
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คู่ มื อนัก เ รี ยนทุน  
ประจาํ ปี  	

�  

    ฉ บับ ป รั บ ป รุ ง  :  มิ . ย . 
 �  

เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกศุล ลําดบัที� ��� ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู ้ จั ก มู ล นิ ธิ ดาํ ร ง ชั ย ธ ร ร ม  
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เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกศุล ลําดบัที� ��� ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 



 
 
 

ความเป็นมา 
 

มูลนิธิดํารงชัยธรรม ได้ก่อตั -งขึ -น โดยนายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี� จํากดั (มหาชน) โดยได้มอบทนุสว่นตวัเป็นจํานวนเงิน 677 ล้านบาท สําหรับการก่อตั -งมลูนิธิ เพื�อส่งเสริม
และพฒันาด้านการศกึษาให้แก่เยาวชน และได้จดทะเบียนจดัตั -งมลูนิธิเมื�อวนัที� :� กนัยายน :;�6 ด้วยทนุ- 
จดทะเบียน 6 ล้านบาท 
 

ชื�อ มลูนิธิดํารงชยัธรรม  
ชื�อย่อ ม.ด.ธ.  
ชื�อภาษาอังกฤษ DAMRONGCHAITHAM FOUNDATION  
ชื�อย่อภาษาอังกฤษ D.T.F. 

 

 
สําหรับตราสัญลักษณ์ของมูลนิธินี - คือ เนื�องด้วยมูลนิธิดํารงชยัธรรม มีเจตนารมณ์ที�จะส่งเสริมและสนบัสนุน
เยาวชนของชาตทีิ�มีคณุสมบตัิเป็นคนคณุภาพ มีความสามารถ มีศกัยภาพ เป็นผู้ นํา และต้องมีจิตใจดี นั�นจึงเป็น
ที�มาและความหมายของตราสญัลักษณ์ของมูลนิธิ ที�ได้ออกแบบเป็นเลขหนึ�งไทย ๑ อันหมายถึง ‘คนดีที�หนึ�ง’  
และเลข ๑ นี� พ้องกับตวัอกัษร ด ของไทย ซึ�งเป็นพยญัชนะตวัแรกของนามสกุล ดํารงชยัธรรม อนัเป็นนามสกุล
ของผู้ ก่อตั -งและเป็นชื�อของมลูนิธิอีกด้วย 
 

และเมื�อวนัที� ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๐ กระทรวงการคลงัได้ประกาศให้มลูนิธิดํารงชยัธรรม เป็นองค์การหรือ
สถาน สาธารณกศุล ลําดบัที� 643 ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 
 
วัตถุประสงค์ในการก่อตั �งมูลนิธิ 
6. เพื�อให้ทนุการศกึษาแก่เยาวชนที�เรียนดี มีความประพฤตดีิ แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ และหรือเยาวชนที�มี 
ผลการเรียนดีเดน่ กิจกรรมดีเดน่  
:. เพื�อให้ทนุการศกึษาแก่พระภิกษุ สามเณร  
�. เพื�อสนบัสนนุการจดัตั -งโครงการ และหรือสถานที�ที�เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาของเยาวชน  
�. สง่เสริมงานวฒันธรรม  
;. ดําเนินการหรือร่วมมือกบัองค์กรการกศุลอื�นๆ เพื�อสาธารณประโยชน์  
�. ไมดํ่าเนินการเกี�ยวข้องกบัการเมืองแตป่ระการใด  
[. เพื�อสนบัสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้อนัเกี�ยวกบัการศกึษา และ/หรือความรู้อนัเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ให้กับ
สาธารณชน  
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แนวคิดและเจตนารมณ์ 
 มลูนิธิดํารงชยัธรรม   เป็นความฝันของผมอย่างหนึ�ง  ผมเกิดมา
จากครอบครัวที�ไม่ได้รํ�ารวย  เป็นคนชนชั -นกลาง  แต่อย่างน้อยที�สดุพ่อ
แมก็่สง่ให้ผมและพี�น้องได้เรียนหนงัสือ  ตอนเดก็ๆ ก็คดิไว้เสมอวา่  
ถ้าเติบโตมา  แล้วมีเงินมีทองเพียงพอก็อยากที�จะเปิดมูลนิธิของตวัเอง  
ให้ทุนการศกึษากับเด็กที�ขาดโอกาส  ซึ�งก็น่าจะเป็นความสุขและความ
ภาคภูมิใจเรื�องหนึ�งที�ผมได้ตอบแทนสงัคมบ้าง  แล้ววนันี -ผมก็มีโอกาส

ประสบความสําเร็จ  จงึได้ก่อตั -ง  ‘มูลนิธิดาํรงชัยธรรม’ ขึ -น  

ผมคิดว่าการช่วยเด็กๆ ได้ดีที�สดุ ก็คือ ช่วยเรื�องการศกึษา  ซึ�งน่าจะเป็น
เครื� องมือที�ช่วยให้เขาดํารงชีวิตได้ในระยะยาว  สําหรับเด็กๆ ที� รับ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิ  ผมไม่ต้องการการตอบแทนจากใครกับตวัผม
โดยตรง   

แตส่ิ�งหนึ�งที�อยากให้ทําคือ ขอให้ไปชว่ยคนอื�นตอ่  หมายความวา่  ผมคนหนึ�งปีหนึ�งช่วยเด็กๆ ได้ 677 คน 
677 คนนี - เมื�อจบก็ไปชว่ยคนอื�นตอ่อีก  อยากหวงัว่าเด็กๆ ที�รับทนุ  มาจากภูมิภาคตา่งๆ ทั�วประเทศจะได้กลบัไป
บ้านเกิดของตวัเอง  กลบัไปช่วยทําอะไรดีๆ ผมไม่ต้องการเด็กเก่ง  แต่ผมต้องการเด็กดีที�มีใจช่วยเหลือ  อยาก
แบ่งปัน  อยากทําประโยชน์ต่อสังคม  อันนี -คือสิ�งที�ผมอยากเห็นและอยากได้  และหวังว่า ถ้านักเรียนทุนเข้า
ใจความตั -งใจผม  แล้วชว่ยกนัให้บรรลเุป้าหมาย สงัคมที�เราอยูก็่จะดีขึ -น 
 
 
ปรัชญาของมูลนิธิดาํรงชัยธรรม  
 

ไม่ใช่แค่ให้ โตได้ แต่อยากให้ โตด ี
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ปฏทินินักเรียนทนุมูลนิธิดาํรงชัยธรรม ประจาํปี 5667 (ปรับปรุง : มิ.ย.;_) 

นักเรียนทุนได้รับจากมูลนิธิประจาํเดือนและประจาํปี  

รายการ,แบบฟอร์ม/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 
6.เงินทนุประจําเดือน  โอนเงินทนุทุกวนัที� ? ของเดอืน  กรณีวนัจา่ยเงินทนุตรงกบัวนัหยดุตามประเพณีหรือวนัหยดุประจําสปัดาห์ มลูนิธิจะจา่ยเงินทนุก่อนวนัหยดุดงักลา่ว 6 วนั 
:.เงินทนุหมวด :  (ตอ่เทอม) เทอม :  

(อาเซียน) 
   

เทอม 6  
(แบบเดมิ) 

  
เทอม 6  

(อาเซียน) 
  

เทอม :  
(แบบเดมิ) 

 

�.ขา่วประจําเดือน 

ติดตามใน www.damrongchaitham.com �.ขา่วนกัเรียนทนุ 
;.ขา่วบณัฑิตทนุ 
�.ใบสาํคญัจ่ายเงิน (7�) วนัที� �6 วนัที� :m วนัที� �7 วนัที� �7 วนัที� �6 วนัที� �7 วนัที� �6 วนัที� �6 วนัที� �7 วนัที� �6 วนัที� �7 วนัที� :;  
[.ใบสาํคญัรับเงินประจําปี (7;)  วนัที� 6           

นักเรียนทุนนําส่งให้มูลนิธิ-กาํหนดการส่งเอกสารสาํคัญตามแบบฟอร์มมูลนิธิฯ (อ้างอิงความหมายแบบฟอร์ม ได้ที�หน้า �) 

 รายการ,แบบฟอร์ม/เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 
6.สญัญาการยืนยนัรับทนุฯ (76) นกัเรียนทนุสง่เมื�อแรกรับทนุ 
:.แบบตอบรับการเป็นนร.ทนุฯ (7:) นกัเรียนทนุสง่เมื�อแรกเข้าและเมื�อเปลี�ยนแปลงบญัชีธนาคาร 
�.แบบแจ้งการลงทะเบียนเรียน (7�) นกัเรียนทนุสง่ทกุเทอมตามกําหนดเวลาของแตล่ะสถาบนั 
4.แบบรายงานผลการเรียนและ  
พฤติกรรมนกัเรียนทนุ (7�) 

            

  ;.*แบบแจ้งเปลี�ยนแปลงสถาบนัฯ(7m) 
   <=วนัที� 1 

(แบบเดมิ) 
  <=วนัที� 1 

(อาเซียน) 
     

�.แบบคําร้อง (7_) นกัเรียนทนุสง่เมื�อประสงค์ขออนมุตัิดาํเนินการและ/หรือแจ้งการเปลี�ยนแปลงข้อมลูตา่งๆ 

  [.แบบแจ้งเบิกคา่ที�พกั (66) 
           

 
 

 
  8.แบบแจ้งข้อมลูนร.ทนุ       6 มิ.ย.       

