
 
หลกัเกณฑ์การพจิารณา “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์” 

———————————————– 

 ดว้ยมูลนิธิคุณแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์  มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาใหก้บันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ทีมีผลการเรียนดี 

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ โดยจดัใหม้ีเงินทุนการศึกษา ซึงไดรั้บจดัสรรเงินบริจาคจากผูม้ีจิตศรัทธา โดยทุนการศึกษานีเป็นทุน

ทีมอบใหก้บันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา โดยไม่มีเงือนไขทีจะตอ้งใชคื้นแต่อยา่งใด  เพียงแต่มุ่งหวงัวา่เงินทุนการศึกษานีจะเป็น

ส่วนหนึงในการสร้างคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรมใหก้บัสังคมและประเทศชาติสืบไป 

ทงันีเพือให้การจดัสรรทุนการศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยทวัถึง และเกิดความยติุธรรม แก่ผูข้อรับทุนการศึกษา

ทีมีความสนใจโดยทวักนั มูลนิธิคุณแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์  จึงประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณา  “ทุนมูลนิธิคุณแมจิ่นตนา 

ธนาลงกรณ์”  และรับสมคัรผูข้อรับทุนการศึกษา  ไวด้งัตอ่ไปนี 
 

1. ประกาศนีเรียกวา่ หลกัเกณฑก์ารพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์”   

2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

3. ประกาศนีใหถื้อปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการแจง้เปลียนแปลงจากมูลนิธิ 

4. ทุนการศึกษา หมายถึง ทุนการศึกษาทีจดัสรรให้ผูรั้บทุนการศึกษาตามระดบัชนัต่างๆ ตามประกาศของมูลนิธิ

คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดงันี  

4.1  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที  ถึง ชนัประถมศึกษาปีที   

 ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 18 ทุน  

4.2  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที  ถึง ชนัประถมศึกษาปีที   

   ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 18 ทุน  

4.3  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที  ถึง ชนัมธัยมศึกษาปีที   

   ทุนการศึกษาละ 4,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 18 ทุน    

4.4  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที  ถึง ชนัมธัยมศึกษาปีที   

   ทุนการศึกษาละ 8,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 18 ทุน  

4.5  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัปวช. ปีที   ถึง  ชนัปวช. ปีที     

   ทุนการศึกษาละ 8,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 18 ทุน  

4.6  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัปวส. ปีที   ถึง  ชนัปวส. ปีที    

   ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 12 ทุน  

4.7  ทุนการศึกษาสาํหรับผูรั้บทุนการศึกษาชนัอุดมศึกษาปีที  ถึง ชนัอุดมศึกษาปีที     

   ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท ระดบัชนัละ  ทุน รวมจาํนวน 30 ทุน 
 

หมายเหตุ  จาํนวนทุนการศึกษาสามารถปรับไดต้ามดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

 



 
เกณฑ์การคัดเลือก :  มูลนิธิฯ จะคดัเลือกจากขอ้มูลตามเอกสารการสมคัรทีครบถว้น ผา่นช่องทางการรับสมคัรของมูลนิธิ ทงั

จากสถาบนัการศึกษาทีร่วมกบัทางมูลนิธิฯ และจากผูส้มคัรทียนืใบสมคัรดว้ยตนเอง   โดยพิจารณาคดัเลือกตามขนัตอนของ

มูลนิธิ ในกรณีทีมีเสียงการตดัสินของคณะกรรมการเท่ากนั ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผูต้ดัสินชีขาด และถือเป็นที

สินสุด   ผูท้ีผา่นการคดัเลือก ทางคณะกรรมการจะแจง้กลบัไปยงัสถาบนัการศึกษา  หรือแจง้กลบัไปยงัผูผ้า่นการคดัเลือก

โดยตรง ตามช่องทางการสมคัร ใหรั้บทราบ และนดัหมายกาํหนดพร้อมขนัตอนการรับทุนการศึกษาประจาํปี 
 

