หลักเกณฑ์การพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแม่จนิ ตนา ธนาลงกรณ์”
———————————————–
ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริ มการศึกษาให้กบั นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ทีมีผลการเรี ยนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดให้มีเงินทุนการศึกษา ซึงได้รับจัดสรรเงินบริ จาคจากผูม้ จี ิตศรัทธา โดยทุนการศึกษานีเป็ นทุน
ทีมอบให้กบั นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา โดยไม่มีเงือนไขทีจะต้องใช้คืนแต่อย่างใด เพียงแต่มุ่งหวังว่าเงินทุนการศึกษานีจะเป็ น
ส่วนหนึงในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมให้กบั สังคมและประเทศชาติสืบไป
ทังนีเพือให้การจัดสรรทุนการศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยทัวถึง และเกิดความยุติธรรม แก่ผขู ้ อรับทุนการศึกษา
ทีมีความสนใจโดยทัวกัน มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา
ธนาลงกรณ์” และรับสมัครผูข้ อรับทุนการศึกษา ไว้ดงั ต่อไปนี
1.
2.
3.
4.

ประกาศนีเรี ยกว่า หลักเกณฑ์การพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์”
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่จนิ ตนา ธนาลงกรณ์
ประกาศนีให้ถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลียนแปลงจากมูลนิธิ
ทุนการศึกษา หมายถึง ทุนการศึกษาทีจัดสรรให้ผรู ้ ับทุนการศึกษาตามระดับชันต่างๆ ตามประกาศของมูลนิธิ
คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี
4.1 ทุนการศึกษาสําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที ถึง ชันประถมศึกษาปี ที
ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท จํานวน ทุน
4.2 ทุนการศึกษาสําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที ถึง ชันมัธยมศึกษาปี ที
ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท จํานวน ทุน
4.3 ทุนการศึกษาสําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชันปวช. ปี ที ถึง ชันปวช. ปี ที
ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท จํานวน 12 ทุน
4.4 ทุนการศึกษาสําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชันปวส. ปี ที ถึง ชันปวส. ปี ที
ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท จํานวน ทุน
4.5 ทุนการศึกษาสําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชันอุดมศึกษาปี ที ถึง ชันอุดมศึกษาปี ที
ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท จํานวน 0 ทุน