 

หมายเหตุ   6.  ใบสาํคญัรับเงินประจําปี 7;  กําหนดการสง่อาจมีการเปลี�ยนแปลงโดยไมต่้องแจ้งลว่งหน้า  
      :.  *เปลี�ยนแปลงสถาบนัจากการเลื�อนระดบัชั -นตามหลกัสตูร คือ สาํเร็จการศกึษาชั -นม.� / ปวช.� เข้าศกึษาตอ่ ชั -นป.ตรีปี 6 / ปวส.6 และสําเร็จการศกึษาชั -นปวส.: เข้าศกึษาตอ่ ชั -นตอ่เนื�องปี 6 
                   �.  ยกเลกิการทําแบบรายงานรายรับ-รายจ่าย(7[) และ จดหมายรายงาน (67)  แต่สามารถ download ตวัอยา่งและการบนัทกึได้ใน www.damrongchaitham.com  
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เทอม 6  
ภายใน 6 ม.ค. (แบบเดมิ) 
 

เทอม 6  
ภายใน 6 มี.ค. (อาเซียน) 
 

เทอม :  
ภายใน 6 ก.ค. (แบบเดมิ) 
 

เทอม :  
ภายใน 6 ก.ย. (อาเซียน) 
 

รอบที� 6 แจ้ง 
ภายใน  6 ธ.ค. 
 

รอบที� 2 แจ้ง 
ภายใน  6มิ.ย. 
 

วนัที� 6 (บณัฑิตทนุรุ่นใหม)่ 
 



 

ตารางแสดงรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆ ของมูลนิธิดาํรงชัยธรรม 
 

ลําดับ เอกสารสําคัญ รายละเอียด – ขั �นตอน กําหนดส่ง 

1. 
แบบฟอร์มหมายเลข 01 
(สญัญาการยืนยนัการ
เป็นนกัเรียนทนุ) 

เพื�อยืนยนัการเป็นนกัเรียนทนุ เมื�อแรกเข้าเป็น
นกัเรียนทนุ มลูนิธิ � นกัเรียนทนุดําเนินการ 

2. 

แบบฟอร์มหมายเลข 02 
(แบบตอบรับการเป็น
นกัเรียนทนุและแจ้งเลขที�
บญัชีเงินทนุการศกึษา) 

เพื�อตอบรับการเป็นนกัเรียนทนุ  และแจ้งเลขที�บญัชีธนาคาร  โดยนกัเรียนทนุต้องแนบสําเนา
หน้าสมดุบญัชีธนาคารที�มีชื�อบญัชีและเลขที�บญัชีอย่างชดัเจน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

แรกเข้าและเมื�อ
มีการ
เปลี�ยนแปลง
บญัชีธนาคาร มลูนิธิ � นกัเรียนทนุดําเนินการ 

3. 
แบบฟอร์มหมายเลข 03 
(แบบแจ้งการลงทะเบียน
เรียน) 

เพื�อแจ้งรายละเอียดในการลงทะเบียนเรียน  สําหรับการขอเบกิค่าเล่าเรียนในแตล่ะภาค
เรียน/คา่สมคัรสอบเพื�อเลื�อนระดบัการศกึษาที�สงูขึ -น 

ทกุภาคเรียน /
ทกุครั -งที�มีการ
เบกิ นกัเรียนทนุดําเนินการ � มลูนิธิโอนเงินในเดือนถดัไป 

4. 
แบบฟอร์มหมายเลข 04 
(ใบสําคญัจ่ายเงิน) 

มลูนิธิจะส่งให้กบันกัเรียนทนุทกุเดือน  เพื�อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินทนุการศกึษาในแต่
ละเดือน ซึ�งนกัเรียนทนุควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีธนาคารทกุครั -ง ทกุเดือน 
มลูนิธิดําเนินการ � นกัเรียนทนุ 

5. 
แบบฟอร์มหมายเลข 05 
(ใบสําคญัรับเงิน) 

มลูนิธิจะส่งให้กบันกัเรียนทนุทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์  เพื�อแจ้งสรุปการมอบทนุประจําปี ทกุปี 
กมุภาพนัธ์ มลูนิธิ � นกัเรียนทนุ 

6. 

แบบฟอร์มหมายเลข 06 
(แบบรายงานผลการเรียน
และพฤตกิรรมของนกัเรียน
ทนุ) 

เพื�อรับรายงานจากสถาบนั โดยต้องส่งพร้อมกบัใบรายงานผลการเรียนจากสถาบนัหรือ
สําเนาหน้าผลการเรียนของสมดุรายงานประจําตวันกัเรียนที�ได้รับรองความถูกต้องจาก
สถาบนั  คือ  ต้องระบุชื�อ-สกลุของนกัเรียนทนุไว้อย่างชดัเจน 

ทกุภาคเรียน 
(ทนัทีเมื�อทราบ
ผลการเรียน) 

นกัเรียนทนุดําเนินการ � มลูนิธิ 

[. 
แบบฟอร์มหมายเลข 08 
(แบบแจ้งเปลี�ยนแปลง
สถาบนัการศกึษา) 

เพื�อขอยืนยนัศกึษาตอ่ในสถาบนัเดมิ หรือเปลี�ยนแปลงสถาบนัการศกึษา  พร้อมแจ้ง
รายละเอียดของสถาบนัการศกึษาแห่งใหม่ 

เมื�อต้องการแจ้ง
การเปลี�ยนแปลง
และขออนมุตั ินกัเรียนทนุดําเนินการ � มลูนิธิ   

8. 
แบบฟอร์มหมายเลข 09 
(แบบคําร้อง) 

เพื�อขอเปลี�ยนแปลงในเรื�องตา่งๆ โดยแจ้งเหตผุลอย่างชดัเจน  พร้อมแนบเอกสารแจ้ง
รายละเอียดตามความประสงค์ (ถ้ามี) กรณีคําร้องที�ต้องได้รับการอนมุตัจิากมลูนิธิ  ต้อง
รอการพจิารณาอนุมัตก่ิอน  จงึสามารถดาํเนินการได้ 

เมื�อต้องการ
แจ้งการ
เปลี�ยนแปลง
และขออนมุตั ินกัเรียนทนุดําเนินการ � มลูนิธิ 

  9. 
แบบฟอร์มหมายเลข ?? 
(แบบแจ้งเบิกค่าที�พัก) 

เพื�อแจ้งขออนญุาตอยู่หอพกัและขอเบกิจ่ายคา่ที�พกัประจํารอบนั -นๆ พร้อมแนบเอกสาร 
ประกอบตามที�ระบใุนแบบฟอร์ม โดยต้องมีลงชื�อรับรองจากผู้ปกครองและอาจารย์ผู้ดแูลฯ ตามรอบ 

ที�กําหนด 
นกัเรียนทนุดําเนินการ � มลูนิธิ 

10. แบบแจ้งข้อมูลปัจจุบัน 
เพื�อแจ้งข้อมลูที�เป็นปัจจุบนัของนกัเรียนทนุ พร้อมแนบสํานบตัรประชาชนผู้ปกครอง 

ทกุปี 
นกัเรียนทนุดําเนินการ (กรอกข้อมลูออนไลน์) � มลูนิธิ 

 
หมายเหตุ 1.  เอกสารสําคญัต่างๆ ที�จะต้องส่งถึงมลูนิธินั -น   หากเอกสารใดที�ต้องมีการลงชื�อรับรองจากอาจารย์ผู้ดูแลนกัเรียนทุนและตราประทบัของ

สถาบนัการศกึษา  จะต้องได้รับการลงชื�อรับรองและประทบัตราทกุครั -งก่อนส่งถึงมลูนิธิ  เอกสารดงักล่าวจึงจะสมบูรณ์  และขอความกรุณา
อาจารย์ผู้ดแูลนกัเรียนทนุตรวจสอบข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงชื�อรับรองทกุครั -ง    