ติดต่อสอบถามเพมิเติม ตามช่องทางการรับข้อมูล ได้ท ี 

สถาบนัการศึกษาในเขตพืนทีกรุงเทพฯ และ ช่องทาง Facebook : 02-8118220 ต่อ 2205 คุณสายใจ หรรษาวงศส์กุล 

สถาบนัการศึกษาในเขตพืนทีปริมณฑล   : 02-811-8220-31  ต่อ    คุณสุภาภรณ์ แกว้สะอาด (สาย ) 

สถาบนัการศึกษาในเขตพืนทีภาคกลาง    : 056-410-666        ต่อ      คุณสายพิน โตปุย            (ชยันาท)

สถาบนัการศึกษาในเขตพืนทีภาคอีสาน   : 045-582-565-8    ต่อ 4101    คุณชนาการ จนัทร์แกว้   (ยโสธร) 

ติดต่อโดยตรงท ี: มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 

     ทตีัง : เลขที 12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700  
 

5 ผูรั้บทุนการศึกษา หมายถึง ผูรั้บทุนการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 1 ถึง ชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ปวช. ปวส และ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

6 ทุนการศึกษา อาจจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทีระบุในขอ้ 4  ในกรณีทีผูส้มคัรขอรับ ทุนการศึกษามีจาํนวนไม่

ครบหรือขาดคุณสมบติัตามขอ้ 7 

7 ผูม้ีสิทธิสมคัรสอบรับทุนการศึกษา  ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

7.1  เป็นผูที้มีสัญชาติไทย  

7.2  เป็นผูที้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านัน 

7.3  เป็นครอบครัวผูม้ีรายไดน้อ้ย  (รายไดข้องผูป้กครองรวมต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)  

7.4  มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของ 

      โรงเรียน และไม่เคยตอ้งโทษทางวนิยั 

7.5  มีผลการเรียนระดบัคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกวา่  3.00  หรือ 75% หรือ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

8 การพิจารณาจดัสรรหรือยกเลิกการใหทุ้นการศึกษาอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิและถือเป็นทีสินสุด 

9 กาํหนดการ 

รับสมัคร     มิถุนายน –   สิงหาคม     ของทุกปี 

ประกาศผลรายชือผู้ได้รับทุนการศึกษา  ภายในวนัท ี   ตุลาคม      ของทุกปี        

มอบทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ   ภายในเดือน  พฤศจิกายน    ของทุกปี         

(กรณีทมีีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จะแจ้งวันเวลาทีแน่นอนให้ทราบอีกครัง) 

 



 
10 การสมคัรขอรับทุนการศึกษา มีระเบียบปฏิบติัดงันี 

10.1 ผูป้ระสงคข์อรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อผา่นสถาบนัการศึกษา ทีร่วมกบัทางมูลนิธิฯ หรือสมคัร

ขอรับทุนการศึกษาดว้ยตนเองโดยตรง ภายในระยะเวลาทีมูลนิธิกาํหนดในแต่ละปี 

10.2 เอกสารในการสมัครคัดเลือกเข้ารับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีดังนี 

 ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์  1 ชุด  

 รูปถ่ายสีหรือขาวดํา  1 นิว   จํานวน  1  รูป  (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน)  

 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือ สําเนาสมุดพก  1 ชุด 

 สําเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสําเนา     1 ชุด 

 สําเนาสมุดกจิกรรมหรือ สําเนา Portfolio (ถ้ามี) 

 ภาพถ่ายทพีักอาศัยปัจจุบัน 

10.3 การมอบทุนการศึกษามี 3 ช่องทาง ซึงจะพิจารณาความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ดงันี  

 มอบผา่นสถาบนัการศึกษาเป็นผูรั้บแทน  

 มอบทีสถานศึกษาของนกัเรียน นกัศึกษา 

 มอบทีมูลนิธิฯ โดยใหน้กัเรียน นกัศึกษาทีไดรั้บทุนเขา้มาทาํพิธีรับมอบทุน  

10.4 การเพิกถอนสิทธิของผูไ้ดรั้บทุนมูลนิธิคุณแมจิ่นตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาจากคณะกรรมการ 

