
 

โครงการ 11/2565  1 

โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน และนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

(โครงการมอบทุนการศึกษา 11/2565) 
 

มูลนิธินวธรรม (“มูลนิธิ”) มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริม และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบันกัเรียน และนกัศึกษาทุก
ระดบัชั้นทัว่ประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผูท่ี้มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมัน่ในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ไดมี้
โอกาสศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพ่ิมก าลงัทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพให้กบัสังคม  

มูลนิธิจึงไดจ้ดัท าโครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน และนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย ์ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
1. ลักษณะของโครงการ 

1.1 จ านวนทุนการศึกษา 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 
1.2 เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าคร้ังเดียว ไม่มีขอ้ผูม้ดัแต่อยา่งใด 
1.3 ผูข้อรับทุนการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 2.  
1.4 เกณฑก์ารจดัสรรจ านวนทุนการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ  
1.5 สงวนสิทธ์ิครอบครัวละ 1 ทุนการศึกษา 

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

2.1 เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตรการศึกษาภาคปกติ ในระดบัการศึกษาต่าง ๆ ดงัน้ี 
- ระดบัประถมศึกษา  
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ / ตอนปลาย 
- ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ / วิชาชีพชั้นสูง 
- ระดบัอุดมศึกษา  

2.2 มีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.0 ไม่เคยสอบตก (ในระบบการวดัผลท่ีคิดคะแนนให้เท่ากบั 0 หรือ F หรือ มส. 
หรือ มผ.) ในวิชาใดวิชาหน่ึง 

2.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัจากสถานศึกษา 
2.4 รายไดร้วมของครอบครัว ซ่ึงหมายถึงรายไดข้องผูข้อรับทุน (ถา้มี) รวมกบัรายไดข้องบิดา และมารดา หรือรายได้

ของผูข้อรับทุน (ถา้มี) รวมกบัรายไดข้องผูป้กครอง ในกรณีผูใ้ชอ้  านาจปกครองไม่ใช่บิดา  และ/หรือมารดา โดย
เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

แหล่งที่มาของรายได้ รายได้รวมของครอบครัวต่อปี 
2.4.1  กรณีท่ีบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง คนใดคนหน่ึงมีแหล่งท่ีมา

ของรายได้อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 
จังหวดันนทบุรี จังหวดัสมุทรปราการ จังหวดันครปฐม จังหวดั
ปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรสาคร  

ไม่เกิน 300,000 บาท 

2.4.2  กรณีท่ีบิดา หรือมารดา หรือผูป้กปกครอง คนใดคนหน่ึงมีแหล่งท่ีมา
ของรายไดอ้ยูใ่นจงัหวดัอื่น นอกเหนือจากขอ้ 2.4.1 

ไม่เกิน 200,000 บาท 
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2.5 คุณสมบติัอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
3. วิธีการ และเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 

3.1. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยลายมือของผูข้อรับทุน  ยกเวน้กรณีท่ีผูข้อรับทุนศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้ผูป้กครองกรอกขอ้มูลแทนได ้

3.2. ลงนามรับรองขอ้มูลในใบสมคัรโดย 
- บิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง (กรณีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดา) ของผูข้อรับทุน และ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรืออาจารยใ์หญ่ หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ของผูข้อรับทุน 

3.3. แนบเอกสารประกอบการสมคัรขอรับทุน ดงัน้ี 
- รูปถ่ายหนา้ตรง ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป  
- ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาท่ีผา่นมา  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัรขอรับทุน ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง ของ ผูข้อรับทุน ลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- หนงัสือรับรองรายไดข้องบิดาและมารดา หรือผูป้กครองของผูข้อรับทุน  
• กรณีมีรายไดป้ระจ า ให้ใชห้นงัสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานตน้สังกดั 
• กรณีไม่มีรายไดป้ระจ า ให้ใชแ้บบฟอร์มหนงัสือรับรองรายได ้และให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐลงนามรับรอง พร้อม

แนบส าเนาบตัรประจ าตวัของผูล้งนามรับรอง 
- หลกัฐานแสดงค่าใชจ้่ายของครอบครัว เช่น ค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีดินท ากิน ค่าผอ่นบา้น ค่าผอ่นรถ เป็นตน้ 
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีจะรับโอนทุนการศึกษา หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือหรือเลขบตัรประชาชนท่ี
ลงทะเบียนบญัชีพร้อมเพย ์โดยตอ้งเป็นบญัชีธนาคารของผูข้อทุน หรือของบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครองของ
ผูข้อทุนการศึกษาเท่านั้น 

3.4. ส่งใบสมคัรขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบตามขอ้ 3.3 ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มายงัมูลนิธิ ตามช่องทาง
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
- ทางไปรษณีย ์: มูลนิธินวธรรม เลขท่ี 100/55 อาคารสาธรนคร ชั้น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

- ทางอีเมล : : ntf@navathamfoundation.com 
- ทางโทรสาร : 02-636-7999 
กรณีท่ีส่งเอกสารทางอีเมลหรือทางโทรสาร ผูข้อรับทุนตอ้งจดัส่งเอกสารฉบบัจริงให้มูลนิธิเม่ือมีการร้องขอ 

 
4. การคัดเลือกและการประกาศผล 

คณะกรรมการมูลนิธิ จะพิจารณาคดัเลือกผูไ้ดรั้บทุนการจากใบสมคัรของผูข้อรับทุนท่ีจดัส่งมายงัมูลนิธิ และประกาศ
รายช่ือผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาทางเวบ็ไซตข์องมูลนิธิ www.navathamfoundation.com ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นอนัส้ินสุด  
- คณะกรรมการขอให้สิทธ์ิผูท่ี้ส่งเอกสารครบถว้นตามเกณฑข์อ้ 2 และ ขอ้ 3 เป็นล าดบัแรก 

- คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับสมคัรก่อนก าหนดระยะเวลา หากผูส้มคัรครบจ านวน 

100 ทุนแลว้ 

mailto:ntf@navathamfoundation.com
http://www.navathamfoundation.com/

