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มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
920 ถ.สุ ขมุ วิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110
สมาคมนักเรี ยนเก่าปทุมคงคา (สํานักงานชัวคราว)
7 มกราคม 2564

เรื อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาของ มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (สังกัด สพฐ.)
ตามทีมูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
ทีขาดแคลนทุนทรัพย์ดว้ ยการให้รับทุนการศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตลอดมาตังแต่ปีการศึกษา 2508 นัน
ปี การศึกษา 2564 มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริ จาคสําหรับทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ปี 1 – ปี 4) หรื อตามหลักสู ตร
ทีทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ ทุกสาขาวิชา มาจํานวนหนึง จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนดังนี
1. คัดเลือกนักเรี ยนทีกําลังจะจบการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ในปี การศึกษา 2563 เพือสมัครขอรับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิฯ โดยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นคนดี มีความขยันหมันเพียร มีผลการเรี ยน ชัน ม.4 ม.5 และภาคต้น ม.6 ไม่ตากว่
ํ า 3.0
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตังใจเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิ ด) โรงเรี ยนละ 1 คนเท่ านัน
2. โปรดแจ้ งนักเรี ยนให้ ศึกษาระเบียบทุนและรายละเอียดอืนๆ ของมูลนิธิฯ ให้ เข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ และตรงต่ อเวลา
ในการแจ้ งผลสอบเข้ ามหาวิทยาลัย และกรอกใบสมัครขอรับทุนอย่างครบถ้วน โดยวิธี Download แบบฟอร์ มการขอรับ
ทุนได้จากเว็บไซต์มูลนิธิฯ
3. ผูส้ มัครขอรับทุนการศึกษาต้องแจ้งเหตุผลทีจะต้องขอรับทุนอย่างครบถ้วน ส่ งให้ มูลนิธฯิ ภายในวันที 30
เมษายน 2564
4. นักเรี ยนทีสมัครจะต้องแจ้งผลการสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยระบุวชิ าเอก คณะ และสถานศึกษา
รวมทังวิทยาเขต (ต้องผ่านการตรวจโรคและสอบสัมภาษณ์แล้ว) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบใบแจ้งผลการสอบของ
มูลนิธิฯ เท่านัน
5. เอกสารทีจะต้องกรอกและส่ งกลับมูลนิธิฯ ประกอบด้วย
5.1 ใบสมัครขอรั บทุน ม.น.ข.

(ส่ งคืนภายในวันที 30 เมษายน 2564)

5.2 ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

(ส่ งคืนภายในวันที 31 กรกฎาคม 2564)

-26. คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก และแจ้งผลให้นกั เรี ยนทราบโดยตรงและผ่านทางสถานศึกษา
ทีนักเรี ยนสอบเข้าศึกษาได้ และในเว็บไซต์ http://mnk.thaiportal.net/ ภายในเดือนตุลาคม 2564
7. ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มูลนิธิฯ จะนับวันทีประทับตราไปรษณีย์ คือ วันที 30 เมษายน 2564
เป็ นวันหมดเขตรั บสมัคร
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการ หวังเป็ นอย่างยิ งว่าท่านจะกรุ ณาให้ความร่ วมมือด้วยดี
และขอขอบคุณเป็ 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.
มูลนิธิช่วยนักเรียนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
--------------------------------๑. มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อตังเมือ พ.ศ. ๒๕๐๔ มูลนิธิฯ มีวตั ถุประสงค์
ทีจะให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนทีขาดแคลน ทังในด้านเครื องอุปโภคบริ โภคตลอดจนในด้านทุนการศึกษา
ตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็ นต้นมา ได้มีบริ ษทั หน่วยงาน องค์กรเอกชนและผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาคเงินเพือ
เป็ นทุนการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สําหรับนักเรี ยนทีขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร
โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารทุนการศึกษา ม.น.ข. เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกนักเรี ยนทุน
๒. คุณสมบัติของผูส้ มัครขอรับทุน มีดงั ต่อไปนี
(๑) เป็ นนักเรี ยนทีกําลังเรี ยนอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาปี ที ๖ ภาคเรี ยนสุดท้าย (ทุน ม.น.ข.ทัวไป)
(๒) เป็ นนิสิต นักศึกษาหญิงทีกําลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาของรัฐ (๒ ปี สุดท้ายของหลักสูตร)
เพือรับทุน สมเด็จ
(๓) มีอายุระหว่าง ๑๖ – ๒๐ ปี
(๔) มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลียไม่ตากว่
ํ า ๓.๐
(๕) มีฐานะยากจน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษานันๆ เห็นว่าต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตรปริ ญญาตรี
(๖) มีความประพฤติเรี ยบร้อย และมีความขยันหมันเพียร
(๗) มีสุขภาพทีไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓. การยืนใบสมัคร
(๑) ผูท้ ีประสงค์จะขอรับทุน ต้องอ่านระเบียบทุนฉบับนีให้เข้าใจและต้องแจ้งความจํานงต่ออาจารย์ใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน อธิการบดีของตน แล้ว อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน อธิการบดีพิจารณาคัดเลือก
ผูส้ มัครขอรับทุน ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีระบุไว้ใน ข้อ ๒
(๒) ผูท้ ีทางโรงเรี ยน หรื อคณะกรรมการคัดเลือกให้สมัครขอรับทุน ต้องปฏิบตั ิดงั นี
(ก) ผูส้ มัครต้องกรอกใบสมัครทีเขียนด้วยลายมือตนเองหนึงฉบับ
(ข) ผูส้ มัครต้องขอให้ผปู้ กครองรับรอง

