
 
หลกัเกณฑ์การพจิารณา “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์” ประจําปี 2559 

———————————————– 

 ดว้ยมูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์  มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา โดยจดัใหมี้เงินทุนการศึกษา ซ่ึงไดรั้บจดัสรร

จากเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธา เพื่อใหก้ารจดัสรรทุนการศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยทัว่ถึง และเกิดความยติุธรรมแก่

ผูรั้บทุนการศึกษานกัศึกษาท่ีมีความสนใจโดยทัว่กนั โดยทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนท่ีมอบใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา โดยไม่มี

เง่ือนไขท่ีจะตอ้งใชคื้นแต่อยา่งใด เพียงแต่มุ่งหวงัวา่เงินทุนการศึกษาน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 

ใหก้บัประเทศชาติต่อไป 

มูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์  จึงประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณา  “ทุนมูลนิธิคุณแม่ จินตนา  ธนาลง

กรณ์”  และรับสมคัรผูข้อรับทุนการศึกษา  ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกวา่ หลกัเกณฑก์ารพิจารณา “ทุนมูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์”   

2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ 

3. ประกาศน้ีใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการแจง้เปล่ียนแปลงจากมูลนิธิ 

4. ทุนการศึกษา  หมายถึง  ทุนการศึกษาท่ีจดัสรรใหผู้รั้บทุนการศึกษาตามระดบัชั้นต่าง ๆ ตามประกาศของมูลนิธิ

คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดงัน้ี  

จาํนวนทุนสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของคณะกรรมการ  

4.1. ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000.- บาท จาํนวน 12 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยใหร้ะดบัชั้นละ 4 ทุน 

4.2. ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000.- บาท จาํนวน 12 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใหร้ะดบัชั้นละ 4 ทุน 

4.3. ทุนการศึกษา ทุนละ 4,000 บาท จาํนวน 12 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยใหร้ะดบัชั้นละ 4 ทุน 

4.4. ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จาํนวน 12 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใหร้ะดบัชั้นละ 4 ทุน 

4.5. ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จาํนวน 12 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นปวช. ปีท่ี  1 ถึง  ชั้นปวช. ปี

ท่ี  3 โดยใหร้ะดบัชั้นละ 4 ทุน 

4.6. ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จาํนวน 8 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นปวส. ปีท่ี  1 ถึง  ชั้นปวส. ปี

ท่ี  2 โดยใหร้ะดบัชั้นละ 4 ทุน 

4.7. ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จาํนวน 16 ทุน สาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้น

อุดมศึกษาปีท่ี 4  (หรือ 5 ถา้มี) โดยให้ระดบัชั้นละ 4 ทุน 



 
เกณฑ์การคัดเลือก:-  จะคัดเลือกผ่านสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกบัทางมูลนิธิฯ ในเบื้องต้น โดยทาง

สถาบันการศึกษาจะทาํการคัดเลือกและส่งรายช่ือทีผ่่านเกณฑ์ให้กบัทางคณะกรรมการ หรือนักเรียน/นักศึกษา

จะย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง   ในการพจิารณาคัดเลือกตามข้ันตอนของคณะกรรมการต่อไป  ในกรณีทีม่ีเสียงการ

ตัดสินของคณะกรรมการเท่ากนัน้ัน  ทางประธานคณะอนุกรรมการ จะเป็นผู้ตัดสินในข้ันสุดท้ายและถือเป็น

ทีสุ่ด   ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกแล้วทางคณะกรรมการจะแจ้งกลบัไปยงัสถาบันการศึกษาน้ันให้รับทราบต่อไป 

เพ่ือให้สถาบันการศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษา ให้มารับทุนการศึกษา 

 

ติดต่อสอบถามได้ที ่02-422-9400 ต่อ 9840 คุณบัญญตัิ  หรือ ต่อ 9408 คุณสายใจ 

เลขที ่12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700  

5. ผูรั้บทุนการศึกษา หมายถึง ผูรั้บทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปวช. ปวส และ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

6. ทุนการศึกษา อาจจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุในขอ้ 4  ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอรับ ทุนการศึกษามีจาํนวนไม่

ครบหรือขาดคุณสมบติัตามขอ้ 7 

7. ผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบรับทุนการศึกษา  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

7.1. เป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทย  

7.2. เป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัต่างๆตรงตามหลกัเกณฑท่ี์มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์จดัใหมี้การ

มอบทุนการศึกษา 

7.3. มีฐานะยากจน  (รายไดข้องผูป้กครองทั้งหมดต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท) โดยแนบหลกัฐานทาง

การเงินของผูป้กครองประกอบ 

7.4. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั

ของโรงเรียน และไม่เคยตอ้งโทษทางวนิยั 

7.5. มีผลการเรียนระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่  3.00  หรือ 75% หรือ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