 2.   นกัเรียนทนุสามารถถ่ายเอกสารหรือคดัลอกแบบฟอร์มหมายเลขต่างๆ ได้ 
 �.  ยกเลิกการบงัคบัใช้แบบรายงานรายรับ-รายจ่าย(7[) และ จดหมายรายงาน (67) ตั -งแต่ 6 สิงหาคม :;;m เป็นต้นไป ทั -งนี -นักเรียนทุนยัง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว สําหรับบนัทึกรายรับ-รายจ่าย เพื�อประโยชน์ในการบริหารเงินและทบทวนชีวิตประจําวนัได้ด้วย
ตนเอง 

 �.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลขตา่งๆ ได้ที� www.damrongchaitham.com 
 N 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ ป ฏิ บั ติ  

ข อ ง นัก เ รี ย น ทุ น  

มู ล นิ ธิ ดาํ ร ง ชั ย ธ ร ร ม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกศุล ลําดบัที� ��� ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 
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วัตถุประสงค์ของการกําหนดกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
 เพื�อชี -แจงให้นกัเรียนทนุ ผู้ เกี�ยวข้อง ทราบและทําความเข้าใจให้ตรงกนั ถึงสทิธิ หน้าที� ระเบียบ เงื�อนไขและวิธีการ
ปฏิบตัิตนในการเป็นนกัเรียนทนุของมลูนิธิดาํรงชยัธรรม 
  

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของนักเรียนทุนมูลนิธิดาํรงชัยธรรม แยกเป็น 4 ข้อ ดังนี � 
ข้อ   1.  กฎระเบียบการให้ทนุสนบัสนนุการศกึษาแก่นกัเรียนทนุมลูนิธิดาํรงชยัธรรม 
ข้อ   2.  ระเบียบปฏิบตัิของการเป็นนกัเรียนทนุมลูนิธิดํารงชยัธรรม 
ข้อ   3.  การพ้นสภาพของการเป็นนกัเรียนทนุมลูนิธิดํารงชยัธรรม 
ข้อ   4.   ข้อกําหนดอื�นๆ 

 
 

   
หมายถงึ    กฎระเบียบที�มลูนิธิกําหนดขึ -นเพื�อชี -แจงให้นกัเรียนทนุทราบถงึเงื�อนไข และสทิธิที�นกัเรียนทนุพงึได้รับในเรื�องของ 
ทนุการศกึษาในขณะที�เป็นนกัเรียนทนุ ซึ�งจะครอบคลมุถงึคา่ใช้จา่ยในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี - คือ 
 

 1.  คา่เลา่เรียน 
 2.  คา่ใช้จา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการศกึษา 
 3.  คา่ที�พกั 
  4.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั 
 5.  คา่รักษาพยาบาล 

 6.  คา่ใช้จา่ยอื�นๆ  อาทิเช่น คา่ฌาปนกิจศพ, คา่ตดัแวน่สายตา ฯลฯ 
 

 มลูนิธิจะสง่เงินทนุการศกึษาด้านตา่งๆ  ให้แก่นกัเรียนทนุของมลูนิธิในวนัที� ? ของแต่ละเดอืน  หากวนัจา่ยเงินทนุ
ตรงกบัวนัหยดุตามประเพณีหรือวนัหยดุประจําสปัดาห์ มลูนิธิจะจ่ายเงินทนุก่อนวนัหยดุดงักลา่ว 6 วนั  ผา่นทางบญัชีเงินฝากของ
นกัเรียนทนุ  ซึ�งเปิดบญัชีเพื�อการโอนเงินทนุการศกึษาตามที�มลูนิธิกําหนดเทา่นั -น  (ภายใต้กฎระเบียบ ข้อปฏิบตัิของนกัเรียนทนุ
มลูนิธิดํารงชยัธรรม)   โดยจะสิ �นสุดการเบกิจ่ายเงนิทุนในเดือนสุดท้ายที�สาํเร็จการศึกษาตามเงื�อนไขการรับทุนการศึกษา
ตามจริง  แต่ไม่เกนิ OP เมษายน (ตามปีการศึกษาแบบเดิม) และ ไม่เกิน O? กรกฏาคม (ตามปีการศึกษาอาเซียน) 
 6 ปีการศกึษาแบบเดิม   คือ เดือนพฤษภาคม – เมษายน ของปีถดัไป 
     ภาคเรียนที� 6  พฤษภาคม-ตลุาคม 
     ภาคเรียนที� :  พฤศจิกายน – เมษายน  
 6 ปีการศกึษาตามอาเซยีน  คือ เดือนสงิหาคม – กรกฏาคม ของปีถดัไป  
     ภาคเรียนที� 6  สงิหาคม-ธนัวาคม 
     ภาคเรียนที� :  มกราคม – กรกฏาคม 
  

กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของนักเรียนทุนมูลนิธิดาํรงชัยธรรม 

 ข้อ 1.  กฎระเบียบการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนมูลนิธิดาํรงชัยธรรม 
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หมายถึง   1. คา่ลงทะเบียน คา่ธรรมเนียม คา่บํารุงการศกึษาตา่งๆ คา่สมคัรสอบวดัความรู้ทางการแพทย์  คา่สมคัรสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของทกุคณะ ตามที�สถาบนัการศกึษากําหนด  รวมถึงคา่ธรรมเนียมธนาคารในการลงทะเบียนเรียน 

 2. คา่สมคัรและคา่ใบสมคัรในการสอบตา่งๆ  เช่น  การสอบเพื�อเลื�อนระดบัการศกึษาที�สงูขึ -น  (รวมถึงคา่ตรวจร่างกาย
เพื�อเข้าศกึษาตอ่  ซึ�งจดัอยูใ่นงบประมาณการสอบเพื�อเลื�อนระดบัการศกึษาที�สงูขึ -น) คา่สมคัรสอบเพื�อเข้าเรียน
ตอ่ในระดบัอดุมศกึษา  ไมร่องรับคา่สมคัรสอบในหลกัสตูรภาคพิเศษ 

 �. คา่ใช้จ่ายอื�นๆ เช่น คา่ปรับพื -นฐานก่อนเข้าสูร่ะดบัชั -นตอ่ไป คา่จดัทําโปรเจ็คต์เพื�อจบการศกึษาในระดบัปริญญา
ตรี (ถ้ามี)  คา่สมคัรเรียนนกัศกึษาวิชาทหาร  คา่เข้าคา่ยลกูเสอืเนตรนารีในกรณีเรียกเก็บพร้อมคา่เลา่เรียน  คา่ขึ -น
ทะเบียนบณัฑิต  คา่ทรานสคริปต์ฉบบัสาํเร็จการศกึษา  คา่หนงัสอืรับรองการสาํเร็จการศกึษา 

 

 

ระเบียบการ  

  1. มลูนิธิจะเบิกจ่ายให้ตามความเป็นจริง 
  :. หากนกัเรียนทนุไมส่ง่แบบฟอร์ม 7� พร้อมใบเสร็จรับเงินคา่เลา่เรียนฉบบัจริง เพื�อแจ้ง/เบิกคา่เลา่เรียนตาม

ระยะเวลาที� กําหนดภายในภาคเรียนนั -นๆ จะไมส่ามารถเบิกคา่เลา่เรียนและเงินทนุอื�นๆในภาคเรียนถดัไปได้ 
  �. กรณีเบิกคา่เลา่เรียน ในภาคฤดรู้อนต้องผา่นความเห็นชอบจากมลูนิธิ 
  �. กรณีปีสดุท้ายของการรับทนุการศึกษา  ใบเสร็จรับเงินที�จะนํามาเบิก  วนัที�ออกใบเสร็จรับเงินต้องไมเ่กินเดือน

สดุท้ายที�สาํเร็จการศกึษาตามเงื�อนไขการรับทนุการศกึษาตามจริง  และทําการเบิกไมเ่กิน 1 เดือนนบัจากการ
สาํเร็จการศกึษา  เช่น  สาํเร็จการศกึษาในวนัที� 31 มีนาคม  วนัที�ออกใบเสร็จรับเงินต้องไมเ่กินวนัที� �6 มีนาคม  
และต้องสง่มาเบิกภายในวนัที� 1 พฤษภาคม  เป็นต้น   

  ;. ไมส่ามารถเบิกคา่ใช้จ่ายได้ดงันี - คอื ประกนัความเสยีหายซึ�งสามารถเรียกเก็บคืนได้ภายหลงั ลงทะเบียนซํ -ารายวิชา 
 

ข้อปฏิบัติ  

1. กรณีเบิกจ่ายย้อนหลงั  ให้นําสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี - 
 6.6  แบบฟอร์มหมายเลข 03 (แบบแจ้งการลงทะเบียนเรียน)  กรอกรายละเอียดตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
 6.:  ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงของสถาบนัการศกึษาที�ประทบัตราสถาบนัการศกึษา  ระบชืุ�อนกัเรียนทนุเป็นผู้