-๒(ค) ผูส้ มัครต้องส่งสําเนาบัตรประชาชนพร้อมใบสมัคร
(๓) อาจารย์ในสถานศึกษาทีได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรี ยนทุน กรอกข้อมูลและลงนามรับรองในแบบ
สําหรับสถานศึกษา กรอกรายละเอียด (ดังแนบ)
(๔) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียน
ทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที ๙๒๘ อาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 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 จิ ารณาคัดเลือกผูร้ ับทุน แล้วนําผลการพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ เพือตัดสินและชีขาดตัวบุคคลทีสมควรจะได้รับทุน หลังจากนันมูลนิธิฯ
จะแจ้งผลให้ผ้รู ับทุนทราบผ่าน อาจารย์ใหญ่ / ผู้อาํ นวยการ / อธิการบดี
(๒) ผูส้ มัครทีกําลังศึกษาอยูช่ นมั
ั ธยมศึกษาปี ที ๖ ภาคเรี ยนสุดท้าย ต้องแจ้งผลการสอบเข้มหาวิทยาลัย
บอกชือ – ชือสกุล ของตนเอง สถาบันทีสอบได้ คณะ วิชาเอก เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลังจากผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจโรคแล้ว ภายในวันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ใบแจ้งผลของมูลนิธิฯ
๕. การเพิกถอนสิทธิของผูร้ ับทุน
(๑) ตาย
(๒) ถูกให้ออกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรื อประพฤติตนเสือมเสียไม่สมควรแก่วยั หรื อ
แก่สภาพของนักศึกษา
(๓) ขาดคุณสมบัติขอ้ ๒ (๔) , (๕) และ (๖)
(๔) สละสิทธิ โดยมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูป้ กครอง
(๕) สอบตกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการบริ หารทุนการศึกษาเห็นควรงดให้ทุน
(๖) ลาออกเพือสอบเข้าเรี ยนใหม่โดยไม่เปลียนชันปี และไม่แจ้งให้มลู นิธิฯ ทราบ
๖. การบริ หารทุน
(๑) ทุนการศึกษานี มีมลู ค่าไม่ตากว่
ํ า ๘,๐๐๐ บาทต่อปี หรื อแล้วแต่เจ้าของทุน จะเพิ มให้เป็ นรายๆ ไป
เหรัญญิกของมูลนิธิฯ หรื อผูท้ าํ การแทนจะจ่ายเงินทุนให้ปีละ ๒ ครัง ทังนี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

-๓(๒) ผูไ้ ด้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรี ยนละ ๑ ครัง โดยนักเรียนทุนต้องรายงานผลการเรียนถึง
มูลนิธิฯ เป็ นประจําทุกภาคเรียน ในเดือนมกราคม และกันยายน ของทุกปี มิฉะนันจะไม่ได้รับทุนการศึกษา
ในภาคเรี ยนต่อไป
๗. ระเบียบทุนการศึกษาฉบับนี เป็ นแต่เพียงการแจ้งให้ทราบเท่านัน ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด

(นางเดือนฉาย คอมันตร์)
ประธานกรรมการบริ หาร
มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

แบบสําหรั บสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผู้สมัครขอรั บทุน
มูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สถานศึกษา……………………………………..ตําบล…………………………..อําเภอ……………………..จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์ ……………..…
เขตพืนทีการศึกษา…..……………………………………………
ชือ - ชือสกุล

ชือบิดา มารดาหรื อผู้ปกครอง

(ผู้สมัครขอรั บทุน)

(ทีอุปการะ)

วันที………………เดือน………………………… พ.ศ…………………….
จํานวนผู้ทีบิดา
บิดา มารดาหรื อผู้ปกครอง
มารดา
ผลการเรี ยนเฉลีย
หมายเหตุ
อาชีพ
รายได้
หรื อผู้ปกครอง
ปี 2563 ปี 2563
รั บอุปการะ
ภาค 1 ภาค 2
ต่ อปี

นักเรี ยนทีเสนอขอทุนมานีมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีความขยันหมันเพียร สุขภาพไม่ เป็ นอุปสรรคต่ อการศึกษา มีฐานะยากจนสมควรจะได้ รับความช่ วยเหลือให้ ได้ ศึกษาต่ อ
(ลงชือ) ………………………………………….……………….
(……………………………………………………….…)
(ตําแหน่ง) ……………………………………………………………….