8. การพิจารณาจดัสรรหรือยกเลิกการใหทุ้นการศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการและประธานอนุกรรมการ 

ถือเป็นท่ีสุด 

9. กาํหนดการ 

รับสมัครโดยสถาบันการศึกษา    กรกฎาคม – กนัยายน    ของทุกปี 

นักเรียน/นักศึกษา สมัครด้วยตนเอง  ภายใน 25 กนัยายน    ของทุกปี 

ประกาศผลและมอบทุนโดยคณะกรรมการ   พฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี 

(กรณีทีม่ีการจัดพธีิมอบทุน จะแจ้งวนัเวลาทีแ่น่นอนให้ทราบอกีคร้ัง) 

 



 
10. การสมคัรขอรับทุนการศึกษา มีระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 

10.1. ผูป้ระสงคข์อรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อผา่นสถาบนัการศึกษาท่ีร่วมกบัทางมูลนิธิฯ ในปีนั้น ๆ                 

เม่ือพิจารณามอบทุนการศึกษาแลว้ถือวา่การมอบทุนปีนั้นเป็นอนัเสร็จส้ิน 

10.2. เอกสารในการสมคัรคดัเลือกทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีดงัน้ี 

• ใบสมคัรของสถาบนัการศึกษา 1 ชุด  

• รูปถ่ายสีหรือขาวดาํ  1 น้ิว   จาํนวน  1  รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

• สาํเนาบตัรนกัเรียน หรือ บตัรนกัศึกษา 

• หนงัสือรับรองหรือขอ้คิดเห็นจากสถานศึกษาวา่มีความประพฤติดี เรียนดี หรือ กีฬาเด่น หรือมี

ความสามารถพิเศษ  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

• สาํเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือ สาํเนาสมุดพก  1 ชุด 

• สาํเนาทะเบียนบา้น และ สาํเนาบตัรประชาชนอยา่งละ 1 ชุด 

• สมุดกิจกรรมหรือ Portfolio (ถา้มี) 

• รูปถ่ายบา้นท่ีอยู ่(ถา้มี) 

10.3. การมอบทุนมี 3 ช่องทางดงัน้ี ซ่ึงอาจจะเลือกทางใดแลว้แต่ความเหมาะสม 

• มอบผา่นสถาบนัการศึกษาเป็นผูรั้บแทน  

• มอบท่ีสถานศึกษาของนกัเรียน นกัศึกษา 

• มอบท่ีบริษทัฯ โดยใหน้กัเรียน นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนเขา้มาทาํพิธีรับมอบทุน  

10.4. การเพิกถอนสิทธ์ิของผูไ้ดรั้บทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาจากคณะกรรมการ 

• พน้สภาพจากการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา 

• ถูกพกัการเรียน 

• ขาดคุณสมบติัจากขอ้ 7 

• สละสิทธ์ิ (ตอ้งมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

• ถึงแก่กรรม 

 

          ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

                             
                              (นายประวทิย ์ เติมวริิยะกุล) 

        ประธานอนุกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 



 
                                    รหสัผู้สมคัรรับทนุ ____________________________(จนท.กรอก)     

มลูนิธิคณุแมจ่นิตนา ธนาลงกรณ์  “ทนุมลูนิธิคณุแมจ่นิตนา ธนาลงกรณ์”  ปี 2559  
กรอกข้อความลงในช่องวา่ง….และ/หรือใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีอยู่ข้างหน้าข้อความตามความเป็นจริงให้ครบทกุข้อ หากพบวา่ข้อมลู 

ดงักลา่วไม่เป็นความจริง มลูนิธิฯมีสิทธ์ิระงบัทนุนัน้ๆทนัที 

1. ผู้ขอรับทนุ 

1.1 ช่ือ (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)…………………..…………..นามสกลุ………………………….…………….. 

วนั/เดือน/ปี เกิด………………………………..อาย…ุ…………ปี  ศาสนา…………………………………… 

1.2 สถานศกึษาปัจจบุนั …………………………………………………………ชัน้..........ปีการศกึษา................. 

ท่ีตัง้ ....................................................................................................................................................... 

โทรศพัท์...................................................โทรสาร................................................... 

เป็นสถานศกึษา  รัฐบาล                     เอกชน                                                                                          

1.3 ระดบัผลการเรียน           

ประถมศีกษาปีท่ี ......เกรดเฉล่ีย………………………….  มธัยมศกึษาปีท่ี ...... เกรดเฉล่ีย…………………………. 

ป.ว.ช.ปีท่ี ....... เกรดเฉล่ีย………………………….  ป.ว.ส.ปีท่ี ....... เกรดเฉล่ีย…………………………. 

