


หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
ตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว  ปี  ๒๕๕9 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่   22   เดือนธันวาคม  ๒๕๕8 
                                       ......................................................................... 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตาม
โครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว  ปี  ๒๕๕9  ดังนี้ 

ข้อ  ๑  คุณสมบัติของผู้รับทุน  หรือ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน 
๑.๑  เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑.๒  เป็นเด็กผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคมของท้องถิ่น 
๑.๓  เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ  และก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือปริญญาตรีทุกสาขาเท่านั้น  ซึ่งต้องผ่านการรับรองจาก
สถานศึกษา  (ผู้ที่เรียนภาค  กศ.บป. หรือ ภาคสมทบ หรือภาคพิเศษ  หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน  ไม่
พิจารณาให้ทุนการศึกษา) 

๑.๔  มีความประพฤติดี  ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากสถาบันศึกษาของรัฐ 
๑.๕  ค่าใช้จ่ายส าหรับทุนการศึกษา  ให้เบิกจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ  

ค่าบ ารุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษาก าหนด   

ข้อ  ๒  การรับสมัคร/การยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องแต่งกายชุดนักศึกษา  พร้อมสมัครและ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง)  ถนนสุรินทร์ – นครราชสีมา 
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เว้นวันหยุดราชการ  ในกรณีของนักศึกษาที่สถานศึกษาอยู่
ต่างจังหวัด  สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์  โดยส่งหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของ
เอกสาร ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น  หากระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง จะถือว่าสละสิทธิ์  

๒.๑  ระยะเวลารับสมัคร – สถานที่ 
        รับสมัครระหว่างวันที่  18 มกราคม –  19  กุมภาพันธ์  2559  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                

เว้นวันหยุดราชการ ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  (เขากระโดง)  ถนนสุรินทร์ – นครราชสีมา ต าบล
เสม็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 

๒.๒  หลักฐานการรับสมัครด้วยตนเอง 
๒.๒.1  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนารับรองความถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 

        ๒.๒.2  ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนารับรองความถูกต้อง   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๒.3  รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด  ๑  นิ้ว   จ านวน ๒ รูป 
๒.๒.4  หลักฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็น  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา   

จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๒.5  หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาของรัฐ  พร้อมประทับตราชื่อ

สถาบันการศึกษา         จ านวน  ๑  ฉบับ 
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        ๒.3  หลักฐานการรับสมัครทางไปรษณีย์ 
ส าหรับการรับสมัครทางไปรษณีย์  ให้ส่งใบสมัครและส าเนาเอกสารตามข้อ ๒.๒ ให้ส่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ตามสถานที่และระยะเวลาการรับสมัครข้างต้น 

ข้อ  ๓  วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่

ได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้ง  และเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ
รายชื่อ  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามจ านวนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก าหนด  และแจ้งให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกน าหลักฐานมายื่นขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก าหนด 

ข้อ  ๔  เงื่อนไขการรับทุน 
 ๔.๑  เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว  ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องน าใบเสร็จรับเงิน             
ค่าเล่าเรียน  หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค่าบ ารุง  หรือค่าหน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2 ของปีการศึกษา  
2558  ที่ออกโดยสถานศึกษามอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และเพ่ือเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะไม่คืนใบเสร็จรับเงิน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับทุนการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น  เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินต่อไป 

๔.๒  หากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาแล้ว  ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้มารับ
ทุนการศึกษาภายในวัน  เวลา  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ  ๕  การเพิกถอนทุน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะเพิกถอนทุนการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ตาย 
  ๕.๒  พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น 
  ๕.๓  ขาดคุณสมบัติหรือข้อใดข้อหนึ่งตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ 

ข้อ  ๖  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ (เขากระโดง)  ถนนสุรินทร์ – นครราชสีมา ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  www.bpao.go.th ภายใน ๑๕ วัน  นับตั้งแต่วันที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่   22    เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

      นางกรุณา  ชิดชอบ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  

  
 



               ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์          เลขที.่................ 
              โครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว  ปี  2559  

(ปีการศึกษา  2558) 
               (ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕8)                                                                                  
                     ปวส.             ปริญญาตรี       

๑. ข้าพเจ้า  (นาย/นางสาว)...................................................................................................................... ..   
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .                                                                                                  
วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................................................   อายุ....................... ป ี

๒. อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.................ถนน........................................หมู่บ้าน......................................... ........... 
ต าบล................................อ าเภอ....................... ............จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.................... ......... 
โทรศัพท.์........................................................ 

๓. ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่สถาบัน........................................................................................ระดับ....................ปีที่............          
คณะ....................................................................... สาขาวิชา......................................................................................          
ศึกษาภาค..................................................  สถานทีต้ั่งสถาบันอยู่ที่................. ถนน...................................................                  
ต าบล...............................................อ าเภอ........................................................จังหวัด...............................................                                                          
รหัสไปรษณีย์............................  โทรศัพท์....................................................... 

๔. บิดาชื่อ........................................นามสกุล.................................... .......อายุ............... ป ี อาชีพ................................... 
      มีชีวิต               เสียชวีิต          รายได้ของบิดาปีละ..........................................  บาท        
มารดาชื่อ.....................................นามสกุล.................................. .........อายุ............... ปี  อาชีพ.................................. 
      มีชวีิต                เสียชวีิต  รายได้ของมารดาปีละ......................................  บาท 
บิดา  มารดา  มีบุตรรวม...............................  คน  ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่............................................. ...................... 

๕. สถานภาพบิดามารดาของนักศึกษา         อยู่ด้วยกัน          หย่า            อ่ืน ๆ.................................................... 
๖. กรณีไม่อยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดา  ข้าพเจ้าอยู่ในความปกครองของ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล................. .......................................................... 
อายุ......................ปี  อาชีพ...............................รายได้ปีละ ........................................ บาท  อยู่บ้านเลขท่ี................            
หมู่ที.่.............หมู่บ้าน............................................ถนน.................................  ต าบล.................................. .................                         
อ าเภอ..............................   จงัหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.....................................เกี่ยวข้องเป็น............................. .............................. 

๗.  ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้ 
      ๑. รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว    จ านวน  ๒  รูป 
      ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาของรัฐ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕. หลักฐานอื่น ๆ...................................  จ านวน  ๑  ฉบับ    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
ลงชื่อ....................................................... .....     ผู้ขอรับทุน          

(..............................................................)    

ติดรูปถ่าย            
ชุดนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 

(๑ นิ้ว) 

                ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
   ตรวจสอบแล้วเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ................................................ผู้รับสมัคร 
   ( .............................................................)   
 ต ำแหน่ง...................................................... 
 วันท่ี............................................................. 
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