จ่ายเงินมาเบิกกบัมลูนิธิ  ภายใน _7 วนั นบัจากวนัที�ออกใบเสร็จรับเงิน   
 6.� ใบแจ้งรายการคา่เลา่เรียน (กรณีใบเสร็จไมม่ีรายการคา่ใช้จา่ยแจกแจง) 
 

2. กรณีเบิกจ่ายลว่งหน้า   
 :.6 เอกสารที�ต้องนําสง่เพื�อทําการเบิก  มีดงัตอ่ไปนี - 
  :.6.6  แบบฟอร์มหมายเลข 03 (แบบแจ้งการลงทะเบียนเรียน) กรอกรายละเอียดตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  :.6.:  เอกสารแจ้งรายละเอียดคา่ใช้จา่ยการลงทะเบียนเรียนที�แสดงชื�อสถาบนัและข้อมลูสาขาวชิา  ระบุ

วนัที�จ่ายเงิน  รายการเรียกเก็บ  และจํานวนเงินจากสถาบนัการศกึษาตามลาํดบั  พร้อม
ประทบัตราสถาบนัการศกึษา 

 :.: หลงัจากได้รับการโอนเงินทนุ  นกัเรียนทนุต้องดาํเนินการ  ดงัตอ่ไปนี - 
  2.2.1 ชําระเงินภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที�ได้รับการโอนเงินทนุ 
  2.2.2 นําสง่ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงทนัที ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารสาํคญั  หากนกัเรียนทนุไมส่ง่เอกสาร

ดงักลา่วภายใน _7 วนั นบัจากวนัที�ได้รับการโอนเงิน  จะเป็นการขาดสง่เอกสารสาํคญั   และใน
เดือนถดัไปจะหกัเงินทนุการศกึษาจนครบตามจํานวนที�เบิกลว่งหน้า กรณีที�ตรวจสอบพบวา่
นกัเรียนทนุไมนํ่าเงินไปชําระคา่ลงทะเบียนเรียน ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะมีผลตอ่การพิจารณา
การให้ทนุตอ่เนื�อง   

1.  ค่าเล่าเรียน  
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3. กรณีไมต้่องชําระคา่เลา่เรียน อนัเนื�องมาจากเหตผุลใดๆ ก็ตาม ขอให้นกัเรียนทนุแจ้งรายละเอียดมาใน
แบบฟอร์มหมายเลข 03 (แบบแจ้งการลงทะเบียนเรียน)  ทกุภาคเรียน  ให้สง่แบบฟอร์ม 7� ภายใน �7 วนันบั
จากวนัเปิดภาคเรียน  แบบฟอร์มหมายเลข 7� เป็นเอกสารสาํคญั  หากนกัเรียนทนุไมส่ง่เอกสารดงักลา่ว
ภายในเวลาที�กําหนด   จะเป็นการขาดสง่เอกสารสาํคญั 

4. กรณีที�ใบเสร็จรับเงินสญูหาย  นกัเรียนทนุสามารถถ่ายสาํเนาใบเสร็จรับเงินที�ประทบัตราสถาบนัการศกึษา  
พร้อมกบัแนบใบแจ้งความ  แทนใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงได้ 

5. การเบิกจ่ายคา่สมคัรสอบเพื�อเลื�อนระดบัการศกึษาที�สงูขึ -น  คา่สมคัรสอบวดัความรู้ทางการแพทย์  และคา่
สมคัรสอบใบประกอบวชิาชีพ  ให้ทําการเบิกเหมือนคา่เลา่เรียน  โดยไมส่ามารถเบิกจ่ายลว่งหน้าได้  

6. การเบิกจ่ายคา่จดัทําโปรเจ็คต์เพื�อจบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (ถ้ามี)  นกัเรียนทนุต้องกรอกรายละเอียด
ตา่งๆ ลงในแบบฟอร์มหมายเลข 03 (แบบแจ้งการลงทะเบียนเรียน)  แนบเอกสารรับรองการจดัทําโปรเจ็คต์จาก
สถาบนัการศกึษาหรือคณะ  ที�ระบจํุานวนเงินคา่ใช้จา่ยจริง  และรายละเอียดโปรเจ็คต์ 

7. กรณีที�นกัเรียนทนุต้องลงทะเบียนซํ -ารายวชิา  ให้เขียนแบบฟอร์มหมายเลข 7_ (แบบคําร้อง)  โดยมลูนิธิจะหกัเงิน
ทนุการศกึษาคา่ใช้จ่ายรายวิชานั -นในเดือนถดัไป  

 
 
 

อัตราเงินทุน  

1. คา่ลงทะเบียนเรียนเบิกจ่ายตามจริง 
2. คา่สมคัรสอบเพื�อเลื�อนระดบัการศกึษาที�สงูขึ -น เบิกจ่ายตามจริง ไมเ่กิน  4,777 บาท (ตลอดการเป็นนกัเรียนทนุ) 
3. คา่จดัทําโปรเจ็คต์เพื�อจบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (ถ้ามี)  เบิกจ่ายตามจริง   ไมเ่กิน  67,777 บาท 
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หมายถึง   คา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ -น  เพื�อสนบัสนนุการศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียนทนุที�กําลงัศกึษาอยู ่ เช่น  คา่อปุกรณ์การเรียน, คา่
หนงัสอืและเอกสารการเรียน, คา่ชดุนกัเรียน-นิสติ-นกัศกึษา, คา่กิจกรรมคา่ย, คา่ทศันศกึษา, คา่เรียนพิเศษ, คา่เดินทางเพื�อไป
ศกึษา  ฯลฯ   
 
ระเบียบการ  
 1. มลูนิธิจะเบิกจ่ายเป็นรายปีการศกึษา  โดยแบง่ออกเป็น 2 งวด 
  ปีการศกึษาแบบเดมิ 
   งวดที� 1  ประจําภาคเรียนที� 1  เดอืนพฤษภาคมของทกุปี  ร้อยละ 70 (70%)  
   งวดที� 2  ประจําภาคเรียนที� 2  เดอืนพฤศจิกายนของทกุปี  ร้อยละ 30 (30%) 
         ปีการศกึษาตามอาเซียน 
   งวดที� 6 ประจําภาคเรียนที� 6  เดือนสงิหาคมของทกุปี  ร้อยละ [7 ([7%)  
   งวดที� : ประจําภาคเรียนที� :  เดือนมกราคมของทกุปี  ร้อยละ �7 (�7%) 
 

2. มลูนิธิจะเบิกจ่ายย้อนหลงัให้ไมเ่กินระยะเวลาที�กําหนด ในกรณีที�ไมส่ามารถเบิกจ่ายให้นกัเรียนทนุได้  เช่น   
นกัเรียนทนุขาดสง่เอกสารสาํคญั  เป็นต้น  หากเกินระยะเวลาที�กําหนด นกัเรียนทนุจะไมไ่ด้รับคา่เกี�ยวเนื�อง
ประจําภาคเรียนนั -น 

 ปีการศกึษาแบบเดมิ 
   งวดที� 1 ประจําภาคเรียนที� 1  ไมเ่กินเดือนกรกฎาคม  
   งวดที� 2 ประจําภาคเรียนที� 2  ไมเ่กินเดือนมกราคม 
  ปีการศกึษาตามอาเซียน 
   งวดที� 6 ประจําภาคเรียนที� 6  ไมเ่กินเดือนตลุาคม  
   งวดที� : ประจําภาคเรียนที� :  ไมเ่กินเดือนมีนาคม 
 
ข้อปฏิบัติ  

มลูนิธิจะดําเนินการโอนเงินทนุการศกึษาให้ตามที�กําหนด  โดยนกัเรียนทนุต้องปฏิบตัิตามระเบียบการเป็นนกัเรียน
ทนุ  (นกัเรียนทนุไมต้่องทําการเบิกจ่ายใดๆ) 

 
อัตราเงินทุน  

1. ระดบัชั -นมธัยมศกึษาตอนต้น จํานวนเงิน �,777 บาท / ปีการศกึษา 
 (ภาคเรียนที� 6   เป็นจํานวนเงิน  :,677  บาท,   ภาคเรียนที� :  เป็นจํานวนเงิน  _77  บาท) 
2. ระดบัชั -นมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา่ จํานวนเงิน 4,000 บาท / ปีการศกึษา 
 (ภาคเรียนที� 6   เป็นจํานวนเงิน  :,m77  บาท,   ภาคเรียนที� :  เป็นจํานวนเงิน  6,:77  บาท) 
�. ระดบัอดุมศกึษา  หรือเทียบเทา่ จํานวนเงิน ;,777 บาท / ปีการศกึษา 
 (ภาคเรียนที� 6  เป็นจํานวนเงิน  �,;77  บาท,  ภาคเรียนที� :  เป็นจํานวนเงิน  6,;77  บาท) 

  

