ข้อมูลทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อทุนการศึกษา
หน่วยงานที่ให้ทุน
ลักษณะทุน
คุณสมบัติ

จานวนทุนที่ได้/ปี
จานวนเงินทุน

วิธีการคัดเลือก

: ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
: สานักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ อาคารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2391-3796 , 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354
: ทุนต่อเนือ่ งจนสาเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
: 1. เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นิสิต นักศึกษา ซึ่งกาลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
2 มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี
3. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีฐานะยากจน โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เห็นว่าต้องได้รบั
ความช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี
5. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
6. มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
: ตามที่มลู นิธิกาหนด
: - ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 6,000 บาทต่อปี หรือแล้วแต่เจ้าของทุนจะเพิ่มให้เป็น
ราย ๆ เหรัญญิกของมูลนิธิฯ หรือผู้ทาการแทนจะจ่ายเงินทุนให้เป็นงวด ๆ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา
ของมูลนิธิฯ
- ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นจึงต้องรายงานผลการศึกษา
ต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็นประจาทุกภาคเรียน ของทุกปี
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับทุนการ ศึกษา ในภาคเรียนต่อ ๆ ไป
: - คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะเป็นผูพ้ ิจารณาสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกผู้รบั ทุน แล้วนาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อตัดสิน
และชี้ขาดตัวบุคคลที่สมควรจะได้รับทุน คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ผู้รบั ทุนทราบผ่าน
อธิการบดี
- ผู้สมัครทีก่ าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบอก
ชื่อ – นามสกุลของตนเอง สถาบันที่สอบได้ คณะ วิชาเอก เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจาก
ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจโรคแล้ว โดยใช้ใบแจ้งผลของมูลนิธิฯ ที่สง่ ให้
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ความเป็นมาของทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกาเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนา
ว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2504 หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและ
บรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคใน
เดือนสิงหาคม 2504 และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่ องใน
โอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพุ ท ธศัก ราช 2504 เป็นทุ นดาเนินการตามวัตถุป ระสงค์ของมู ล นิธิฯ ทั้ ง ได้ท รง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2504 ด้วย
และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ตลอดมาและยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดาริ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแก่มูลนิธิฯ หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้น้อมเกล้าฯ
รับไว้เป็นหลักในการบริหารงานของมูลนิธิฯ ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
เมื่ อ มู ล นิ ธิ ช่ ว ยนั ก เรี ย นที่ ข าดแคลน ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ได้ ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ พ.ศ. 2504 นั้ น มู ล นิ ธิ ฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นที่ ข าดแคลน ทั้ ง ในด้ า นเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคตลอดจนในด้ า น
ทุนการศึกษาด้วย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา ได้มีบริษัท องค์การ และเอกชนมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็น
ทุ น การศึ ก ษาเป็ นจ านวนมาก ซึ่ ง ทุ น ที่ มู ล นิ ธิ ฯ ได้ รับ บริจ าคส่ว นใหญ่ นี้ เ ป็น ทุ น การศึก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ รับผิดชอบบริหาร
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มูลนิธิฯ มีชื่อเต็ม "มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" มีชื่อย่อ "ม.น.ข"
มูลนิธิฯ ใช้ชื่อภาษาอัง กฤษ "FOUNDATION FOR THE WELFARE OF NEEDY SCHOOLCHILDREN
UNDER ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN"
มูลนิธิฯ มีสานักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ อาคารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนา
หลักสูตร กรมวิชาการ เดิม) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-3796 , 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354

