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ระเบียบการ ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปการศึกษา 2564
วัตถุประสงค ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงคเพื่อชวยสนับสนุนเยาวชน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย แตมีความตั้งใจในการศึกษาเลาเรียนและไดพยายามชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม
มาแลวในระดับหนึ่ง ใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด สามารถดำรงชีพอยางมี
ความสุขพรอมชวยเหลือผูอื่นและสังคมได
จำนวนทุนการศึกษาสนับสนุนใหม ปการศึกษา 2564 4-5 ทุน โดยใหน้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุน เปนทุนการศึกษาสำหรับคาครองชีพ และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเปน
ระดับ ปวช. : ไมเกิน 30,000 บาท ตอป
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไมเกิน 40,000 บาท ตอป
** หมายเหตุ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผูอุปถัมภในบางกรณี
หนาที่ของผูไดรับทุน
ทุนนี้เปนทุนใหเปลา ไมใชทุนกูยืม ไมตองใชทุนคืนในภายหลัง แตผูไดรับทุนตองปฏิบัติตามขอกำหนดดังนี้
1. รายงานรายรับรายจายมายังมูลนิธิ ทุกเดือน
2. รายงานความเปนอยูมายังมูลนิธิ ทุกเดือน
3. รายงานผลการศึกษามายังมูลนิธิ ทุกภาคการศึกษา
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสถานศึกษา
5. ชวยเหลือสังคมตามกำลังและโอกาส
ระยะเวลา สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกป จนจบชวงชั้น
คุณสมบัติของผูสมัคร
สถานภาพปจจุบัน
- ทุนการศึกษาระดับ ปวช.
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชวงชั้นจนถึงภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ไมต่ำกวา 2.50
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- ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี
1. กำลังศึกษาชั้น ปวช. ปที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชวงชั้นจนถึงภาคเรียนสุดทายปการศึกษา 2562 ไมต่ำกวา 3.00
** หมายเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีสถานภาพไมตรงตามกำหนด แตมีคุณสมบัติอื่นครบถวน อาจ
ไดรบั การพิจารณาในบางกรณี เชน นักศึกษาที่ศึกษาอยูในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีแลว ก็สามารถสมัครได
อาจไดรับการพิจารณาหากมีคุณสมบัติอื่นๆ เหมาะสม
รายได เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย ครอบครัวมีรายไดไมเกิน 100,000 บาท ตอป
ความประพฤติ เปนผูมีความประพฤติดี ชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือสังคมอยางสม่ำเสมอ
ความถนัด หากมีความถนัดหรือความสนใจในดานที่จะศึกษาอยางชัดเจนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เอกสารที่ใชในการสมัคร
1. ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปการศึกษา 2564
โดยผูสมัครขอรับทุนเปนผูกรอกเองดวยลายมือทั้งหมด
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.poonpalang.org/scholarships/2021-u-application.pdf
2. สำเนาผลการเรียนตลอดชวงชั้น จนถึงภาคเรียนสุดทาย ปการศึกษา 2562
* กรณีผูสมัครกำลังศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ใหสงผลการเรียนตลอดชวงชั้น ปวช. หรือมัธยม
ปลายมาดวย
3. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในใบสมัคร
4. จดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูสมัคร จากอาจารยหรือหัวหนางานซึ่งไมใชญาติ อยางนอย 2 คน
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.poonpalang.org/scholarships/recommendation-letter.pdf
วิธีการกรอกใบสมัคร
- ตองกรอกใบสมัครดวยลายมือใหครบถวน ในหัวขอใดที่ไมมีขอมูล ใหเขียนวา ไมมี
- หากมีขอมูลมากกวาพื้นที่ที่เตรียมไวให สามารถแนบกระดาษเขียนเพิ่มเติมได
วิธีการสมัคร
- นักเรียน/นักศึกษาที่ตองการสมัครขอรับทุนการศึกษา เปนผูติดตอมายังมูลนิธิ โดยไมตองผานสถานศึกษา
- ครู อาจารย สามารถชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษา โดยการประชาสัมพันธขาวทุนการศึกษา จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาใหครบถวน และมีเนื้อหาเพียงพอที่จะใชประกอบการพิจารณา
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- ผูสมัครขอรับทุนการศึกษา สงใบสมัครไดโดยตรง (ไมจำเปนตองผานสถานศึกษา)
1. ทางอินเทอรเน็ต ใหรวบรวมเอกสารที่ใชสมัครทั้งหมดตามลำดับ เปนไฟล PDF 1 ไฟลเทานั้น สงมาที่
1.1 email : poonpalang@yahoo.com หรือ
1.2 facebook : มูลนิธิ พูนพลัง หรือ
2. ทางไปรษณีย (หรือบริษัทขนสงอื่นๆ) สงมาที่
มูลนิธิพูนพลัง (ทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)
47/217 หมูบานสิวลีติวานนท ถ.สุขาประชาสรรค 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 (กรณีสงทางไปรษณียดูวันที่ตามรอยประทับบนหนาซอง หากรอยประทับไม
ชัดเจนและเอกสารมาถึงมูลนิธิหลังวันที่ 8 ธันวาคม จะไมไดรับการพิจารณา) ใบสมัครที่สงมาในชวงเวลาอื่นจะไมได
รับการพิจารณา
ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา (มูลนิธิจะแจงผลทางโทรศัพทเฉพาะผูผานการพิจารณาในแตละขั้นตอน)
1-30 พฤศจิกายน 2563
รับใบสมัครและเอกสาร
ธันวาคม 2563 –กุมภาพันธ 2564 พิจารณาเอกสาร (แจงผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซต) สัมภาษณทางโทรศัพท
กุมภาพันธ – เมษายน 2564
เยี่ยมสำรวจสภาพความเปนอยู
พฤษภาคม 2564
ประกาศผล ทางเว็บไซตมูลนิธิพูนพลัง http://www.poonpalang.org
สถิติประกอบการตัดสินใจ
ปการศึกษา 2563 มีใบสมัครสงเขามาในชวงเวลาที่กำหนด 59 ราย
ปการศึกษา 2562 มีใบสมัครสงเขามาในชวงเวลาที่กำหนด 76 ราย
ปการศึกษา 2561 มีใบสมัครสงเขามาในชวงเวลาที่กำหนด 67 ราย
ปการศึกษา 2560 มีใบสมัครสงเขามาในชวงเวลาที่กำหนด 89 ราย

ไดรับอนุมัติทุน 6 ราย
ไดรับอนุมัติทุน 6 ราย
ไดรับอนุมัติทุน 8 ราย
ไดรับอนุมัติทุน 12 ราย

กรุณาศึกษารายละเอียดใหครบถวนกอนติดตอมูลนิธิ หากถามขอมูลที่มีอยูในระเบียบการจะถูกหักคะแนน
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ e-mail: poonpalang@yahoo.com
LINE ID: poonpalang หรือ เฟซบุค มูลนิธิ พูนพลัง
หรือ โทร. 081-772-2358 (มุทิตา) (กรุณาฝากขอความหากไมมีผูรับสาย)
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