หมายเหตุ จํานวนทุนการศึกษาสามารถปรับได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
เกณฑ์การคัดเลือก : มูลนิธิฯ จะคัดเลือกจากข้อมูลตามเอกสารการสมัครทีครบถ้วน ผ่านช่องทางการรับสมัครของมูลนิธิ ทัง
จากสถาบันการศึกษาทีร่ วมกับทางมูลนิธิฯ และจากผูส้ มัครทียืนใบสมัครด้วยตนเอง โดยพิจารณาคัดเลือกตามขันตอนของ
มูลนิธิ ในกรณี ทีมีเสียงการตัดสินของคณะกรรมการเท่ากัน ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะเป็ นผูต้ ดั สินชีขาด และถือเป็ นที
สิ นสุด ผูท้ ีผ่านการคัดเลือก ทางคณะกรรมการจะแจ้งกลับไปยังสถาบันการศึกษา หรื อแจ้งกลับไปยังผูผ้ า่ นการคัดเลือก
โดยตรง ตามช่องทางการสมัคร ให้รับทราบ และนัดหมายกําหนดพร้อมขันตอนการรับทุนการศึกษาประจําปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมตามพืนทีต้นสังกัดสถานศึกษาของผู้สมัคร และตามช่ องทางการรับข้อมูลดังนี
สถาบันการศึกษาในเขตพืนทีกรุ งเทพฯ และ ช่องทาง Facebook :
02-422-9400 ต่อ
คุณบัญญัติ หวยภูผา
- - ต่อ
คุณสุพิชญา กาศเกษม
สถาบันการศึกษาในเขตพืนทีปริ มณฑล : 02-811-8220-31 ต่อ
คุณสุภาภรณ์ แก้วสะอาด
สถาบันการศึกษาในเขตพืนทีภาคกลาง : 056-410-666 ต่อ
คุณสายพิน โตปุย
สถาบันการศึกษาในเขตพืนทีภาคอีสาน : 045-582-565-8 ต่อ 4101 คุณชนาการ จันทร์แก้ว
ทีตังมูลนิธิฯ : เลขที 12 ถนนอรุ ณอมริ นทร์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
5 ผูร้ ับทุนการศึกษา หมายถึง ผูร้ ับทุนการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที 1 ถึง ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ปวช. ปวส และ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
6 ทุนการศึกษา อาจจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีระบุในข้อ 4 ในกรณี ทีผูส้ มัครขอรับ ทุนการศึกษามีจาํ นวนไม่
ครบหรื อขาดคุณสมบัติตามข้อ 7
7 ผูม้ ีสิทธิสมัครสอบรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
7.1 เป็ นผูท้ ีมีสญ
ั ชาติไทย
7.2 เป็ นผูท้ ีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่ านัน
7.3 เป็ นครอบครัวผูม้ ีรายได้นอ้ ย (รายได้ของผูป้ กครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
7.4 มีความประพฤติเรี ยบร้อย เป็ นคนดี ไม่ฝักใฝ่ ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรี ยน และไม่เคยต้องโทษทางวินยั
7.5 มีผลการเรี ยนระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 3.00 หรื อ 75% หรื อ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
8 การพิจารณาจัดสรรหรื อยกเลิกการให้ทุนการศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิและถือเป็ นทีสิ นสุด
9 กําหนดการ
รับสมัคร
กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี
ประกาศผลรายชื อผู้ได้ รับทุนการศึกษา
วันที 31 ตุลาคม
ของทุกปี
มอบทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
(กรณีทีมีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จะแจ้งวันเวลาทีแน่นอนให้ ทราบอีกครัง)
10 การสมัครขอรับทุนการศึกษา มีระเบียบปฏิบตั ิดงั นี
10.1 ผูป้ ระสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อผ่านสถาบันการศึกษา ทีร่ วมกับทางมูลนิธิฯ หรื อสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเองโดยตรง ภายในระยะเวลาทีมูลนิธิกาํ หนดในแต่ละปี
10.2 เอกสารในการสมัครคัดเลือกเข้ ารับทุนมูลนิธิคุณแม่จนิ ตนา ธนาลงกรณ์ มีดงั นี
 ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จนิ ตนา ธนาลงกรณ์ 1 ชุ ด
 รู ปถ่ ายสีหรื อขาวดํา 1 นิว จํานวน 1 รู ป (ถ่ ายไม่เกิน 6 เดือน)

 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือ สําเนาสมุดพก 1 ชุ ด
 สําเนาบัตรประชาชนพร้ อมเซ็นต์รับรองสําเนา 1 ชุ ด
 สําเนาสมุดกิจกรรมหรื อ สําเนา Portfolio (ถ้ ามี)
 ภาพถ่ ายทีพักอาศัยปัจจุบนั
10.3 การมอบทุนการศึกษามี 3 ช่องทาง ซึงจะพิจารณาความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ดังนี
 มอบผ่านสถาบันการศึกษาเป็ นผูร้ ับแทน
 มอบทีสถานศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษา
 มอบทีมูลนิธิฯ โดยให้นกั เรี ยน นักศึกษาทีได้รับทุนเข้าร่ วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา
10.4 การเพิกถอนสิทธิของผูไ้ ด้รับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาจากคณะกรรมการ
 พ้นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
 ถูกพักการเรี ยน
 ขาดคุณสมบัติจากข้อ 7
 ตรวจสอบพบการกรอกข้อมูลอันเป็ นเท็จ
 สละสิทธิ (ต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
 ถึงแก่กรรม
ประกาศ ณ วันที 1 กรกฎาคม 2564

(นางรัตนพร ทองลักษณ์)
ประธานอนุกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รหัสผูส้ มัครรับทุน ____________________________(จนท.กรอก)

มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ “ทุนมูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์”
กรอกข้อความลงในช่องว่าง….และ/หรื อใส่ เครื องหมาย  ลงใน  ที อยูข่ า้ งหน้าข้อความตามความเป็ นจริ งให้ครบทุกข้อ หากพบว่าข้อมูล
ดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง มูลนิ ธิฯมีสิทธิ ระงับทุนนันๆทันที (ผู้สมัครทุน จะต้ องกรอกด้ วยตัวเองทังหมดเท่ าทีกรอกได้ )
1. ข้ อมูลผู้ขอรับทุน
รู ป 1 นิ ว
1.1 ชื อ (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)………………………..…………..นามสกุล…………………………….……………..
วัน/เดื อน/ปี เกิด……………………….อายุ……………ปี ศาสนา…………………เบอร์มือถือ.....……….…………
ปั จจุบนั อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที ……………….ซอย…………..…………หมู…
่ …………..ถนน………………..…………
ตําบล…………………….….…..อําเภอ…………………….…………จังหวัด……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ ………...……….
ลักษณะของบ้าน บ้านของตนเอง
บ้านเช่ า
บ้านของญาติหรื อผูป้ กครอง
สถานศึกษาปั จจุบนั …………..……….……..………………………ชันปี ..............................................ทีตัง..................................................
.....................................................................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................................
เป็ นสถานศึ กษา  รัฐบาล
 เอกชน
1.2 ผลการเรี ยนเฉลียสะสม (GPAX) ในระดับชันการศึกษาปั จจุบนั
ประถมศึกษาปี ที ................. เกรดเฉลีย……………….
มัธยมศึกษาปี ที .................. เกรดเฉลีย…………………….…
ป.ว.ช.ปี ที
................. เกรดเฉลีย……………….
ป.ว.ส.ปี ที
................... เกรดเฉลีย……………………….
ปริ ญญาตรี ปีที ................. เกรดเฉลีย……………….
1.3 สุ ขภาพของผูร้ ับทุน
 สมบูรณ์แข็งแรง
 มีโรคประจําตัวคือ ………………………………
 ทุพพลภาพ (ระบุ)……………...………..……
1.4 ผูข้ อรับทุนมีพีน้อง……………………..คน (รวมผูข้ อรับทุนด้วย)
2. สถานภาพครอบครัวและผู้อุปการะเลียงดู
2.1 สถานภาพครอบครัวของผูข้ อรับทุน (เลือกได้มากกว่า ข้อ)
 ผูข้ อรับทุนอาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา
 ผูข้ อรับทุนอาศัยอยูก่ บั บิดาหรื อมารดาเพียงท่านเดี ยว
 ผูข้ อรับทุนอาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ืน โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
2.2 บิดาของผูข้ อรับทุน
 ยังมีชีวิต
 เสี ยชี วิต
สุ ขภาพของบิดา
 สมบูรณ์แข็งแรง  ป่ วย …………..………..…………  ทุพพลภาพ ……..……..…………………
ชื อ…………………………………….………………นามสกุล…………………………………………………..อายุ……………….…….ปี
อาชี พ………………………………..สถานทีทํางาน……………………...………………………..รายได้รวมต่อเดื อน….………………บาท
2.3 มารดาของผูข้ อรับทุน
 ยังมีชีวิต
 เสี ยชี วิต
สุ ขภาพของมารดา
 สมบูรณ์แข็งแรง  ป่ วย ………………....……………  ทุพพลภาพ ………....……………………
ชื อ……………..………………….......………………นามสกุล……………...……..…….………………………..อายุ…………...….…….ปี
อาชี พ………………………………...สถานทีทํางาน………………………………..……………..รายได้รวมต่อเดื อน………..…………บาท
2.4 ผูอ้ ุปการะ/ผูป้ กครองของผูข้ อรับทุน  บิดา
 มารดา
 บิดาและมารดา  อืนๆโปรดระบุ
(ในกรณีผ้อู ุปการะ/ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนเป็ นบิดาหรื อมารดา ไม่ ต้องกรอกข้ อมูลข้ อ . ด้ านล่ างบรรทัดนี)
ชื อ……………..………………….......………………นามสกุล……………...……..…….………………………..อายุ…………...….…….ปี
อาชี พ………………………………...สถานทีทํางาน………………………………..……………..รายได้รวมต่อเดื อน………..…………บาท