2.  ค่าใช้จ่ายเกี� ยวเนื� องกับการศึกษา  
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หมายถึง   คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัการเชา่ที�พกัอาศยั  ในกรณีที�นกัเรียนทนุมีความจําเป็นต้องไปศกึษานอกภมูิลาํเนา  ซึ�งนกัเรียนทนุ
ไมส่ามารถเดินทางไป-กลบัได้  หรือในกรณีอื�นๆ ที�มลูนิธิเห็นสมควรเทา่นั -น  คา่ที�พกัครอบคลมุถงึคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ และสิ�ง
อํานวยความสะดวกภายใน  เชน่  คา่นํ -า คา่ไฟ คา่บริการอินเทอร์เน็ต และคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�คิดรวมกบัคา่เชา่ที�พกัแล้วเทา่นั -น  
นกัเรียนทนุไมส่ามารถเบิกได้ในกรณีที�ประสงค์ขอใช้เพิ�มเตมิ  เช่น  คา่โทรศพัท์  คา่ทําความสะอาด ฯลฯ  คา่ที�พกัจะยกเว้นการเบิก
ในกรณีที�นกัเรียนทนุพกัอยูก่บัครอบครัว  ญาติ  หรือผู้อปุการะ 
 

ระเบียบการ      
 6. นกัเรียนทนุต้องได้รับการอนมุตัิการอยูห่อพกัจากมลูนิธิก่อน  คา่ที�พกัจะสามารถเบิกได้ก็ตอ่เมื�อได้รับการอนมุตัิ

จากทางมลูนิธิแล้วเทา่นั -น     
 2. มลูนิธิเห็นควรให้นกัเรียนทนุเลอืกอยูห่อพกัของสถาบนัการศกึษา เพื�อเป็นการสะดวกตอ่การเบิกจ่าย และ 

ความปลอดภยัของนกัเรียนทนุเอง 
 3. มลูนิธิจะเบิกจ่ายตามที�นกัเรียนทนุได้เขียนแจ้งมาในแบบแจ้งเบิกคา่ที�พกั (แบบฟอร์มหมายเลข 66) แต่ไม่เกิน 

6,;77 บาทตอ่เดือน เทา่นั -น เป็นประจําทกุเดือน โดยไมต้่องนําสง่ใบเสร็จมาที�มลูนิธิ 
 4. นกัเรียนทนุไมส่ามารถเบิกคา่มดัจําหอพกัลว่งหน้าและคา่ประกนัของเสยีหายได้ 
  

ข้อปฏิบัติ  
 6. การขออนญุาตอยูห่อพกั และการเบิกจา่ย 
  6.6  สง่แบบฟอร์มหมายเลข 66 (แบบแจ้งเบิกคา่ที�พกั) โดยต้องกรอกรายละเอียดตา่งๆให้ครบถ้วน 
  6.:  กรณีขอเบิกคา่ที�พกัครั -งแรกและ/หรือย้ายหอพกัใหม ่ ให้แนบเอกสารสญัญาเช่าที�พกัพร้อมสาํเนาบตัร 

 ประชาชนผู้ให้เช่ามาด้วย ถ้าในกรณีอยูห่อพกัของสถาบนัการศกึษาให้แนบเอกสารรายละเอียดของ ห อ พัก
 ตามที�สถาบนัการศกึษาออกให้มายื�นตอ่มลูนิธิ  โดยใน 6 ปี นกัเรียนทนุต้องสง่แบบฟอร์มหมายเลข 66   
 (แบบแจ้งเบิกคา่ที�พกั) : ครั -ง ดงันี - 

                รอบที� 6 แจ้งขออยูห่อระหวา่งเดอืน มกราคม  -  มิถนุายน   (ยื�นแบบภายในวนัที� 6 ธนัวาคม) 
   รอบที� : แจ้งขออยูห่อระหวา่งเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม  (ยื�นแบบภายในวนัที� 6 มิถนุายน)  

          รอบอื�นๆ จะใช้เฉพาะผู้ ที�เลื�อนระดบัชั -นตามหลกัสตูรและผู้ ที�กําลงัจะจบการศกึษา ซึ�งกําหนดการเข้าอยู ่
    หอพกัยงัไมแ่นน่อน 

        หากนกัเรียนทนุ ไมส่ง่เอกสารดงักลา่วตามกําหนดเวลา จะไมไ่ด้รับคา่ที�พกัในรอบนั -นๆ  และใน 6 รอบ 
   สง่เอกสารแจ้งได้เพียง 6 ครั -งเทา่นั -น ยกเว้นกรณีนกัเรียนทนุไม่มีความจําเป็นตอ้งอยูห่อพกัแล้วให้สง่แบบฟอร์ม                    
                            หมายเลข 7_  (แบบคําร้องฯ)  มาแจ้งกบัทางมลูนิธิ 

                         ตัวอย่าง  เมื�อนกัเรียนทนุได้รับการอนมุตัิอยูห่อพกัและอนมุตัิอตัราการขอเบิกคา่ที�พกั รอบที� 6  
          เป็นจํานวนเงิน 6,�;7 บาท/เดือน แล้ว  ฉะนั -นในเดือน มกราคม –  มิถนุายน นกัเรียนจะได้รับคา่ที�พกัโอน 
          เข้าบญัชีเป็น  ยอดเงิน 6,�;7 บาทเทา่กนัทกุเดือน โดยที�นกัเรียนไมต้่องนําสง่ใบเสร็จคา่ที�พกัมาที�มลูนิธิ 
 
 

อัตราเงินทุน  
นกัเรียนทนุทกุระดบัชั -น จํานวนเงินไมเ่กิน 6,;77 บาท / เดือน 

  

3.  ค่าที� พัก                           
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หมายถึง  คา่ใช้จา่ยประจําวนัของนกัเรียนทนุ  เช่น  คา่อาหาร  คา่เดินทาง  คา่ของใช้สว่นตวั  เป็นต้น 
 

ระเบียบการ  
 มลูนิธิจะเบิกจ่ายตามอตัราที�กําหนดเป็นรายเดือน   
 

ข้อปฏิบัติ  
มลูนิธิจะดําเนินการโอนเงินทนุการศกึษาให้ตามที�กําหนด  โดยนกัเรียนทนุต้องปฏิบตัิตามระเบียบการเป็นนกัเรียน

ทนุ  (นกัเรียนทนุไมต้่องทําการเบิกจ่ายใดๆ) 
 

อัตราเงินทุน  
1. ระดบัชั -นมธัยมศกึษาตอนต้น จํานวนเงิน m77 บาท / เดือน 
2. ระดบัชั -นมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา่ จํานวนเงิน 1,500 บาท / เดือน 
�. ระดบัอดุมศกึษา  หรือเทียบเทา่ จํานวนเงิน �,;77 บาท / เดือน 

  

4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   
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หมายถึง   คา่ใช้จา่ยของนกัเรียนทนุ ในกรณีที�เจ็บป่วยเข้ารับการรักษา  รวมถงึการรักษาเกี�ยวกบัทนัตกรรม  เช่น  อดุฟัน  
ผา่ตดัฟันคดุ  โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของมลูนิธิ 
 

ระเบียบการ 
1. มลูนิธิจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง  แตไ่มเ่กินอตัราที�มลูนิธิกําหนดไว้ 

 :. นกัเรียนทนุต้องสาํรองจ่ายไปก่อน  แล้วจึงนําใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงมาเบิกกบัมลูนิธิ  ภายใน 90 วนั นบัจาก
วนัที�ออกใบเสร็จรับเงิน  ซึ�งมลูนิธิจะเบิกจ่ายเงินทนุนี -ให้พร้อมกบัเงินทนุคา่ใช้จา่ยสว่นตวัของเดือนถดัไป 

3. นกัเรียนทนุสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน ไมร่วมถงึคลนิิค 
4. กรณียกเว้นที�ไมส่ามารถเบิกคา่รักษาพยาบาล  ดงันี -   

�.6 การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอนัเกิดขึ -นจากการทําร้ายตนเอง 
�.: การเจ็บป่วยอนัเนื�องมาจากกามโรค  โรคเอดส์  โรคพิษสรุาเรื -อรัง  หรือการติดยาเสพติด 
�.� การผา่ตดัเพื�อแก้ไขสิ�งปกติอนัเป็นมาแตกํ่าเนิด การผา่ตดัเพื�อความสวยงาม การทําศลัยกรรมตกแตง่  เว้นแต่  

กรณีจําเป็นเพื�อการบําบดัรักษาอาการเจ็บเนื�องจากอบุตัเิหต ุ
�.� การตรวจร่างกายหรือการรักษาใดๆ ที�ไมจํ่าเป็นทางการแพทย์ หรือมิใช่การบําบดัรักษาความเจ็บป่วย การตรวจ

