โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒ
ั นประภา
1. ทีม่ าของโครงการมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา ตระหนักถึงความสาคัญด้านการศึกษา เพราะเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเยาวชนไทย ซึ่ งจะเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปั ญหาความยากจน
และขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทาให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา
ดังนั้น มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา จึงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อเปิ ดโอกาสให้กบั เยาวชนที่มี
ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อ ปวช. ให้จบระดับปริ ญญาตรี โดยเป็ นทุนให้เปล่า ไม่ตอ้ งชดใช้คืนทุนให้แก่มูลนิธิ
วิชยั ศรี วฒั นประภา แต่อย่างใด ซึ่ งเป็ นโครงการที่จะสร้างเยาวชนให้ได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีข้ ึน เพื่อจะเป็ นกาลัง
สาคัญให้กบั ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้ รับทุน
2.1 เป็ นนักเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2.2 เป็ นนักเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรื อ ปวช.
2.3 ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ากว่า
100,000 บาทต่อปี อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลาบาก
2.4 มีความประพฤติดี มีความมุ่งมัน่ ขยัน หมัน่ เพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริ ญญาตรี
2.5 มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
2.6 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) หรื อ
กองทุนกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
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3. หลักเกณฑ์ การให้ ทุนแบบต่ อเนื่อง
3.1 เป็ นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีขอ้ ผูกมัดการใช้ทุนคืนแต่อย่างใด
3.2 ผูท้ ่ีได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริ ญญาตรี ตามหลักสู ตรและ
ระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด และประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอย่าง
คุม้ ค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3.3 ทุนการศึกษานี้เป็ นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่ องจนจบการศึกษา
โดยผูร้ ับทุนการศึกษาต้องรักษา
ผลการเรี ยนให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่ต่ากว่า 2.50 อย่างต่อเนื่ อง หากผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ถือว่าหมดสิ ทธิ์ ได้รับทุนต่อ
3.4 โรงเรี ยนต้องนาส่ งรายงานผลการศึกษา / ผลการทากิจกรรม และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ
ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรี ยนทุกภาคการศึกษาให้มูลนิธิฯ
ผูใ้ ห้ทุนการศึกษา
ทราบ
3.5 โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการให้ทุน กรณี ผไู ้ ด้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม
4. เหตุระงับสิ ทธิของผู้ได้ รับทุน
สิ ทธิในการได้รับทุนการศึกษาเป็ นอันระงับ เมื่อผูไ้ ด้รับทุน
4.1 ถึงแก่กรรม
4.2 พ้นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
4.3 สละสิ ทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากผูป้ กครอง และอาจารย์ประจาชั้น / ผูอ้ านวยการ /
อาจารย์ที่ปรึ กษา ของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
4.4 ถูกลงโทษฐานมีความผิดวินยั อย่างร้ายแรงจากสถานศึกษา
4.5 รับทุนการศึกษาอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.6 ของคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิได้รับทุน
5. จานวนทุนการศึกษา จานวน 12 ทุน หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา
6. ระยะเวลาการรับสมัคร
มูลนิธิฯ เปิ ดรับแบบฟอร์มใบสมัครแบบเอกสาร ส่ งทางไปรษณี ย ์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน
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7. ขั้นตอนการสมัคร หลักฐาน และวิธีการสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องดาเนินการดังนี้
7.1 ดาวน์โหลดโครงการทุนการศึกษา และใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้จาก
https://powermag.kingpower.com/vichaisrivaddhanaprabha
7.2 ผูส้ มัครกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานที่กาหนดให้ครบถ้วน ดังนี้
- หนังสื อนาส่ งจากโรงเรี ยน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน

- ผลการเรี ยนเทอมล่าสุ ด

- รู ปถ่ายสภาพที่อยูอ่ าศัยและบุคคลในครอบครัว
- เรี ยงความเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา
- แบบรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา จากบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง , จากผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา/ครู ประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึ กษา และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
7.3 ส่ งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ จ่าหน้าซองถึง มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ า แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 ระบุ “สมัครขอรับทุนการศึกษา”
7.4 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาทุนการศึกษา ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- ยืน่ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาหลังจากระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กาหนด
- กรอกข้อมูลหรื อส่ งเอกสารหลักฐานตามที่มูลนิธิฯ กาหนดไม่ครบถ้วน
- ให้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
- ไม่ใช้แบบฟอร์ มของมูลนิธิฯ
8. การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
9. การแจ้ งผลการพิจารณาอนุมัติทุน
มูลนิธิ วิชยั ศรี วฒั นประภา จะแจ้งผลให้ผสู ้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกทราบโดยตรง หรื อผ่านผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายในเดือนเมษายน 2563
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