ปริญญาตรีปีท่ี ....... เกรดเฉล่ีย…………………………. 

1.4 สขุภาพของผู้ รับทนุ 

 สมบรูณ์แข็งแรง   มีโรคประจําตวัคือ …………………………  อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………..……….. 

1.5 ปัจจบุนัอาศยัอยู่กบั (ช่ือ-นามสกลุ)………………………………………… อาย…ุ………ปี   เก่ียวข้องเป็น ……………………... 

เลขท่ี……………………..ซอย…………………………..หมู่……………………..ถนน……………………………………………. 

ตําบล…………………………….…..อําเภอ………………….…………………จงัหวดั………………………….……………….. 

รหสัไปรษณีย์………………………โทรศพัท์………………………..…………… 

จํานวนผู้อาศยัอยูร่่วมบ้านเดียวกนั...............................คน คือ................................................................................................ 

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

2. สถานภาพครอบครัวและผู้อปุการะเลีย้งด ู

2.1 สถานภาพครอบครัวของผู้ขอรับทนุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ผู้ขอรับทนุอาศยัอยู่กบับดิา-มารดา  ผู้ขอรับทนุอาศยัอยู่กบับดิา  ผู้ขอรับทนุอาศยัอยู่กบัมารดา 

 บดิา-มารดาอยู่ร่วมกนั  บดิา-มารดาแยกกนัอยู่  บดิา-มารดาหย่ากนัตามกฎหมาย  บดิาเสียชีวติ 

 มารดาเสียชีวติ   บดิามีครอบครัวใหม่  มารดามีครอบครัวใหม่     บดิาทอดทิง้ 

 มารดาทอดทิง้  อ่ืนๆ.......................................................................................................................  

2.2  บดิาของผู้ขอรับทนุ   ยงัมีชีวติ  เสียชีวติ 

 ช่ือ…………………………………………………นามสกลุ………………………………………………..อาย…ุ………….…….ปี 

 อาชีพ………………………………..สถานท่ีทํางาน………………………………………..รายได้เฉล่ียต่อเดือน………………บาท 

 รายได้พิเศษอีกเดือนละ…………………………..บาท ประเภทของงานพิเศษ……………………………………………………… 

 สขุภาพของบดิา   ดี   ไม่ดี   ทพุพลภาพ 

ปัจจบุนับดิาอาศยัอยู่บ้านเลขท่ี ……………………..ซอย……………………..หมู่……………………..ถนน…………………… 

ตําบล…………………………….…..อําเภอ………………….…………………จงัหวดั………………………….………………. 

 

 

 รูป 1 น้ิว 



 
 

รหสัไปรษณีย์………………………โทรศพัท์………………………..…………… 

ระบรุายละเอียด/สาเหต ุกรณีไม่ได้อยู่ร่วมกนัหรือขาดการตดิตอ่……………………………………………………………………… 

2.3  มารดาของผู้ขอรับทนุ   ยงัมีชีวติ  เสียชีวติ 

 ช่ือ…………………………………………………นามสกลุ………………………………………………..อาย…ุ………….…….ปี 

 อาชีพ………………………………..สถานท่ีทํางาน………………………………………..รายได้เฉล่ียต่อเดือน………………บาท 

 รายได้พิเศษอีกเดือนละ…………………………..บาท ประเภทของงานพิเศษ……………………………………………………… 

 สขุภาพของมารดา   ดี   ไม่ดี   ทพุพลภาพ     

ปัจจบุนัมารดาอาศยัอยู่บ้านเลขท่ี ……………………..ซอย……………………..หมู่……………………..ถนน…………………… 

ตําบล…………………………….…..อําเภอ………………….…………………จงัหวดั………………………….…………………. 

รหสัไปรษณีย์………………………โทรศพัท์………………………..…………… 

ระบรุายละเอียด/สาเหต ุกรณีไม่ได้อยู่ร่วมกนัหรือขาดการตดิตอ่……………………………………………………………………… 

2.4 ผู้อปุการะอ่ืนๆของผู้ขอรับทนุ  ยงัมีชีวติ  เสียชีวติ 

 ช่ือ…………………………………นามสกลุ……………………………………อาย…ุ……….ปี   เก่ียวข้องเป็น ………………… 

 อาชีพ………………………………..สถานท่ีทํางาน………………………………………..รายได้เฉล่ียต่อเดือน………………บาท 

 รายได้พิเศษอีกเดือนละ…………………………..บาท ประเภทของงานพิเศษ……………………………………………………… 

 สถานภาพครอบครัวผู้อปุการะ  โสด   สมรส    มีบตุร…………..คน 

 สขุภาพของผู้อปุการะ   ดี   ไม่ด ี   ทพุพลภาพ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอปุการะในปัจจุบนั……………… คน   ระบรุายละเอียด……………………….………………………… 

ปัจจบุนัผู้อปุการะอาศยัอยู่บ้านเลขท่ี ……………………..ซอย……………………..หมู่……………………..ถนน…………………… 

ตําบล………………….อําเภอ………………….…จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์………………โทรศพัท์………………. 