สขุภาพ การฉีดวคัซีน  
�.; การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บอนัเนื�องมาจากการประพฤติตวัไมเ่หมาะสมของนกัเรียนทนุ การกระทําที�ฝ่า

ฝืนระเบียบมลูนิธิ  การทะเลาะววิาท  การกระทําความผิดตามกฎหมายอาญา 
�.� การให้การบริการอํานวยความสะดวกภายในสถานพยาบาล เช่น การใช้โทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยแุละอื�นๆ 

ที�คล้ายคลงึกนั 
 

ข้อปฏิบัติ   
  นกัเรียนทนุต้องสง่ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงที�ระบชืุ�อนกัเรียนทนุเป็นผู้จ่ายเงิน  พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ที�ระบุ
ชื�อนกัเรียนทนุเป็นผู้ ป่วย  และระบโุรคที�ป่วย  มายงัมลูนิธิภายในวนัที� 6  ของเดือน 
 

อัตราเงินทุน  
นกัเรียนทนุทกุระดบัชั -น จํานวนเงินไมเ่กิน 6,;77 บาท / ปีการศกึษา 
  

5.  ค่ารักษาพยาบาล                    
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หมายถงึ   คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ -นนอกเหนือจากที�ระบไุว้ข้างต้น ตามที�มลูนิธิพิจารณาแล้วเห็นควรให้เพิ�มเติมเงินทนุตามความเหมาะสม 
 
ระเบียบการ 

1. เงินชว่ยเหลอืคา่ฌาปนกิจ  (ครอบคลมุถึง บิดา-มารดา ที�แท้จริงของนกัเรียนทนุ)  จะเบิกจ่ายให้ตอ่เมื�อบิดาหรือ
มารดาของนกัเรียนทนุเสยีชีวิตลง มลูนิธิจะเบิกจา่ยตามอตัราที�มลูนิธิกําหนดไว้ 

2. เงินชว่ยเหลอืคา่วดัสายตาและประกอบแวน่  อนัเนื�องมาจากสายตาสั -น  สายตายาว  สายตาเอียง  หรือตามที�
แพทย์วินิจฉยัเห็นสมควร มลูนิธิจะเบิกจ่ายตามจริง  แตไ่มเ่กินอตัราที�มลูนิธิกําหนดไว้ 

 
ข้อปฏิบตั ิ

1. เงินชว่ยเหลอืคา่ฌาปนกิจ ให้นกัเรียนทนุแจ้งมลูนิธิ โดยนําสง่สาํเนาใบมรณบตัรพร้อมกบัให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือหวัหน้า
สถาบนัที�นกัเรียนทนุศกึษาอยูล่งลายมือชื�อรับรองในเอกสาร  

 :. เงินชว่ยเหลอืคา่วดัสายตาและประกอบแวน่  ให้นกัเรียนนําสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี - 
  :.6 ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง  ที�ระบวุา่เป็นคา่ใช้จา่ยในการตรวจวดัสายตา  และประกอบแวน่ 
  2.2 ใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน (ไมร่วมถึงคลนิิคหรือร้านค้าแวน่

สายตา)  โดยแพทย์ระบเุห็นควรให้ตดัแวน่สายตา  ระบเุหตผุลของการตดัแวน่สายตาที�ชดัเจน   
   
 

อัตราเงินทุน  
เงินชว่ยเหลอืคา่ฌาปนกิจศพ   
 นกัเรียนทนุทกุระดบัชั -น จํานวนเงิน :,777 บาท  (ตอ่ใบมรณบตัร 6 ใบ) 
เงินชว่ยเหลอืคา่วดัสายตาและประกอบแวน่   
 นกัเรียนทนุทกุระดบัชั -น จํานวนเงินไมเ่กิน 6,777 บาท / ปีการศกึษา 
 
 
 
 
 

6. ค่าใช้จ่ายอื� น ๆ 
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ระเบียบปฏิบัตขิองนักเรียนทุน  มี O ส่วนสาํคัญ  ดังนี � 
ส่วนที� ? ระเบียบด้านทุนการศึกษา  ได้แก่ 

1. นักเรียนทุนสามารถรับทุนการศึกษาต่อเนื�องได้เพียงทุนใดทุนหนึ�งเท่านั�น หากได้รับทนุอื�นซึ�งเป็นทนุ
ตอ่เนื�องอยูก่่อนแล้ว หรือได้รับทนุอื�นหลงัจากได้รับทนุของมลูนิธิ นกัเรียนทนุจะต้องสละสิทธิ�ทนุใดทนุหนึ�ง 

2. มลูนิธิไมอ่นมุตัิให้นกัเรียนทนุกู้ยมืเงินเพื�อการศกึษาของรัฐบาลทั -งในสว่นคา่เลา่เรียนและอื�นๆ ที�เงินทนุ
มลูนิธิได้ให้ครอบคลมุแล้ว 

 

ส่วนที� 5  ระเบียบด้านการศึกษาและผลการเรียน ได้แก่ 
6. ต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ภาคปกติเท่านั�น  ทั -งนี - ทนุการศกึษามลูนิธิยงัไม่

ครอบคลมุถึงการศกึษานอกระบบ  การศกึษาภาคสมทบ  การศกึษาภาคพิเศษ  การศกึษาทางไปรษณีย์  
รวมถงึหลกัสตูรนานาชาต ิ

:. นกัเรียนทนุจะต้องมีผลการเรียนตามที�มลูนิธิกําหนด  คือ  � ภาคเรียนย้อนหลงัได้คะแนนเฉลี�ยไมต่ํ�ากวา่ 
:.[;   (ดรูายละเอียดการพิจารณาตอ่ทนุการศกึษา ได้ที�หน้า 6�) กรณีที�นกัเรียนทนุมีผลการเรียนตํ�ามาก  
ซึ�งมีผลตอ่การศกึษาตอ่ไป  มลูนิธิจะเสนอชื�อเพื�อพิจารณาตดัสทิธิ�การเป็นนกัเรียนทนุตามขั -นตอนโดยทนัที 
การพิจารณา  :  มลูนิธิจะพิจารณาทกุภาคเรียน โดยดจูากผลการเรียนเฉลี�ย � ภาคเรียนย้อนหลงั ซึ�งนกัเรียนทนุ 
ต้องสง่ * แบบฟอร์มหมายเลข 7� (แบบรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนทนุ) ซึ�งอาจารย์ผู้ดแูล
นกัเรียนทนุเป็นผู้ เขียนและลงลายเซ็นรับรอง พร้อมสง่ใบรายงานผลการเรียนจากสถาบนัหรือสาํเนาหน้าผลการ
เรียนของสมดุรายงานประจําตวันกัเรียนทนุที�ได้รับรองความถกูต้องจากสถาบนั คือ ต้องระบชืุ�อ-สกลุของนกัเรียน
ทนุไว้อยา่งชดัเจน  มายงัมลูนิธิภายใน : เดือนหลงัสิ -นสดุแตล่ะภาคเรียน  เช่น  สาํหรับหลกัสตูร  :  ภาคเรียน   
ปีการศกึษาแบบเดิม  ภาคเรียนที� 6  นําสง่ภายในวนัที� 1 มกราคม   
    ภาคเรียนที� :  นําสง่ภายในวนัที� 6 กรกฎาคม  
ปีการศกึษาตามอาเซียน  ภาคเรียนที� 6 นําสง่ภายในวนัที� 6 มีนาคม   
    ภาคเรียนที� :  นําสง่ภายในวนัที� 6 กนัยายน 
สาํหรับหลกัสตูร � ภาคเรียนและ � ภาคเรียน  ให้คาํนวณเวลาตามที�กําหนด 

 * แบบฟอร์มหมายเลข 7� เป็นเอกสารสาํคญั หากนกัเรียนทนุไมส่ง่เอกสารดงักลา่วภายในเวลาที�กําหนด   
จะเป็นการขาดสง่เอกสารสาํคญั      

�. หากนักเรียนทุนมีผลการเรียน เป็น P,F,ร,มส,มผ จะมีผลต่อการพิจารณาการให้ทุนต่อเนื�อง  
�. นกัเรียนทนุสามารถขอพกัการเรียน (Drop)  ในบางรายวิชา  โดยแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มหมายเลข 09 

(แบบคําร้อง)  พร้อมแนบหนงัสือรับรองที�แสดงเหตผุลอนัควรจากคณบดีหรืออาจารย์ที�ปรึกษาในคณะที�
นกัเรียนทนุศกึษาอยู ่ โดยต้องรอการอนมุตัิจากมลูนิธิก่อนที�จะดําเนินการใดๆ ต่อไป  ในการขอพกัการเรียน 
(Drop)  นกัเรียนทนุจะต้องรับผิดชอบการชําระคา่ลงทะเบียนซํ -าในรายวิชานั -นๆ เอง  (พิจารณาเป็นรายกรณี) 

