
ข้อมูลทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 
 

 

ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  257 ตึกมหิดล ช้ัน 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
               โทรศัพท์ 02- 354 7391 – 4  โทรสารต่อ 101, 115  
  E-mail : ruamchit_normklao@hotmail.com             
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่ง 
คุณสมบัติ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
  1. เป็นผูท้ี่ศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
 2. มีฐานะยากจน ครอบครัวขาดทุนทรัพย ์
 3. ผลการเรียนดี เฉลี่ยสะสมครัง้สุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.00 
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ไม่กระท าผิดวินัยของ 
                                       ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย และกฎหมายบ้านเมือง 
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ทุนมลูนธิิจะเป็นผู้ก าหนดและคัดเลือก 
จ านวนเงินทุน :  ตามที่มูลนิธิจะเป็นผู้ก าหนดก าหนด 
 
ความเป็นมาของทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน 
 

  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในวโรกาสสมโภช        
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น
ประธานก่อตั้งมูลนิธิ ตามค ากราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือของ
องค์การเอกชนที่ส าคัญ 10 องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภายุวพุทธิก
สมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่ง
ประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และชมรมลูกเสือชาวบ้าน
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิ 
 

 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้
ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ 
รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรม
ล้ าค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไปโดยคณะกรรมการสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
เจ้าของเรื่อง  
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องค์ประธาน – ประธานกรรมการ 
 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ  หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประธานกรรมการด าเนินงานคนแรก ศ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการอ านวยการ
คนแรก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงด ารงต าแหน่ง ๒ 
ต าแหน่ง คือเป็นอดีตประธานกรรมการอ านวยการ และอดีตประธานกรรมการด าเนินงานด้วย ปัจจุบันพระเจ้า       
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานกรรมการอ านวยการมูลนิธิ และนายสมพร 
เทพสิทธา เป็นประธานกรรมการด าเนินงานมูลนิธิ 
  มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆ  
ทั่วประเทศ เริ่มต้นด้วยจ านวน  2525 คน ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
ประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตน เพื่อจะได้เป็นก าลังส าคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด  รักษาเอกราช 
วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต  
      ช่ือ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน มีความหมายว่า ประชาชนทุกคนที่เห็นความส าคัญของการให้
การศึกษา และการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ และแสดง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรา ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศชาติสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
      มูลนิธิฯ นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของประชาชนชาวไทย ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ระลึกถึง
พระคุณ และคุณงามความดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษที่ได้รักษาเอกราชและความมั่นคงของ
ประเทศไว้ให้ชาวไทย สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความภูมิใจในเอกราชประชาธิปไตยของประเทศตลอดมานี้  จึงเป็น
หน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเยาวชนที่ยากไรและประพฤติดี  ให้ได้รับการศึกษาอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตภาพของตน จนสามารถพิทักษ์รักษาประเทศชาติสืบต่อไปได้ 
 
ด้านทุนการศึกษา 
 

  1. กองทุนถาวร ในนามผู้บริจาค  
    หมายถึง บริจาคเงินทั้งจ านวน เพื่อน าเฉพาะดอกผลให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนตลอดไป  กล่าวคือ  
เมื่อเยาวชนคนเดิมจบการศึกษาและไม่ศึกษาต่อ มูลนิธิฯ จะคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ให้อยู่ในความอุปการะต่อเนื่อง
ตลอดไป โดยมีจ านวนเงินกองทุน ดังนี้ 
   1.1  ระดับประถมศึกษา - สามเณร (พระภิกษุ)  ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 150,000  บาท 
   1.2 ระดับมัธยมศึกษา- อาชีวศึกษา ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงินทุนถาวร 200,000 บาท 
   1.3 ระดับอุดมศึกษา ทุนละ  8,000 บาท  เป็นเงินทุนถาวร 400,000 บาท 
  หมายเหตุ  อัตราน้ีจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนกว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  จึงจะมี
การพิจารณาใหม่  
 
 2. กองทุนรายปี     
   หมายถึง บริจาคเงินให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนเป็นรายปีจนเยาวชนจบการศึกษาช้ันสูงสุดในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 
  2.1 ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท หรือ 5 ป ี(ป.2-ป. 6)        เป็นเงิน 15,000 บาท  
  2.2 ระดับมัธยมศึกษา   ทุนละ 4,000 บาท หรือ 6 ปี (ม.1- ม. 6)       เป็นเงิน 24,000 บาท    
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  2.3 ระดับอาชีวศึกษา   ทุนละ 4,000 บาท หรือ 3 ปี (ปวช.1- ปวช.3)  เป็นเงิน 12,000 บาท 
  2.4 ระดับอุดมศึกษา    ทุนละ 8,000 บาท หรือ 4 ปี (ปี 1- ปี 4)         เป็นเงิน 32,000 บาท 
  2.5 ระดับสามเณร      ทุนละ 3,000 บาท หรือ 3 ปี (ม.1-ม.3)           เป็นเงิน   9,000 บาท 
  2.6 วิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร  1  ปี  ทุนละ 4,000 บาท 
  2.7 ให้ทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนจบระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 71,000 บาท 
  3. กองทุนถาวร “น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยบริจาคตามศรัทธา เพื่อใช้เฉพาะดอก
ผลให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือของส านักราชเลขาธิการ  หรือตามควรแก่
กรณีที่มีเรื่องถวายฎีกา 
 
วิธีการบริจาค  (เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้) 
 

  1. โอนเงินเข้าบัญชี  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ   
   1.1 ธนาคารทหารไทย ส านักพหลโยธิน เลขทีบ่ัญชี 001-2-11043-3 
   1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบด)ี  
                    เลขที่บัญชี 404-2-04226-6 
  2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ (ปณ.ศึกษาธิการ) สั่งจ่ายในนามมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
ส่งทาง ไปรษณีย์ หรือน าส่งโดยตรงที่มูลนิธิฯ    
  3. เงินสด น าส่งโดยตรงที่มูลนิธิฯ  
 
การส่งหลักฐานการบริจาคเงิน  (ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทของมูลนิธิฯ  น าไปลดหย่อนภาษีได้) 
  1. กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร (ใบ pay in slip) ทันที หรือภายใน
เดือนเดียวกันที่โอนเงินเข้าบัญชี ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2354-7391-4 ต่อ 101 หรือ 115 
  2. กรณีจ่ายเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาณัต ิส่งทางไปรษณีย์ ส่งที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
 

** ท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษา มีรายละเอียดแนบ ** 
 
 
 
 
 
 
 