สถานภาพครอบครัวผูอ้ ุปการะ  โสด
 สมรส มีบุตร…………..คน
สุ ขภาพของผูอ้ ุปการะ
 สมบูรณ์แข็งแรง  ป่ วย …………..………..…………  ทุพพลภาพ ……..……..…………………
จํานวนสมาชิ กในครอบครัวทีอุปการะในปั จจุบนั ……………… คน
. ข้ อมูลเพิมเติม
. เคยได้รับทุนการศึ กษา
 ไม่เคย
 เคย (ระบุทุน)…………………………………………...…………….จํานวน ………………....………………บาท
3.2 ภาพถ่ายทีพักอาศัยปั จจุบนั ของผูข้ อรับทุนการศึ กษา (บ้านทีพักอาศัยจริ ง มิใช่หอพักในช่วงระหว่างกําลังศึกษา)

3. ให้ ผ้ขู อรับทุนบอกเล่ าถึงปัญหาครอบครัวทีประสบ และอุปสรรคในการศึกษาของผู้ขอรับทุน ณ ปัจจุบัน
(กรุณาเขียนโดยละเอียด มีส่วนสํ าคัญต่ อการพิจารณาทุนการศึกษา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………………....………….

5.

ความคิดเห็นของอาจารย์ ประจําชั น/อาจารย์ ทีปรึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

ลงชื อ……………………………………………….โทรศัพท์มือถือ...................................
ตําแหน่ง………………………………………….…วันที...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี เป็ นความจริ งทุกประการ และหากนักเรี ยนผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึ กษาจากมูลนิ ธิคุณแม่จินตนา
ธนาลงกรณ์ ข้าพเจ้าจะสนับสนุนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนผูข้ อรับทุนเป็ นผูท้ ีมีความประพฤติดี มีคุณธรรมและตังใจศึกษาเล่าเรี ยน

ลงชื อ…………………………..……………….………..
(…………………………………….……………....)
วันที……………………….……………….
ผูข้ อรับทุน

ลงชื อ……………………………..……….…………..
(……..………………..………………………….)
วันที…………………………………….
ผูป้ กครอง

ลงชื อ……………………..……………….………..
(โปรดประทับตราโรงเรี ยน)
(………………..………..…………………..)
วันที………..………………….…….
ครู ใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผูอ้ าํ นวยการ/คณบดี /อธิ การบดี

คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัครต่อเมือได้ รับเอกสาร “ครบถ้ วนและสมบูรณ์” หากไม่ครบถ้ วนจะไม่พจิ ารณาใบสมัครนัน

เรียงความประจําปี
ผู้สมัครทุนจะต้ องคิดและกรอกด้ วยตัวเองทังหมด กําหนดการเขียนเรียงความภายในบรรทัดด้ านล่ างเท่ านัน โดยแยกตามระดับชั นดังนี
ประถมศึกษา
เรื อง “กิจกรรมที ทําทีบ้าน และการช่วยเหลื อผูอ้ ืนของข้าพเจ้า”
มัธยมศึกษาและเทียบเท่ า เรื อง “การบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคมทีเคยปฏิบตั ิ พร้อมบรรยายประโยชน์ทีได้รับจากการปฏิบตั ิ”
อุดมศึกษาและเทียบเท่ า เรื อง “การวางแผนการดําเนิ นชี วิตในอนาคต และการดําเนิ นกิจกรรมเพือสังคมทีเคยเข้าร่ วม/อยากเข้าร่ วม”
หมายเหตุ ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และเทียบเท่ า หากมีเอกสารการเข้ าร่ วมกิจกรรมเพือสังคมทีผ่านมา กรุณาแนบเอกสารประกอบ

