
ข้อมูลทุนการศึกษาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิต 
 

 
 
ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิต 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : ส านักส านักงานสลากกินแบง่รฐับาล (กองประชาสัมพันธ์ ) ถ.ราชด าเนินกลาง  
                                 แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 
                                 โทร. 0-2282 7287, 0-2282 8932 และ 0-2281 1611 ต่อ 306 
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่ง 
คุณสมบัติ : ผู้สมัครต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ   
            1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
             2. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน  
            3. มีความขยันเหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  
            4. เป็นผู้ที่บิดามารดามีฐานะยากจน และมีบุตรในอุปการะหลายคน  
          5. มีสุขภาพดีพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ ไม่เป็นโรคที่สงัคมรงัเกียจ 
  6. มีผลการเรียนครัง้สุดท้ายสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ตามทีส่ านักส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนด 
จ านวนเงินทุน :  จะให้ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 4 งวด งวดละ 5,000 บาท  
                                   ( 1 งวด เท่ากับ 3 เดือน เริ่มต้นเดือน เมษายน - เดือนมีนาคม ของปีถัดไป) และ 
                                   คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ก าหนดพิจารณาที่ละ 1 เทอม กรณีนักศึกษาทุนการศึกษา 
     ก่อนครบหลักสูตร ก็ได้นับทุนเพียงเทอมที่จบเท่านั้น 
วิธีการคัดเลือก : คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาอนุมัติให้ทุนจากจ านวนนิสิตนักศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษา  
                                  ต่างๆ คัดเลือกและสง่ให ้
 
ความเป็นมาของทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือสร้างบัณฑิต 
 

 ในปี 2551 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีโครงการทุนการศึกษาส านักงานสลากกินแบ่งรั ฐบาล เพื่อสร้าง
บัณฑิต โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ในสถานศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐแห่งใดที่มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สนใจ
จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ ส านัก
ส านักงานสลากกินแบ่ง  
  มีวัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ก าลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ   
โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญ
ของชาติที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ส าเร็จการศึกษาออกมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติต่อไปในอนาคต  
  ทุนการศึกษาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิต  เป็นอีกหนึ่งในโครงการตามวิสัยทัศน์ของ
ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ต้องการสร้างภูมิต้านทานให้กับสังคมเปรียบเสมือนเป็นวัคซีน ด้วยการ
มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถและสติปัญญาที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ปราศจากการ



 2 

ปิดกั้นหรือเสียโอกาสจากข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อเยาวชนไทยมีสติปัญญาที่แข็งแรง สังคมไทยของ
เราก็จะแข็งแรงด้วยเช่นกัน 
  โครงการทุนการศึกษาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง        
เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแล้ว หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับทุน ซึ่งมอบให้สถาบันช่วยด าเนินการให้นั้น ก็ไม่ได้
มุ่งเน้นเยาวชนที่เรียนหนังสือเก่งหรือได้เกรดเฉลี่ยสูง แต่มีข้อก าหนดว่า ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ประสบภาวะ 
เดือดร้อนขาดแคลนเงินทุนการศึกษา แต่มีความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จ   
เนื่องจาก  ส านักงาน ฯ มีความเห็นว่า สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศอย่างเดียว  อาจจะไม่ใช่คุณลักษณะที่ครบถ้วน
ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนั้น ทุนการศึกษาของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯ  จึงมิได้มุ่งเน้นที่ผลการ
เรียนดีเด่นแต่เพียงด้านเดียว  หากแต่ได้มีการพิจารณาถึงความประพฤติที่เหมาะสม รวมทั้งจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
โอบอ้อมอารี อ่อนโยน และตั้งใจในการศึกษา จนปัจจุบันได้มอบทุนจนนักศึกษาประสบความส าเร็จ  โดยสามารถผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศหลายพันคน 
 
วิธีรบัทุน 
 

        ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สาขาที่ตนสะดวก เพื่อ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ฝากเงินทุนการศึกษาให้ ในการนี้ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ( กรณีที่เปิดบัญชี
ต่างจังหวัด ซึ่งส านักงาน ได้ประสานงานกับธนาคาร นักศึกษาจะเสียค่าโอนครั้งละ 10 บาทเท่านั้น) การท าบัตร ATM  
ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
           1. นักศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาในแต่ละเทอม โดยขอให้
นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้  
                    1.1 ติดต่อกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองแล้ว ขอให้
สถาบันท าหนังสือถึง ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวบรวม แจ้งรายละเอียดว่านักศึกษาคนใด หรือคาด
ว่าจะจบ หรือไม่จบการศึกษา รวมทั้ง รับรองสถานะ การเป็นนักศึกษา หรือขาดคุณสมบัติที่ได้รับทุนในเทอมต่อไป  
                    1.2 ในส่วนของผลการเรียนของแต่ละเทอม ให้สถาบันส่งผลการเรียนปีละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงว่าผล
การเรียนยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ในกรณีถ้านักศึกษาจบ ให้ทางสถาบัน ส่งผลการเรียนของเทอมนั้นให้ ส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลทราบด้วย  
                    1.3 ขอความร่วมมือจากสถาบันและนักศึกษาทุน รีบแจ้งข้อมูล 1.1 และ 1.2 โดยด่วนที่สุด 
เพราะหากล้าช้าจะมีผลกระทบ กับการโอนเงินทุน 
           2. นักศึกษาควรส่งจดหมายติดต่อกับงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บ้าง จะเขียนเล่า
เรื่องอะไรก็ได้ 
           3. หากมีปัญหา สอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2282-7287 
           4. เข้าร่วมกิจกรรมที่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดข้ึนเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด และเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษาเอง โดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้งผ่านสถาบัน 
 
การรับทุนสิ้นสุด  
        1. ผู้รับทุนการศึกษาตาย  
        2. สละสิทธ์ิ  
        3. ลาออก หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาหรือผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน ของช้ันเรียน  
        4. ต้องโทษจ าคุก ยกเว้นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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        5. ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือการคัดเลือกผู้รับทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด  
        6.ผู้ได้รับทุนมิได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 
  
สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โดยตรงได้ท่ี 
 

          ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ถนนราชด าเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   
          โทรศัพท์ 0-2282-7287  หรือ 
         งานทุนการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ อาคารช่อตะแบก ช้ัน 1  
         โทรศัพท์ 0-4360-2043 ต่อ 501 ต่อเบอร์ IP Phone 1019 โทรสาร 0-4360-2044 
 


