ข้อมูลทุนการศึกษามูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์
และ เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)
ชื่อทุนการศึกษา
หน่วยงานที่ให้ทุน
ลักษณะทุน
คุณสมบัติ
จานวนทุนที่ได้/ปี
จานวนเงินทุน
วิธีการคัดเลือก

: ทุนการศึกษามูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ และเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)
: สานักงานมูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ และเจ้าพระยามุขมนตรี
32 ซอย 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02 – 391 – 4974
: ทุนต่อเนือ่ ง
: 1. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนครั้งสุดท้ายเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. เขียนเรียง ความประวัติของฉัน หรือครอบครัวของฉัน หรือชีวิตของฉัน ฯลฯ
: ตามจานวนทีม่ ูลนิธิกาหนด
: ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี และจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน
: การยื่นใบสมัคร พร้อมเรียงความ
(1) คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา สัมภาษณ์และอ่านพิจารณาเรียงความ
(2) คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่เห็นว่าสมควรเหมาะสม
ได้รับทุนครึ่งหนึ่งของจานวนที่สมัครให้มูลนิธิพิจารณาอีกครั้ง
(3) มูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ และเจ้าพระยามุขมนตรี คัดเลือกนักศึกษา ได้รับทุน
และแจ้งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยรับทราบ

ความเป็นมาของทุนการศึกษามูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ และ เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)
มหาอามาตย์โ ท เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) เป็นขุนนางชาวสยาม ได้ดารงตาแหน่งสาคัญ เช่น
ปลั ดทู ล ฉลองกระทรวงมหาดไทย สมุ ห พระนครบาล องคมนตรี ผู้ ได้ รับ พระราชทานนามสกุ ล "เปาโรหิต ย์ "
(Paurohitya) เจ้าพระยามุขมนตรี มี นามเดิม ว่า “อวบ” เป็นบุตร ขุนศรีธรรมราช (สมบุญ) กับ ท่านน้อย ซึ่งเป็น
เชื้อสายของพระมหาราชครูปุโรหิตาจารย์ (บุญรอด)
เจ้าพระยามุ ขมนตรี เกิ ดเมื่ อ วันศุก ร์ แรม 10 ค่า เดือน 7 ปีชวด ตรงกั บ วันที่ 16 มิ ถุนายน พ.ศ. 2419
ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยที่วัดจักรวรรดิราชาวาส และที่พระตาหนักสวนกุหลาบ เรียนจบประโยค 2 สอบไล่ได้รับรางวัล
ชั้นที่ 1 และได้รับ ประกาศนียบัตรชั้นเปรียญพิเศษของคณะศึกษาการปกครอง มณฑลอยุธยาและปราจีน เมื่ อ
พ.ศ. 2450
เริ่มรับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเสมียนในกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2435 ได้รับพระราชทานเงิน
เดือน ๆ ละ 20 บาท ต่อมาได้เลื่อนตาแหน่งเป็น นายเวรกรมรับฟ้องกระทรวงยุติธรรม ภายหลังเป็นผู้ช่วยยกกระบัตร
ศาลโปริสภาที่ 1 ถึง พ.ศ. 2439 ต่อมาได้อุปสมบทในสานักวัดเทพศิรินทราวาส
ในสมั ยรัชกาลที่ 6 ได้เ ลื่อ นบรรดาศัก ดิ์เ ป็นพระยาราชนกู ลวิบูล ยภัก ดีพิริยพาห ตาแหน่ง ปลัดทูล ฉลอง
กระทรวงมหาดไทย ภายหลัง พระยาราชนกูลวิ บูลยภักดีฯ ได้ว่าราชการแทนสมุหเทศาภิบาลมณฑลปราจีน ในปี
พ.ศ. 2458 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี และได้เลื่อนตาแหน่งเป็นอุปราชมณฑลภาคอีสาน ไปรับราชการที่
หัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง
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ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ คราวที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินเลียบหัวเมืองฝ่ายเหนือไปจนถึงมณฑลภาคพายัพ พระยาราชนกูลได้เสด็จ
รับใช้ใกล้ชิดตามหน้าที่ ได้ทรงคุ้นเคย ชอบพอพระราชอัธยาศัย ต่อมาเมื่อตาแหน่งสมุหพระนครบาลหัวหน้าพนักงาน
การปกครองท้องที่มณฑลราชธานีว่างลง ทรงพระราชดาริเห็นว่า พระยาราชนกูลมีสติปัญญาสามารถควรแก่ตาแหน่ง
อันสาคัญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมุหพระนครบาล กลับเข้ามารับราชการ ในกรุงเทพฯ พระยาราชนกูล
ได้รับราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความรู้ความสามารถ เมื่อรับราชการตาแหน่งใดก็ทาความเจริญ เป็นผลดีเป็น
ที่ประจัก ษ์แจ้งแก่ ทางราชการ แม้ในราชการจร เช่น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เ ป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม
ณ คณะข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศส – สยาม ประจาแม่น้าโขง ปรึกษาระเบียบการชายแดนกับข้าหลวงฝรั่งเศส ก็ได้ปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเรียบร้อย สมดังพระราชประสงค์ มีสติปัญญาพิจารณาดาเนินงานราชการในหน้าที่ได้โดยแยบคาย
อุบ ายที่ ชอบ เอาใจใส่ดูแลเกื้ อกู ล ประชาราษฎร์ ให้ปราศจากทุ ก ข์ บารุงสุข มี เ มตตา มีความสุจริต เที่ยงธรรม
สมหน้าที่ข้าราชการผู้มีความภักดี มีอัธยาศัยเรียบร้อยเป็นที่นิยม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรม
ราชโองการมา ณ บัณฑูรสุรสิงหนาท ดารัสสั่งให้สถาปนา พระยาราชนกูลวิบูลยภักดีพิริยพาห ขึ้นเป็นเจ้าพระยา
มีราชทินนามว่า เจ้าพระยามุขมนตรี ศรีสมุหนครบาล ราชบทบาลยมหาสวามิภักดิ์ ฯลฯ
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ถึงอสัญกรรมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2476 อายุ 58 ปี ท่านเป็นต้น
สกุล เปาโรหิตย์ โดยท่านเจ้าพระยามุขมนตรีได้ขอพระราชทานนามสกุล “เปาโรหิตย์ ” จากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยขอเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 นามสกุลเลขที่ 254 ประกาศเมื่อวันที่
5 กันยายน พ.ศ. 2456 จะเห็นว่าชื่อมูลนิธิมีชื่อท่านและน้อย เปาโรหิตย์ มารดาของท่านเอง
ระเบียบมูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ และ เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา
สาหรับนักเรียน และนิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2553
มูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตย์ และ เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) มีระเบียบการให้ทุนการศึกษาต่อ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มูลนิธิฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สาหรับการศึกษามีผล
ผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย ทาตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา คือ
2.1 ต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่คณะกรรมการกาหนด
2.2 จะต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่นในเวลาเดียวกัน
2.3 มี ความขยันหมั่ นเพียรและตั้ง ใจศึก ษาเล่าเรียน มี ผ ลการเรียนแต่ล ะเทอมอยู่ในเกณฑ์ ที่
คณะกรรรมการมูลนิธิ ฯ เป็นผู้กาหนด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ในศีลธรรมอันดี
2.5 เป็นผู้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนหรือมีบุตรอยู่ในอุปการะหลายคน
2.6 มีสุขภาพดีพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
2.7 สาหรับนิสิต นักศึกษา การสอบเปลี่ยนครธ/ภาควิชา ในปีถัดไป จะไม่ได้รับการพิจารณาให้
รับทุน
ข้อ 3 การขอทุนการศึกษาในปีถัดไป ต้องแสดงหลักฐานการสอบผ่านแต่ละวิชาตามที่ลงทะเบียนเรียนไว้
หากผลการสอบไม่ผ่าน จะถือว่าหมดสิทฺการขอรับทุนการศึกษาในปีถัดไป เว้นแต่กรณีจาเป็นจากการเจ็บป่วยและมี
หลักฐานทางการแพทย์รับรอง จะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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ข้อ 4 นักเรียน นิสิต นักศึก ษาที่แสดงความจานงเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องกระทาเป็นลายลักษณ์
อักษรยื่นพร้อมหลักฐานเอกสารตามที่ครธกรรมการกาหนด และมีผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองความเป็นจริง เมื่อ
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสถาบันการศึกษาแล้ว สถาบันการศึกษาจะนาเรื่องเสนอให้คณะกรรรมการมูลนิธิฯ
พิจารณาให้ทุนการศึกษา กาหนดตัวบุคคลผู้รับทุนของแต่ละปีการศึกษา และจานวนทุนที่มอบให้
ข้อ 5 มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้จานวนเงินทุนการศึกษา ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ข้อ 6 จ านวนทุนที่ มูล นิธิฯ จะให้แต่ล ะปี ให้เ ป็นไปตามที่คณะกรรรมกหารมูล นิธิฯ เสนอในแต่ล ะปี
การศึกษา
ข้ อ 7 เงินทุ นการศึก ษา ให้นาไปจ่ายเป็นค่าบ ารุง การศึก ษา และค่าบ ารุง ต่าง ๆ ตามระเบียบของ
สถานศึกษา รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในการศึกษาเล่าเรียน
..........................................

