ประกาศ

หลักเกณฑ์ การพิจารณา “ทุนมูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์เพื่อบุคคลทุพพลภาพ” ปี 2558
———————————————–
ด้วยมูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริ มการศึกษา โดยจัดให้มีเงินทุนการศึกษาเพือ่ บุคคล
ทุพพลภาพ ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงินบริ จาคจากผูม้ ีจิตศรัทธา เพือ่ ให้การจัดสรรทุนการศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ทัว่ ถึง และเกิดความยุติธรรมแก่ผรู ้ ับทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีความสนใจโดยทัว่ กัน
มูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ จึงประกาศหลักเกณฑ์ “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์เพือ่ บุคคลทุพพล
ภาพ” และรับสมัครผูข้ อรับทุนการศึกษาเพือ่ บุคคลทุพพลภาพ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ประกาศนี้ให้ถือปฏิบตั ิต้งั แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก
มูลนิธิฯ
2. ทุนการศึกษา หมายถึง ทุนการศึกษาที่จดั สรรให้ผรู ้ ับทุนการศึกษาตามระดับชั้นต่าง ๆ ตามประกาศของ
มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ โดยมีรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้
2.1. ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จํานวน 6 ทุน สําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชั้น ม.4 - ม.6 โดยให้
ระดับชั้นละ 2 ทุน
2.2. ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จํานวน 6 ทุน สําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชั้น ปวช. โดยให้ระดับชั้นละ
2 ทุน
2.3. ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จํานวน 4 ทุน สําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชั้น ปวส. โดยให้ระดับชั้น
ละ 2 ทุน
2.4. ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จํานวน 8 ทุน สําหรับผูร้ ับทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ชั้น
อุดมศึกษาปี ที่ 4 โดยให้ระดับชั้นละ 2 ทุน
3. ผูร้ ับทุนการศึกษา หมายถึง บุคคลทุพพลภาพที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ที่ได้ประกาศไว้ในข้อ 2
4. ทุนการศึกษา อาจจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่ระบุในข้อ 2 ในกรณี ที่ผสู ้ มัครขอรับ ทุนการศึกษามีจาํ นวน
ไม่ครบหรื อขาดคุณสมบัติตามข้อ 5

5. ผูม้ ีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
5.1. เป็ นบุคคลทุพพลภาพ 3 ประเภท ดังนี้
1. ทางการมองเห็น
2. ทางการได้ยนิ และสื่อความหมาย
3. ทางกายหรื อการเคลื่อนไหว
5.2. เป็ นผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติไทย
5.3. เป็ นผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับต่าง ๆ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จัดให้มี
การมอบทุนการศึกษา
5.4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
5.5. มีความประพฤติเรี ยบร้อย เป็ นคนดี ไม่ฝักใฝ่ ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรี ยน และไม่เคยต้องโทษทางวินยั
5.6. มีผลการเรี ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.50 หรื อดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
6. การพิจารณาจัดสรรหรื อยกเลิกการให้ทุนการศึกษา อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ คุณแม่จินตนา
ธนาลงกรณ์ ถือเป็ นที่สุด
7. การสมัครขอรับทุนการศึกษา มีระเบียบปฏิบตั ิดงั นี้
7.1. ผูป้ ระสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่ประธาน
อนุกรรมการ มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุ ณอมริ นทร์ บางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
10700 หรื อติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด และบริ ษทั ซาบีน่า
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-422-9400 ต่อ 9840 คุณบัญญัติ โทรสาร. 02-424-7993 E-mail:
foundation@sabina.co.th สําหรับนักเรี ยน นักศึกษาที่เป็ นบุคคลทุพพลภาพที่ไม่สามารถมายืน่ ใบ
สมัครด้วยตนเองได้ ขอให้ส่งทางไปรษณี ย ์ มายัง มูลนิธิ ตามที่อยูด่ า้ นบน
7.2. กําหนดการรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษาอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์เพือ่ บุคคลทุพพลภาพของ มูลนิธิ
คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีดงั นี้
เปิ ดรับใบสมัคร
กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี
ประกาศผลและมอบทุนการศึกษา
ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี

7.3. เอกสารในการสมัครขอรับ “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์เพือ่ บุคคลทุพพลภาพ” มีดงั นี้
7.3.1. ใบสมัคร 1 ชุด
7.3.2. รู ปถ่ายสีหรื อขาวดํา 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7.3.3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรี ยนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
7.3.4. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ชุด
7.3.5. สําเนาทะเบียน หรื อ สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
7.3.6. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ
7.4. วิธีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับทุนการศึกษาเข้ารับ “ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์เพือ่ บุคคล
ทุพพลภาพ” มีดงั นี้
7.4.1. คัดเลือกเบื้องต้นจากเอกสารการรับสมัคร และ/หรื อ
7.4.2. สัมภาษณ์
7.5. การเพิกถอนสิทธิ์ ของผูไ้ ด้รับทุนมูลนิธิคุณแม่จนิ ตนา ธนาลงกรณ์เพือ่ บุคคล ทุพพลภาพ พิจารณา
จากคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
7.5.1. พ้นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
7.5.2. ถูกพักการเรี ยน
7.5.3. ขาดคุณสมบัติจากข้อ 5
7.5.4. สละสิทธิ์ (ต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
7.5.5. ถึงแก่กรรม
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
(นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล)
ประธานอนุกรรมการมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รหัสผู้สมัครรับทุน ____________________________(จนท.กรอก)

ทุนมูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์ เพื่อบุคคลทุพพลภาพ (ประจําปี 2558)

กรอกข้ อความด้ วยดินสอสีดําเข้ ม / ปากกาสีนํ ้าเงินเข้ ม / ปากกาสีดํา / พิมพ์ ลงในช่องว่าง….และ/หรื อใส่เครื่ องหมาย  ลงใน  ที่อยูข่ ้ างหน้ า
ข้ อความตามความเป็ นจริ งให้ ครบทุกข้ อ หากพบว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง มูลนิธิฯมีสิทธิ์ระงับทุนนันๆทั
้ นที
1. ผู้ขอรับทุน
1.1 ชื่อ (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)…………………..…………..นามสกุล………………………….……………..
รู ป 1 นิ้ ว
วัน/เดือน/ปี เกิด………………………………..อายุ……………ปี ศาสนา……………………………………
โทรศัพท์..........................................................E-mail..............................................................................
1.2 สถานศึกษาปั จจุบนั …………………………………………………………ชัน..........ปี
้
การศึกษา.................
ที่ตงั ้ .......................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร...............................................โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึ กษา.....................................
โทรศัพท์อาจารย์แนะแนว....................................................E-mail อาจารย์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................
เป็ นสถานศึกษา  รัฐบาล
 เอกชน
1.3 ระดับผลการเรี ยน
ประถมศีกษาปี ที่ ......เกรดเฉลี่ย………………………….
มัธยมศึกษาปี ที่ ...... เกรดเฉลี่ย………………………….
ป.ว.ช.ปี ที่ ....... เกรดเฉลี่ย………………………….
ป.ว.ส.ปี ที่ ....... เกรดเฉลี่ย………………………….
ปริ ญญาตรี ปีที่ ....... เกรดเฉลี่ย………………………….
1.4 สุขภาพของผู้รับทุน
 สมบูรณ์แข็งแรง
 มีโรคประจําตัวคือ …………………………  อื่นๆ (ระบุ)……………………..………..
1.5 ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั (ชื่อ-นามสกุล)………………………………………… อายุ…………ปี เกี่ยวข้ องเป็ น ……………………...
เลขที่ ……………………..ซอย…………………………..หมู…
่ …………………..ถนน…………………………………………….
ตําบล…………………………….…..อําเภอ………………….…………………จังหวัด………………………….………………..
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์………………………..……………
จํานวนผู้อาศัยอยูร่ ่ วมบ้ านเดียวกัน...............................คน คือ................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
1.6 สถานที่จดั ส่งเอกสาร อาคาร.................................................................เลขที…
่ ……ชัน/ห้
้ อง..............ซอย……….……………..
หมู…
่ ………..ถนน…………………ตําบล……………..…….….อําเภอ……..…………………จังหวัด………….…………….…..
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์………………………..……………
2. สถานภาพครอบครัวและผู้อุปการะเลี ้ยงดู
2.1 สถานภาพครอบครัวของผู้ขอรับทุน (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ผู้ขอรับทุนอาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา  ผู้ขอรับทุนอาศัยอยูก่ บั บิดา
 ผู้ขอรับทุนอาศัยอยูก่ บั มารดา
 บิดา-มารดาอยูร่ ่วมกัน  บิดา-มารดาแยกกันอยู่  บิดา-มารดาหย่ากันตามกฎหมาย  บิดาเสียชีวิต
 มารดาเสียชีวิต
 บิดามีครอบครัวใหม่
 มารดามีครอบครัวใหม่
 บิดาทอดทิ ้ง
 มารดาทอดทิ ้ง
อื่นๆ.......................................................................................................................