 พน้สภาพจากการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา 

 ถูกพกัการเรียน 

 ขาดคุณสมบติัจากขอ้ 7 

 ตรวจสอบพบการกรอกขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ 

 สละสิทธิ (ตอ้งมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

 ถึงแก่กรรม 

 

           ประกาศ ณ วนัที 1 มิถุนายน 2562 

                             

 

 

                                (นางรัตนพร  ทองลกัษณ์) 

         ประธานอนุกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 



 
                                     

รหสัผูส้มคัรรับทุน ____________________________(จนท.กรอก)     

มูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์  “ทุนมูลนธิิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์” 
กรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง….และ/หรือใส่เครืองหมาย  ลงใน  ทีอยูข่า้งหนา้ขอ้ความตามความเป็นจริงให้ครบทุกขอ้ หากพบวา่ขอ้มูล 

ดงักล่าวไมเ่ป็นความจริง มูลนิธิฯมีสิทธิระงบัทุนนนัๆทนัที  (ผู้สมัครทุน จะต้องกรอกด้วยตัวเองทังหมดเท่าทีกรอกได้) 
 

1. ข้อมูลผู้ขอรับทุน 

1.1 ชือ (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)………………………..…………..นามสกุล…………………………….…………….. 

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

ปัจจุบนัอาศยัอยูบ่า้นเลขที ……………….ซอย…………..…………หมู่……………..ถนน………………..………… 

ตาํบล…………………….….…..อาํเภอ…………………….…………จงัหวดั……………..……………รหัสไปรษณีย…์………...………. 

ลกัษณะของบา้น  บา้นของตนเอง  บา้นเช่า                บา้นของญาติหรือผูป้กครอง                                                                    

สถานศึกษาปัจจุบนั …………..……….……..………………………ชนัปี..............................................ทตีงั..................................................  

.....................................................................................................โทรศพัท.์.........................................โทรสาร.................................................. 

เป็นสถานศึกษา         รัฐบาล                                  เอกชน                                                                                          

1.2 ผลการเรียนเฉลียสะสม (GPAX) ในระดบัชนัการศึกษาปัจจุบนั         

ประถมศึกษาปีที .................   เกรดเฉลีย……………….      มธัยมศึกษาปีที .................. เกรดเฉลีย…………………….… 

ป.ว.ช.ปีที           .................   เกรดเฉลีย……………….      ป.ว.ส.ปีที         ................... เกรดเฉลีย………………………. 

ปริญญาตรีปีที    .................   เกรดเฉลีย………………. 

1.3 สุขภาพของผูรั้บทุน 

 สมบูรณ์แขง็แรง   มีโรคประจาํตวัคือ ………………………………           อืนๆ (ระบุ)……………...………..……….. 

1.4 ผูข้อรับทุนมีพีนอ้ง……………………..คน (รวมผูข้อรับทุนดว้ย) 

2. สถานภาพครอบครัวและผู้อุปการะเลยีงดู 

2.1 สถานภาพครอบครัวของผูข้อรับทุน (เลือกไดม้ากกวา่  ขอ้) 

 ผูข้อรับทุนอาศยัอยูก่บับิดา-มารดา   ผูข้อรับทุนอาศยัอยูก่บับิดาหรือมารดาเพียงท่านเดียว  

 ผูข้อรับทุนอาศยัอยูก่บัผูอื้น โปรดระบุ..........................................................................................................................................................  

2.2  บิดาของผูข้อรับทุน   ยงัมีชีวิต  เสียชีวติ 

 สุขภาพของบิดา   สมบูรณ์แขง็แรง  ป่วย …………..………..…………  ทุพพลภาพ ……..……..………………… 

 ชือ…………………………………….………………นามสกุล…………………………………………………..อายุ……………….…….ปี 

 อาชีพ………………………………..สถานทีทาํงาน……………………...………………………..รายไดร้วมต่อเดือน….………………บาท 

2.3  มารดาของผูข้อรับทุน  ยงัมีชีวิต  เสียชีวติ 

 สุขภาพของมารดา   สมบูรณ์แขง็แรง  ป่วย ………………....……………  ทุพพลภาพ ………....…………………… 

 ชือ……………..………………….......………………นามสกุล……………...……..…….………………………..อายุ…………...….…….ปี 