 ;. นักเรียนทุนสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี�ยนแปลงคณะหรือสาขาวิชา (เฉพาะกรณีโอน
หน่วยกิต เทียบเท่า)  ให้แจ้งรายละเอียดมาในแบบฟอร์มหมายเลข 09 (แบบคําร้อง)  พร้อมอาจารย์ที�
ปรึกษาในคณะเดิมที�ศกึษาอยู่ลงนามรับรอง  โดยต้องรอการอนมุตัจิากมลูนิธิก่อนที�จะดาํเนินการใดๆ ตอ่ไป  
(พิจารณาเป็นรายกรณี) 

�. นักเรียนทุนไม่สามารถเปลี�ยนแปลงระดับชั �นที�ศึกษาอยู่จากระดับชั �นที�สูงมาระดับชั �นที�ตํ�ากว่า ไม่
ว่ากรณีใดๆ  เช่น  ไมพ่อใจผลการเรียนที�ได้ ณ ปัจจบุนั  จะกลบัไปเรียนใหมใ่นระดบัเดิมอีก, ปัจจบุนัศกึษา
อยูใ่นคณะหนึ�ง  แตเ่รียนไปแล้วรู้สกึไมช่อบจึงไปสอบเข้าใหม ่ เมื�อสอบได้แล้วจะเลอืกไปเรียนที�ใหม ่เป็นต้น   

[. นกัเรียนทุนสามารถขอพกัทุนได้ 1 ปีการศึกษา  เช่น  ได้รับเลือกให้เข้าโครงการแลกเปลี�ยนการศึกษาระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศ  เป็นต้น  (พิจารณาเป็นรายกรณี)  ตลอดระยะเวลาของการพกัทนุ นกัเรียนทุนจะ
ไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาใดๆ และนกัเรียนทุนต้องรายงานความคืบหน้าเป็นประจําทุกเดือน  จนกว่าจะครบ
กําหนดการพกัทนุ 

ข้อ 2.  ระเบียบปฏิบัติของการเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดาํรงชัยธรรม                    
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8. นกัเรียนทนุสามารถเปลี�ยนแปลงสถาบนัการศึกษาได้  โดยแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มหมายเลข 08 (แบบ
แจ้งเปลี�ยนแปลงสถาบันการศึกษา)  จากนั -นมูลนิธิจะทําหนังสือถึงสถาบันแห่งใหม่  แจ้งรับรองการเป็น
นกัเรียนทนุและขอให้สถาบนัแจ้งชื�ออาจารย์ผู้ดแูลนกัเรียนทนุ  จํานวน : ทา่น 
m.6 กรณีเปลี�ยนแปลงสถาบนัจากการเลื�อนระดบัชั -นตามหลกัสตูร (สําเร็จการศึกษาชั -นม.� / ปวช.�  เข้า

ศึกษาต่อ ชั -นป.ตรีปี 6 / ปวส.6 และสําเร็จการศึกษาชั -นปวส.:  เข้าศึกษาต่อ ชั -นต่อเนื�องปี 6)  ให้
นกัเรียนทุนแนบเอกสารที�ยืนยนัการรับนกัเรียนทนุเข้าศึกษาต่อของสถาบนัการศึกษาแห่งใหม่  เช่น  
สาํเนาบตัรนกัเรียน/นกัศกึษา  เอกสารแจ้งจากสถาบนั  เป็นต้น   

  กรณีที�ศกึษาตอ่สถาบนัการศกึษาที�เปิด-ปิด ปีการศกึษาแบบเดิม  นําสง่ภายในวนัที� 6 เมษายน   
 กรณีที�ศกึษาตอ่สถาบนัการศกึษาที�เปิด-ปิด ปีการศกึษาตามอาเซยีน  นําสง่ภายในวนัที� 6 กรกฎาคม   

หากช้ากวา่ที�กําหนดมลูนิธิจะทําการชะลอเงินทนุการศกึษา  และเมื�อได้รับเอกสารดงักลา่ว  มลูนิธิจะ
ทําการโอนเงินทนุการศกึษาย้อนหลงัให้ตั -งแตต้่นปีการศกึษา เป็นต้นไป 

m.: กรณีเปลี�ยนแปลงสถาบนัในระหวา่งปีการศกึษาหรือยงัไม่สําเร็จตามหลกัสตูร  ต้องรอการอนุมัติจาก
มูลนิธิก่อนที�จะดาํเนินการใดๆ ต่อไป 

 

ส่วนที� O   ระเบียบด้านเอกสารสาํคัญและอื�นๆ ได้แก่ 
1. เมื�อแรกเข้าเป็นนกัเรียนทนุ 
 1.1 เมื�อทราบการผลการเข้าเรียนตอ่ในสถาบนัการศกึษาแหง่ใหม ่ ให้นกัเรียนทนุสง่แบบฟอร์มหมายเลข 

76  (สัญญาการยืนยันการเป็นนักเรียนทุน)  โดยแนบหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจาก
สถาบนัการศกึษาแหง่ใหมที่�ได้รับรองถกูต้อง  พร้อมประทบัตราสถาบนัการศกึษาแหง่ใหม ่

 6.2 นกัเรียนทนุต้องเปิดบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ที�ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั -น สาขาใดก็
ได้ โดยใช้ชื�อบัญชีว่า  “ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. …………………………….............. เพื�อรับ

ทุนการศึกษามูลนิธิดํารงชัยธรรม”   ซึ�งนกัเรียนทนุมีอํานาจเบิกจ่ายได้เพียงผู้ เดียว  จากนั -นกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ลงในแบบฟอร์มหมายเลข 02 (แบบตอบรับการเป็นนกัเรียนทนุและแจ้งเลขที�บญัชีเงิน
ทนุการศึกษา)  และแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชี เงินฝากที�มีชื�อบญัชีและเลขที�บญัชีอย่างชดัเจนสง่มายงั
มลูนิธิ   ซึ�งมลูนิธิจะได้ทําการเบิกจ่ายเงินทนุการศึกษาทกุประเภทผ่านบญัชีดงักลา่วทกุเดือน (ในกรณี
ที�นกัเรียนทนุต้องการเปลี�ยนแปลงบญัชีเงินฝาก  ให้ใช้ระเบียบ ปฏิบตัินี -เช่นกนั) 

:. นกัเรียนทนุต้องสง่เอกสารการเบิกคา่ตา่งๆตามสทิธิ� ภายในเวลาที�มลูนิธิกําหนด    โดยส่งเอกสารสําคัญ

ภายในวันที� ? ของแต่ละเดือน  สามารถมาส่งด้วยตัวเองที�มูลนิธิ หรือ ส่งทางไปรษณีย์     
�.  นกัเรียนทนุต้องสง่แบบฟอร์มหมายเลข 7� พร้อมผลการเรียน ตามช่วงเวลาที�มลูนิธิกําหนด หากนกัเรียนทนุ

ขาดสง่เอกสารสาํคญันี -  หรือสง่ลา่ช้าโดยไมม่ีเหตผุลอนัควร  มลูนิธิจะตดัเงินทนุคา่ใช้จ่ายสว่นตวัและระงบั
ทนุการศกึษาทกุประเภทในเดือนถดัไป (พิจารณาเป็นรายกรณี)   หากนักเรียนทุนขาดส่งเอกสารสําคัญ  
หรือส่งเอกสารสําคัญล่าช้ากว่ากําหนดเกิน 3 ครั�งต่อ  1 ปีการศึกษา  มูลนิธิจะเสนอชื�อเพื�อ
พิจารณาตัดสิทธิZการเป็นนักเรียนทุนตามขั �นตอนต่อไป 

�. หากมีการส่งเอกสารสําคัญ หรือใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมายังมูลนิธิ  ควรถ่ายสําเนาเก็บไว้เป็น
เอกสารอ้างอิงสว่นตวัทกุครั -ง 

;. นกัเรียนทนุต้องให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตา่งๆ ที�มลูนิธิจดัขึ -น 
�. นกัเรียนทนุต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อปฏิบตัิของมลูนิธิอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที�นกัเรียนทนุไมป่ฏิบตัิ 
 ตามกฎระเบียบ มลูนิธิจะพิจารณาตามที�เห็นสมควร  
[. ใบเสร็จรับเงินทกุประเภท  นกัเรียนทนุต้องสง่มายงัมลูนิธิเพื�อทําการเบิกภายใน _7 วนั  นบัจากวนัที�ออก

ใบเสร็จรับเงิน 
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รายละเอียดการพจิารณาต่อทุนการศึกษา  
 