2.5  ผู้ขอรับทนุมีพ่ีน้อง……………………..คน 

  บดิาและมารดาเดียวกนั………………………คน (รวมผู้ขอรับทนุด้วย) ดงันี ้

 1……………………………………………อาย…ุ…………..ปี 3. ………………………………………อายุ……………..ปี 

 2……………………………………………อาย…ุ…………..ปี 4. ………………………………………อายุ……………..ปี 

  ตา่งบดิา แตม่ารดาเดียวกนั ………………………คน (รวมผู้ขอรับทนุด้วย) ดงันี ้

 1……………………………………………อาย…ุ…………..ปี 3. ………………………………………อายุ……………..ปี 

 2……………………………………………อาย…ุ…………..ปี 4. ………………………………………อายุ……………..ปี 

  ตา่งมารดา แตบ่ดิาเดียวกนั ……………………..คน (รวมผู้ขอรับทนุด้วย) ดงันี ้

 1……………………………………………อาย…ุ…………..ปี 3. ………………………………………อายุ……………..ปี 

 2……………………………………………อาย…ุ…………..ปี 4. ………………………………………อายุ……………..ปี 

2.6 ผู้ ท่ีให้ความอปุการะเลีย้งดผูู้ขอรับทนุคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บดิา   มารดา  เลีย้งดตูวัเอง   ญาตหิรือผู้ อ่ืน (ระบ)ุ………………………………….. 

ให้ความอปุการะผู้ขอรับทนุดงัตอ่ไปนี ้

 จ่ายค่าเล่าเรียน……………………บาท/เดือน    ให้คา่ใช้จ่ายทัว่ไป……………………บาทตอ่เดือน 

 เลีย้งดทูกุอย่าง       อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………………………………… 



 
3 ข้อมลูเพิ่มเตมิ 

4.1 เคยได้รับทนุการศกึษา 

 ไม่เคย  เคย (ระบทุนุ)…………………………………….จํานวน …………………บาท 

4 ให้ผู้ขอรับทนุแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัหวัข้อตอ่ไปนี ้

    ปัญหาครอบครัวท่ีข้าพเจ้าประสบในขณะนี ้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อปุสรรคในการศกึษาตอ่ในระดบัสงูขึน้ของข้าพเจ้าคือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ความคดิเหน็ของครูประจําชัน้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

     ลงช่ือ……………………………………………….โทรศพัท์มือถือ................................... 

     ตําแหน่ง……………………………………………วนัท่ี.................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  และหากนกัเรียนผ่านการคดัเลือกได้รับทนุการศกึษาจากมลูนิธิคณุแม่จินตนา  

ธนาลงกรณ์  ข้าพเจ้าจะสนบัสนนุและส่งเสริมให้นกัเรียนผู้ขอรับทนุเป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิ มีคณุธรรมและตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน 
 

 ลงช่ือ…………………………..……………….………..  ลงช่ือ……………………………..……….………….. 

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

              วนัท่ี……………………….……………….    วนัท่ี……………………………………. 

                     ผู้ขอรับทนุ                          ผู้ปกครอง 

 
 

         ลงช่ือ……………………..……………….……….. 

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

                วนัท่ี………..………………….……. 

ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้ อํานวยการ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมคัรต่อเม่ือไดรั้บเอกสารดงัต่อไปน้ี “ครบถว้นและสมบูรณ์” หากไม่ครบถว้นจะไม่พิจารณาใบสมคัรนั้น 

1) ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา 1 ชุด 

2) เอกสารแสดงผลการเรียน และใบรับรองการเป็นนกัเรียน 

3) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรับทุน 

4) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในหลกัเกณฑ ์ 



 
เรียงความประจําปี 2559 แยกตามระดบัชัน้ดงันี ้

ประถมศกึษา  เร่ือง “กิจกรรมท่ีทําท่ีโรงเรียน และ การช่วยงานท่ีบ้าน” 

มัธยมศกึษาและเทียบเท่า เร่ือง “การใช้ชีวติของนกัเรียนในประจําวนั และการบําเพ็ญประโยชน์” 

อุดมศกึษาและเทียบเท่า เร่ือง “ความอดทนของข้าพเจ้าในอดีตท่ีผ่านมา และเปา้หมายของนกัเรียน นกัศกึษา ภายใน 5 ปีข้างหน้า” 
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