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โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ วชัิย ศรีวฒันประภา ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. ทีม่าของโครงการมอบทุนการศึกษา 

มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒันประภา ตระหนักถึงความส าคญัด้านการศึกษา เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาเยาวชนไทย ซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของประเทศในระยะยาว แต่เน่ืองจากปัญหาความยากจนและ

ขาดแคลนทุนทรัพย ์จึงท าใหเ้ยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา  

ดงันั้น มูลนิธิ วชิยั ศรีวฒันประภา จึงไดจ้ดัท าโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้กบัเยาวชนท่ีมี

ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์และตอ้งการศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 และระดบัชั้น

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือ ปวช.1 จนจบระดบัปริญญาตรี โดยเป็นทุนใหเ้ปล่า ไม่ตอ้งชดใชคื้นทุนให้แก่มูลนิธิ วชิยั 

ศรีวฒันประภา แต่อย่างใด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะสร้างเยาวชนให้ไดมี้โอกาสมีชีวิตท่ีดีข้ึน เพื่อจะเป็นก าลงัส าคญั

ใหก้บัครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

 2.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน 

2.1 เป็นนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1  และ เป็นนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาต่อ 

ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4  หรือ ปวช.1    

2.2 ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย ์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีรายไดร้วมต ่ากว่า 

150,000 บาทต่อปี  อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล ทุรกนัดาร การคมนาคมยากล าบาก  

2.3 มีความประพฤติดี มีความมุ่งมัน่ ขยนั หมัน่เพียรท่ีจะศึกษาต่อจนจบระดบัปริญญาตรี 

2.4 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50  

2.5 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเน่ืองจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุน

กูย้มืเงินเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)  
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3. หลกัเกณฑ์การให้ทุนแบบต่อเน่ือง 

3.1 เป็นทุนการศึกษาแบบใหเ้ปล่าโดยไม่มีขอ้ผกูมดัการใชทุ้นคืนแต่อยา่งใด 

3.2 ผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษา ตอ้งเขา้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนจบระดบัปริญญาตรี ตามหลกัสูตรและ

ระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด และประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยั ใชจ่้ายเงินทุนการศึกษาอยา่งคุม้ค่า

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3.3 ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนการศึกษาท่ีให้ต่อเน่ืองจนจบการศึกษา โดยผูรั้บทุนการศึกษาจะต้องรักษา     

ผลการเรียนให้ไดต้ามเกณฑ์ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 อย่างต่อเน่ือง หากผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้

ถือวา่หมดสิทธ์ิไดรั้บทุนการศึกษาต่อ 

3.4 โรงเรียนตอ้งน าส่งรายงานผลการศึกษา / ผลการท ากิจกรรมและบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ของผูไ้ดรั้บ

ทุนการศึกษา โดยจะตอ้งรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้มูลนิธิฯ ผูใ้หทุ้นการศึกษาทราบ 

3.5 โครงการมอบทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการให้ทุน กรณีผูไ้ด้รับทุนไม่มีคุณสมบติัตามท่ี

ก าหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

4. เหตุระงับสิทธ์ิของผู้ได้รับทุน 

    สิทธ์ิในการไดรั้บทุนการศึกษาเป็นอนัระงบั เม่ือผูไ้ดรั้บทุน 

4.1 ถึงแก่กรรม 

4.2 พน้สภาพจากการเป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 

4.3 สละสิทธ์ิโดยมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผูป้กครอง และอาจารยป์ระจ าชั้น / ผูอ้  านวยการ / 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ของสถานศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

4.4 ถูกลงโทษฐานมีความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจากสถานศึกษา 

4.5 ไม่สามารถรักษาผลการเรียนใหไ้ด ้2.50  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

4.6 รับทุนการศึกษาอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.5 ของคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุน 

 

5. จ านวนทุนการศึกษา จ านวน 10 ทุน หรืออยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิ วชิยั ศรีวฒันประภา 

 

6. ระยะเวลาการรับสมัคร 

มูลนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมคัรและเอกสาร ส่งทางไปรษณีย ์ตั้งแต่วนัน้ี – 31 มีนาคม 2565 
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 7. ขั้นตอนการสมัคร หลกัฐาน และวธีิการสมัคร   

ผูป้ระสงคจ์ะขอรับทุนการศึกษา จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

7.1 ดาวน์โหลดโครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ วิชัย ศรีวฒันประภา ประจ าปีการศึกษา 2565 และ 

ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา ไดจ้าก https://vichaisrivaddhanaprabha.com/scholarship-th 

7.2 ผูส้มคัรกรอกใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา พร้อมแนบหลกัฐานท่ีก าหนดใหค้รบถว้น ดงัน้ี 

- หนงัสือน าส่งจากโรงเรียนท่ีก าลงัศึกษา  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้น    - ส าเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด 

- รูปถ่ายสภาพท่ีอยูอ่าศยัและบุคคลในครอบครัว  

- เรียงความเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา 1 หนา้ กระดาษเอส่ี 

- แบบรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา จากบิดา/มารดา/ผู ้ปกครอง  , จากผู ้อ  านวยการ

สถานศึกษา/ครูประจ าชั้น/อาจารยท่ี์ปรึกษา และจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐในต าบล  

7.3 ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองถึง มูลนิธิ วชิยั ศรีวฒันประภา เลขท่ี 8 ถนนรางน ้า  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 ระบุ “สมัครขอรับทุนการศึกษา” 

7.4 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาทุนการศึกษา ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- ยืน่ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาหลงัจากระยะเวลาท่ีมูลนิธิฯ ก าหนด 

- กรอกขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานตามท่ีมูลนิธิฯ ก าหนดไม่ครบถว้น 

- ใหข้อ้มูลไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

- ไม่ใชแ้บบฟอร์มของมูลนิธิฯ  

8. การเปิดเผยข้อมูล  

ในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยูภ่ายใตห้รือเก่ียวขอ้งกบัโครงการมอบทุนการศึกษา 

ผูส้มคัรจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง 

และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่าง

เคร่งครัด  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้มคัรท าการเปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ใหแ้ก่มูลนิธิฯ 

(1)   ผูส้มคัรรับรองวา่หากกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหก้ารเก็บรวบรวม ใช ้

หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูส้มคัรไดด้ าเนินการให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้วามยนิยอมแก่มูลนิธิฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแลว้ 
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เพื่อวตัถุประสงค์ตามระเบียบโครงการมอบทุนการศึกษาฉบับน้ี หรือเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิฯ ในการ

ด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามระเบียบโครงการมอบทุนการศึกษาฉบบัน้ี และ 

(2)   ผูส้มคัรตกลงจะด าเนินการท่ีจ าเป็นใด ๆ ให้เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและรับทราบถึง

รายละเอียดท่ีระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ อยา่งครบถว้น ก่อนท่ีจะท าการเปิดเผย ส่ง 

และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่มูลนิธิฯ 

9. การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 

      คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาทุนการศึกษา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 10.   การแจ้งผลการพจิารณาอนุมัติทุน 

มูลนิธิ วิชยั  ศรีวฒันประภา จะแจง้ผลให้ผูส้มคัรท่ีไดรั้บการคดัเลือกทราบโดยตรง หรือผ่านผูเ้ก่ียวขอ้ง

ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 