เพื�อให้นกัเรียนทนุ  และผู้ ที�เกี�ยวข้องได้ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาตอ่ทนุการศกึษาด้านผลการเรียน  และ
ทราบถึงเกณฑ์การพิจารณาด้านอื�นๆ ได้ชดัเจนยิ�งขึ -น   กลา่วคือ  กรณีที�นกัเรียนทนุรายใด อยูใ่นเกณฑ์พิจารณาตอ่ทนุ  
(มีคณุลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งอยูใ่นระดบัความเสี�ยง) จะมีรายละเอียดและผลพิจารณาดงันี - 

 

เกณฑ์การพจิารณาต่อทุนการศึกษา   
(� หลกัเกณฑ์ และ : องค์ประกอบเสริม) 

ระดับเสี�ยงพิจารณา  
(ถกูเสนอพิจารณาสภาพการเป็น

นกัเรียนทนุ) 

ผลการพิจารณา 
(พิจารณารายกรณี) 

?.   การเป็นนักเรียนทุน 
 6.6 การสง่เอกสารและปฏิบตัิตามระเบียบ
 องค์ประกอบพิจารณาเพิ�มเติม 

 1.2 เข้าร่วมกิจกรรมมลูนิธิ 

 1.3 พฤติกรรมการใช้จา่ย 

ขาดส่งเอกสารสาํคัญโดยไม่มี
เหตุผลอันควร(ขาดส่งฟอร์ม
หมายเลข P\พร้อมผลการ
เรียนประจาํภาคเรียน) 
 

?.  ทาํทัณฑ์บน โดยระงบัทนุการศกึษาและ
รอการพิจารณา 

5.  ตัดสทิธิZการเป็นนักเรียนทุน 

5.   การเรียน 
 :.6 ผลการเรียน  O ภาคเรียนย้อนหลัง  

ตํ�ากว่า 5.]6  
(พิจารณาทกุภาคเรียน) 

?. ทาํทณัฑ์บน  โดยจะมีจดหมายแจ้ง
เตือนเรื�องผลการเรียนให้ทาง
สถาบนัการศกึษา ,นกัเรียนทนุและ
ผู้ปกครอง พร้อมทั -งติดตามและ
พิจารณาผลการเรียนในทกุภาคเรียน 

5. ตัดสทิธิZการเป็นนักเรียนทุน 
 

 2.2 ความสนใจเรียน พฤติกรรมการเรียน เช่น 
ขาดเรียนและไมศ่กึษาตอ่ เป็นต้น  

ตัดสทิธิZการเป็นนักเรียนทุน 

O. พฤติกรรม พฤติกรรมไม่เหมาะสม  หรือ
สร้างความเสื�อมเสียแก่ตนเอง  
ครอบครัว  และสังคม  

?. ทาํทณัฑ์บน 
5. ตัดสทิธิZการเป็นนักเรียนทุน 

องค์ประกอบเสริมเพื�อการพิจารณาต่อทุนการศึกษา 
 1. ครอบครัว ได้แก่  เศรษฐกิจครอบครัว และแนวคิดการสนบัสนนุการศกึษาและการรับทนุของครอบครัว เป็นต้น 

 5.  ความสามารถ และกิจกรรมภายนอกมูลนิธิ ได้แก่ สามารถสร้างชื�อเสยีงให้แกต่นเอง ครอบครัว และมลูนิธิ เป็นต้น 

 มลูนิธิจะดาํเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น เป็นประจําทกุภาคเรียน โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์หลกัและองค์ประกอบ
เสริมควบคู ่เพื�อให้เกิดความชดัเจนและเหมาะสมตอ่การให้ทนุการศกึษาตอ่กบันกัเรียนทนุทกุคน  
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นกัเรียนทนุของมลูนิธิ  จะพ้นสภาพจากการเป็นนกัเรียนทนุทนัทีหากประพฤติหรือปฏิบตัติน ดงัตอ่ไปนี - 
 

1. เสยีชีวติ, ทพุพลภาพ หรือมีอาการเจ็บป่วยจนไมส่ามารถศกึษาตอ่ได้ 
2. ลาออก  หรือสละสทิธิ�การเป็นนกัเรียนทนุ 
3. สาํเร็จการศกึษาภาคเรียนสดุท้ายในระดบัปริญญาตรี 
4. ทําผิดกฎหมายร้ายแรง  เช่น  ฆา่คนตาย  เป็นผู้ เสพ  หรือค้ายาเสพตดิ  รวมทั -งมีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม  

หรือประพฤติตนเสื�อมเสยีอยา่งร้ายแรง  เช่น  ลกัทรัพย์  ฉ้อโกง  หรือติดการพนนั  หรือมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว
จนทําให้เกิดความเสยีหายตอ่ตนเอง  ครอบครัว  และมลูนิธิ  เป็นต้น 

5. พ้นสภาพการเป็นนกัเรียน นิสติ หรือนกัศกึษา  ในทกุกรณี 
6. ไมส่ามารถสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรที�สถาบนัการศกึษากําหนด 
7. มลูนิธิตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ คณุสมบตัิของนกัเรียนทนุมิได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และเงื�อนไขตา่งๆ 

ที�มลูนิธิกําหนด 
8. ไมส่ามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบ  ข้อปฏิบตัิของมลูนิธิได้  ได้แก่ 

8.1 ได้คะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ที�มลูนิธิกําหนด 
8.2 ขาดสง่เอกสารสาํคญัหรือสง่เอกสารสาํคญัตา่งๆลา่ช้ากวา่ที�มลูนิธิกําหนดเกิน� ครั -ง ตอ่ปีการศกึษา 
8.3 เปลี�ยนแปลงระดบัชั -นที�ศกึษาอยูจ่ากระดบัชั -นที�สงูมาระดบัชั -นที�ตํ�ากวา่ 
8.4 ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาของเอกชน  หรือศกึษาตอ่ภาคสมทบ 

9. ทําการปลอมแปลงและแก้ไขเอกสารตา่งๆ ที�สง่มายงัมลูนิธิ 
10. ดําเนินการย้ายที�อยูห่รือสถาบนัการศกึษา  โดยไมแ่จ้งให้มลูนิธิทราบก่อนที�จะดําเนินการ 
11. นําชื�อมลูนิธิไปแอบอ้าง ไมว่า่ในกรณีใดๆ ที�นําความเสื�อมเสยีมาสูม่ลูนิธิ  และผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัมลูนิธิ 
12. มลูนิธิมีสทิธิ�ในการพิจารณาตดัสถานภาพการเป็นนกัเรียนทนุของผู้ รับทนุคนใดก็ได้ตามที�เห็นสมควรโดย

จะมีหนงัสอืแจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ไป 
 

 
หมายถงึ ข้อกําหนดที�นอกเหนือไปจากกฎระเบียบ ข้อปฏิบตัิของนกัเรียนทนุมลูนิธิที�กลา่วไว้ข้างต้น อนัได้แก่  ข้อกําหนด
ดงัตอ่ไปนี -  

1. สถานภาพการเป็นนกัเรียนทนุเป็นสทิธิเฉพาะบคุคล ซึ�งไมส่ามารถโอนย้ายหรือเปลี�ยนแปลงไปยงับคุคลอื�น
ได้  ดงันั -นหากนกัเรียนทนุคนใด ขาดจากสถานภาพการเป็นนกัเรียนทนุ ไมว่า่จะเป็นการลาออกหรือกรณี
ใดๆ ทนุนั -นจะสิ -นสดุไปทนัที 

2. ในกรณีที�มีปัญหาในการตีความกฎระเบียบ ข้อปฏิบตัิของนกัเรียนทนุมลูนิธิดํารงชยัธรรม  ให้อยูใ่นดลุยพินิจ
ของมลูนิธิ 

3. มลูนิธิขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อปฏิบตัิของนกัเรียนทนุมลูนิธิดาํรงชยัธรรมตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

ข้อ 3.  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดาํรงชัยธรรม                    

ข้อ 4. ข้อกาํหนดอื� นๆ                    
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แ บ บ ฟ อ ร์ ม เ อ ก ส า ร สาํ คัญ  

มู ล นิ ธิ ดาํ ร ง ชั ย ธ ร ร ม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกศุล ลําดบัที� ��� ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 
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     กกรณีขอเบิกค่าที�พกัครั�งแรก 
และ/หรือย้ายหอพกัใหม่ 

 
 

     เอกสารแนบ        

        สัญญาเช่าที�พกั                  
   สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า                  

 
 
 

+ 

ค่าที�พกั  
                        แบบฟอร์มหมายเลข �� (ส่งเบิกทุกช่วง � เดือน/ ตามรอบ) +เอกสารแนบ  = เงินทุนค่าที$พกัโอนเขา้บญัชีในเดือนถดัไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินทนุคา่รักษาพยาบาลโอนเข้าบญัชีในเดือนถดัไป 



เงินทนุคา่วดัสายตาและประกอบแวน่โอนเข้าบญัชีในเดือนถดัไป 
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