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ระเบียบการ ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธพิ นู พลัง ปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์ ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม
มาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ตามความสนใจและความถนัด สามารถดํารงชีพอย่างมี
ความสุขพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้
จํานวนทุนการศึกษาสนับสนุนใหม่ ปีการศึกษา 2562 8-10 ทุน โดยให้น้ําหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสําหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจําเป็น
ระดับ ปวช. : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี
** หมายเหตุ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี
หน้าทีข่ องผู้ได้รับทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ใช่ทนุ กู้ยืม ไม่ต้องใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ผู้ได้รบั ทุนต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดดังนี้
1. รายงานรายรับรายจ่ายมายังมูลนิธิ ทุกเดือน
2. รายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิ ทุกเดือน
3. รายงานผลการศึกษามายังมูลนิธิ ทุกภาคการศึกษา
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสถานศึกษา
5. ช่วยเหลือสังคมตามกําลังและโอกาส
ระยะเวลา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปี จนจบช่วงชั้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สถานภาพปัจจุบัน
‐ ทุนการศึกษาระดับ ปวช.
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงชั้นจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ํากว่า 2.50
1



มูล นิ ธิ พ นู พลัง

องค์การสาธารณกุศลลําดับที่ ๗๔๘ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ

Foundation for Regional Empowerment Education


‐ ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี
1. กําลังศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ํากว่า 3.00
** หมายเหตุ สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มสี ถานภาพไม่ตรงตามกําหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน อาจ
ได้รับการพิจารณาในบางกรณี เช่น นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีแล้ว ก็สามารถสมัครได้
อาจได้รับการพิจารณาหากมีคุณสมบัติอื่นๆ เหมาะสม
รายได้ เป็นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
ความประพฤติ เป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ําเสมอ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2562
โดยผู้สมัครขอรับทุนเป็นผูก้ รอกเองด้วยลายมือทั้งหมด
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.poonpalang.org/scholarships/2019-u-application.pdf
2. สําเนาผลการเรียนตลอดช่วงชั้น จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
* กรณีสถานศึกษาเปิดภาคเรียนหลังเดือนกรกฎาคม ให้ส่งสําเนาผลการเรียนทั้งช่วงชั้นถึงสิ้นปีการศึกษา 2560
3. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในใบสมัคร
4. จดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร จากอาจารย์หรือหัวหน้างานซึ่งไม่ใช่ญาติ อย่างน้อย 2 คน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.poonpalang.org/scholarships/recommendation-letter.pdf
วิธีการกรอกใบสมัคร
- ต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือให้ครบถ้วน ในหัวข้อใดที่ไม่มีข้อมูล ให้เขียนว่า ไม่มี
- หากมีข้อมูลมากกว่าพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้ สามารถแนบกระดาษเขียนเพิ่มเติมได้
วิธีการสมัคร
- นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้ติดต่อมายังมูลนิธิ โดยไม่ต้องผ่านสถานศึกษา
- ครู อาจารย์ สามารถช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน และมีเนือ้ หาเพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
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- ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัครได้โดยตรง (ไม่จําเป็นต้องผ่านสถานศึกษา)
1. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
มูลนิธพิ นู พลัง (ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)
47/217 หมู่บา้ นสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หรือ
2. ทางอินเทอร์เน็ต ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้สมัครทั้งหมดตามลําดับ เป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์เท่านั้น ส่งมาที่
2.1 email : poonpalang@yahoo.com หรือ
2.2 facebook : มูลนิธิ พูนพลัง
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ดูวันที่ตามรอยประทับบนหน้าซอง หากรอยประทับไม่
ชัดเจนและเอกสารมาถึงมูลนิธิหลังวันที่ 8 ธันวาคม จะไม่ได้รับการพิจารณา) ใบสมัครที่ส่งมาในช่วงเวลาอื่นจะไม่ได้
รับการพิจารณา
ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา (มูลนิธิจะแจ้งผลทางโทรศัพท์เฉพาะผูผ้ ่านการพิจารณาในแต่ละขัน้ ตอน)
1-30 พฤศจิกายน 2561
รับใบสมัครและเอกสาร
ธันวาคม 2561 –กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเอกสาร (แจ้งผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซต์) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562
สํารวจสภาพความเป็นอยู่
พฤษภาคม 2562
ประกาศผล ทางเว็บไซต์มูลนิธิพูนพลัง http://www.poonpalang.org
สถิติประกอบการตัดสินใจ
ปีการศึกษา 2561 มีใบสมัครส่งเข้ามาในช่วงเวลาที่กําหนด 67 ราย ได้รับทุน 8 ราย
ปีการศึกษา 2560 มีใบสมัครส่งเข้ามาในช่วงเวลาที่กําหนด 89 ราย ได้รับทุน 12 ราย
ปีการศึกษา 2559 มีใบสมัครส่งเข้ามาในช่วงเวลาที่กําหนด 202 ราย ได้รบั ทุน 6 ราย
กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนติดต่อมูลนิธิ หากถามข้อมูลทีม่ ีอยู่ในระเบียบการจะถูกหักคะแนน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: poonpalang@yahoo.com
หรือ เฟซบุ๊ค มูลนิธิ พูนพลัง
หรือ โทร. 081-772-2358 (มุทิตา) (กรุณาฝากข้อความหากไม่มีผู้รับสาย)
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