(… ………………………………………..)
วันที………เดือน…………………….พ.ศ.………

หนังสื อรับรองของผู้ปกครอง
เขียนที……………………………………………….…
วันที…………….เดือน………………………….พ.ศ………….

ข้าพเจ้า……………………………………………………อาชีพ……………...…………
อยูบ่ า้ นเลขที………. ถนน……………………… ตําบล……………………
อําเภอ.…………………………
จังหวัด………………..…………. รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………..…โทรศัพท์………...…...………..
ได้ทราบระเบียบเกียวกับการรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยตลอดแล้ว ตกลงยินยอมให้…………………………………………………………..….สมัครรับทุนนี;
และรับรองว่าข้อความทีได้แสดงไว้ในใบสมัครเป็ นความจริ ง และข้าพเจ้าจะพยามยามแนะนํากล่าวตักเตือน
ให้ …………………….………………………………………..…เป็ นผู ้มี ค วามขยัน หมัน เพี ย รประพฤติ
เรี ยบร้อยและตั;งใจเล่าเรี ยนเต็มความสามารถ

(ลงชือ)…. ………………………………………….
(… ………………………………………..)
ผูป้ กครอง ผูส้ มัครขอรับทุน

เฉพาะนักเรียนทีส! มัครขอรับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีข! าดแคลน ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์

ใบแจ้ งผลการสอบเข้ ามหาวิทยาลัย

ทีอยู่ …………………………………….
………..…………………………………
…………………………………………..
วันที………….เดือน……………….พ.ศ……..……………
เรี ยน เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารมูลนิ ธิฯ
ข้าพเจ้า (นางสาว /นาย) ………………………..………….ชือสกุล……………………………….………
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................... จบชั;นมัธยมศึกษาปี ที 6 จากโรงเรี ยน ………….…………….
อําเภอ………………………………………จังหวัด………………………………………………….……...
และได้สมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิ ธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพือศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2562 นั;น บัดนี;ขา้ พเจ้าสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ที
(ชือสถาบัน)……….…………...................................................................................................................................
วิชาเอก …………………………….………คณะ ……..………….…..…….…….. หลักสูตรทีเรี ยน………….…ปี
สถานทีเรี ยน (ศูนย์หรื อวิทยาเขต)………………….ถนน ………………ตําบล……...……อําเภอ………………..
จังหวัด ……………………………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………………………………..
ระหว่างนี;มูลนิธิฯ สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที บ้านเลขที ………………………………………….
ถนน ………………………………….…………ตําบล ……………………………………………………………
อําเภอ…………………………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ……………….……….
เบอร์มือถือ (ทีเป็ นปัจจุบนั ) ………………………………….E-Mail ……………………………...………………
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
………………………………………………..
(………………………………………………………..)

**ส่ งใบแจ้ งผลฉบับนีใ ห้ มูลนิธิฯ หลังการสอบผ่ านข้ อเขียนสั มภาษณ์ ภายในวันที! 31 กรกฎาคม 2563**