 อาชีพ………………………………...สถานทีทาํงาน………………………………..……………..รายไดร้วมต่อเดือน………..…………บาท 

2.4  ผูอุ้ปการะ/ผูป้กครองของผูข้อรับทุน        บิดา   มารดา    บิดาและมารดา  อืนๆโปรดระบุ 

      (ในกรณีผู้อุปการะ/ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนเป็นบิดาหรือมารดา ไม่ต้องกรอกข้อมูลข้อ . ด้านล่างบรรทัดนี) 

        ชือ……………..………………….......………………นามสกุล……………...……..…….………………………..อายุ…………...….…….ปี 

 อาชีพ………………………………...สถานทีทาํงาน………………………………..……………..รายไดร้วมต่อเดือน………..…………บาท 

  

 

 

รูป 1 นิว 



 
        สถานภาพครอบครัวผูอุ้ปการะ  โสด   สมรส  มีบุตร…………..คน 

 สุขภาพของผูอุ้ปการะ                สมบูรณ์แขง็แรง  ป่วย …………..………..…………  ทุพพลภาพ ……..……..………………… 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีอุปการะในปัจจุบนั……………… คน    

.   ข้อมูลเพมิเติม 

       .  เคยไดรั้บทุนการศึกษา 

 ไม่เคย  เคย (ระบุทุน)…………………………………………...…………….จาํนวน ………………....………………บาท 

3.2  ภาพถ่ายทีพกัอาศยัปัจจุบนัของผูข้อรับทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    ให้ผู้ขอรับทุนแสดงความคิดเห็นเกยีวกบัหัวข้อต่อไปนี 

4.1  ปัญหาครอบครัวทีขา้พเจา้ประสบในขณะนี 

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

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

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

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

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

 .   อปุสรรคในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนของขา้พเจา้คือ   

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

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

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

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

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

 



 
5.  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจําชัน/อาจารย์ทีปรึกษา 

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

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

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

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

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

 

 

     ลงชือ……………………………………………….โทรศพัทม์ือถือ................................... 

     ตาํแหน่ง………………………………………….…วนัที................................................... 

 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้นีเป็นความจริงทุกประการ  และหากนกัเรียนผา่นการคดัเลือกไดรั้บทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่จินตนา  

ธนาลงกรณ์  ขา้พเจา้จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนผูข้อรับทุนเป็นผูที้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและตงัใจศึกษาเล่าเรียน 

 

 
 

 ลงชือ…………………………..……………….………..  ลงชือ……………………………..……….………….. 

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

              วนัที……………………….……………….    วนัที……………………………………. 

                     ผูข้อรับทุน                          ผูป้กครอง 

 

 

 
 

         ลงชือ……………………..……………….……….. 

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

             วนัที………..………………….……. 

            ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่/ผูอ้าํนวยการ/คณบดี/อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการจะพจิารณาใบสมัครต่อเมือได้รับเอกสาร “ครบถ้วนและสมบูรณ์” หากไม่ครบถ้วนจะไม่พจิารณาใบสมัครนัน 
 



 

เรียงความประจาํปี  
 

ผู้สมัครทุนจะต้องคิดและกรอกด้วยตัวเองทงัหมดโดยแยกตามระดบัชันดงันี   

ประถมศึกษา                     เรือง “กิจกรรมทีทาํทีบา้น และการช่วยเหลือผูอื้นของขา้พเจา้” 

มัธยมศึกษาและเทียบเท่า เรือง “การบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคมทีเคยปฏิบติั พร้อมบรรยายประโยชน์ทีไดรั้บจากการปฏิบติั” 

อุดมศึกษาและเทียบเท่า   เรือง “การวางแผนการดาํเนินชีวติในอนาคต และการดาํเนินกิจกรรมเพอืสังคมทีเคยเขา้ร่วม/อยากเขา้ร่วม”  

หมายเหตุ ในระดบัมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และเทียบเท่า หากมีเอกสารการเข้าร่วมกจิกรรมเพือสังคมทผ่ีานมา กรุณาแนบเอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