2.2 บิดาของผู้ขอรับทุน
 ยังมีชีวิต
 เสียชีวิต
ชื่อ…………………………………………………นามสกุล………………………………………………..อายุ…………….…….ปี
อาชีพ………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………………..รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน………………บาท
รายได้ พิเศษอีกเดือนละ…………………………..บาท ประเภทของงานพิเศษ………………………………………………………
สุขภาพของบิดา
 ดี
 ไม่ดี
 ทุพพลภาพ
ปั จจุบนั บิดาอาศัยอยูบ่ ้ านเลขที่ ……………………..ซอย……………………..หมู…
่ …………………..ถนน……………………
ตําบล…………………………….…..อําเภอ………………….…………………จังหวัด………………………….……………….
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์………………………..……………
ระบุรายละเอียด/สาเหตุ กรณีไม่ได้ อยูร่ ่วมกันหรื อขาดการติดต่อ………………………………………………………………………
2.3 มารดาของผู้ขอรับทุน
 ยังมีชีวิต
 เสียชีวิต
ชื่อ…………………………………………………นามสกุล………………………………………………..อายุ…………….…….ปี
อาชีพ………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………………..รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน………………บาท
รายได้ พิเศษอีกเดือนละ…………………………..บาท ประเภทของงานพิเศษ………………………………………………………
สุขภาพของมารดา
 ดี
 ไม่ดี
 ทุพพลภาพ
ปั จจุบนั มารดาอาศัยอยูบ่ ้ านเลขที่ ……………………..ซอย……………………..หมู…
่ …………………..ถนน……………………
ตําบล…………………………….…..อําเภอ………………….…………………จังหวัด………………………….………………….
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์………………………..……………
ระบุรายละเอียด/สาเหตุ กรณีไม่ได้ อยูร่ ่วมกันหรือขาดการติดต่อ………………………………………………………………………
2.4 ผู้อุปการะอื่นๆของผู้ขอรับทุน  ยังมีชีวิต
 เสียชีวิต
ชื่อ…………………………………นามสกุล……………………………………อายุ………….ปี เกี่ยวข้ องเป็ น …………………
อาชีพ………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………………..รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน………………บาท
รายได้ พิเศษอีกเดือนละ…………………………..บาท ประเภทของงานพิเศษ………………………………………………………
สถานภาพครอบครัวผู้อุปการะ  โสด
 สมรส มีบุตร…………..คน
สุขภาพของผู้อุปการะ
 ดี
 ไม่ดี
 ทุพพลภาพ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อุปการะในปั จจุบนั ……………… คน ระบุรายละเอียด……………………….…………………………
ปั จจุบนั ผู้อุปการะอาศัยอยูบ่ ้ านเลขที่ ……………………..ซอย……………………..หมู…
่ …………………..ถนน……………………
ตําบล………………….อําเภอ………………….…จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………โทรศัพท์……………….
2.5 ผู้ขอรับทุนมีพี่น้อง……………………..คน
 บิดาและมารดาเดียวกัน………………………คน (รวมผู้ขอรับทุนด้ วย) ดังนี ้
1……………………………………………อายุ……………..ปี
3. ………………………………………อายุ……………..ปี
2……………………………………………อายุ……………..ปี
4. ………………………………………อายุ……………..ปี
 ต่างบิดา แต่มารดาเดียวกัน ………………………คน (รวมผู้ขอรับทุนด้ วย) ดังนี ้
1……………………………………………อายุ……………..ปี
3. ………………………………………อายุ……………..ปี
2……………………………………………อายุ……………..ปี
4. ………………………………………อายุ……………..ปี

 ต่างมารดา แต่บิดาเดียวกัน ……………………..คน (รวมผู้ขอรับทุนด้ วย) ดังนี ้
1……………………………………………อายุ……………..ปี
3. ………………………………………อายุ……………..ปี
2……………………………………………อายุ……………..ปี
4. ………………………………………อายุ……………..ปี
2.6 ผู้ที่ให้ ความอุปการะเลี ้ยงดูผ้ ขู อรับทุนคือ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 บิดา
 มารดา
 เลี ้ยงดูตวั เอง
 ญาติหรื อผู้อื่น (ระบุ)…………………………………..
ให้ ความอุปการะผู้ขอรับทุนดังต่อไปนี ้
 จ่ายค่าเล่าเรี ยน……………………บาท/เดือน
 ให้ คา่ ใช้ จ่ายทัว่ ไป……………………บาทต่อเดือน
 เลี ้ยงดูทุกอย่าง
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………
3 ข้ อมูลเพิ่มเติม
4.1 เคยได้ รับทุนการศึกษา
 ไม่เคย
 เคย (ระบุทุน)…………………………………….จํานวน …………………บาท
4 ให้ ผ้ ขู อรับทุนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้ อต่อไปนี ้
ปั ญหาครอบครัวที่ข้าพเจ้ าประสบในขณะนี ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อุปสรรคในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้นของข้ าพเจ้ าคือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ความคิดเห็นของครู ประจําชัน้
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
ลงชื่อ……………………………………………….โทรศัพท์มือถือ...................................
ตําแหน่ง……………………………………………วันที่..................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ และหากนักเรี ยนผ่านการคัดเลือกได้ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคณ
ุ แม่จินตนา
ธนาลงกรณ์ ข้ าพเจ้ าจะสนับสนุนและส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนผู้ขอรับทุนเป็ นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมและตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยน
ลงชื่อ…………………………..……………….………..
ลงชื่อ……………………………..……….…………..
(…………………………………….……………....)
(……..………………..………………………….)
วันที…
่ …………………….……………….
วันที…
่ ………………………………….
ผู้ขอรับทุน
ผู้ปกครอง
ลงชื่อ……………………..……………….………..
(โปรดประทับตราโรงเรี ยน) (………………..………..…………………..)
วันที่………..………………….…….
ครู ใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อํานวยการ

เรียงความ เรื่องความพยายามและความตัง้ ใจในการศึกษาของข้ าพเจ้ า และการช่ วยเหลือผู้อ่ ืนที่ข้าพเจ้ าทําในชีวติ ประจําวัน