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “ ม.น.ข.”
Scholarship Application Form
มูลนิธิช่วยนักเรียนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(ผู้สมัครเขียนใบสมัครด้ วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านง่ าย)
เขียนที…………………………………………….……
วันที…………….เดือน…………………พ.ศ………….
ก.ข้ อมูลพืนฐานของผู้สมัครขอรับทุน
1. ชือ - ชือสกุล (นาย / นางสาว)..............…………………………………………………………………….
2. เกิดเมือวันที……………….. เดือน……………………………..… พ.ศ……..……….. อายุ……...……ปี
3. เชือชาติ……………………….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 นปัจจุบนั )…………………………..……..
9. ชือเจ้าของบ้าน…………………….……………..……… เกียวข้องเป็ น…………….……………….…
10. จํานวนพีน้อง (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
(
) ประกอบธุรกิจส่วนตัว................................................................................................................
(
) 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 นปัจจุบนั )………………………………...
ข้ าพเจ้า มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา “ม.น.ข.” ของมูลนิธิช่วยนักเรียนทีขาดแคลนฯ เพือเข้ า
ศึกษาในระดับชัน............................ตังแต่ปีการศึกษา.................................
ค.เหตุผลสําคัญทีต้องสมัครขอรับทุน Personal Statement (เขียนลงในกระดาษ A4 )
ง. ท่ านได้บําเพ็ญประโยชน์ ให้ แก่โรงเรียน ชุ มชนและสังคม อย่างไรบ้ าง (เขียนลงในกระดาษ A4 )

ข้ าพเจ้าขอรับรองว่าข้ อความทีกรอกไว้ในใบสมัครเป็ นความจริงทุกประการ และได้ แนบหลักฐานดังนี
1.แบบสําหรับสถานศึกษากรอกรายละเอียดของผูส้ มัครขอรับทุน
2.หนังสือรับรองของผูป้ กครอง
3.สําเนาบัตรประชาชนของผูส้ มัครขอรับทุน
4.ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ( หมดเขตวันที 31 กรกฎาคม 2564 )

(ลงชือ)…. ……………………….. ผูส้ มัครขอรับทุน
(… ………………………………………..)
วันที………เดือน…………………….พ.ศ.………

หนังสือรับรองของผู้ปกครอง
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 นผู้มี ค วามขยัน หมั นเพี ย รประพฤติ
เรี ยบร้อยและตังใจเล่าเรี ยนเต็มความสามารถ

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

เฉพาะนักเรียนทีสมัครขอรับทุนการศึกษา
ของมูลนิธชิ ่ วยนักเรียนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ใบแจ้งผลการสอบเข้ ามหาวิทยาลัย

ทีอยู่ …………………………………….
………..…………………………………
…………………………………………..
วันที………….เดือน……………….พ.ศ……..……………
เรี ยน เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ
ข้าพเจ้า (นางสาว /นาย) ………………………..………….ชือสกุล……………………………….………
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................... จบชันมัธยมศึกษาปี ที 6 จากโรงเรี ยน ………….…………….
อําเภอ………………………………………จังหวัด………………………………………………….……...
และได้สมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนักเรี ยนทีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพือศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2564 นัน บัดนีข้าพเจ้าสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ที
(ชือสถาบัน)……….…………...................................................................................................................................
วิชาเอก …………………………….………คณะ ……..………….…..…….…….. หลักสู ตรทีเรี ยน………….…ปี
สถานทีเรี ยน (ศูนย์หรื อวิทยาเขต)………………….ถนน ………………ตําบล……...……อําเภอ………………..
จังหวัด ……………………………………………..รหัสไปรษณีย…
์ ……………………………………………..
ระหว่างนีมูลนิธิฯ สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที บ้านเลขที ………………………………………….
ถนน ………………………………….…………ตําบล ……………………………………………………………
อําเภอ…………………………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ……………….……….
เบอร์ มอื ถือ (ทีเป็ นปั จจุบนั ) ………………………………….E-Mail ……………………………...………………
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
………………………………………………..
(………………………………………………………..)

**ส่ งใบแจ้งผลฉบับนีให้ มูลนิธิฯ หลังการสอบผ่านข้ อเขียนสัมภาษณ์ ภายในวันที 31 กรกฎาคม 2564**

