
“มูลนิธิดํารงชัยธรรม”

โครงการทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต”
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน

รุ่นที ่20/2564รุ่นที ่20/2564

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคู่มือ

รับสมัคร
ต้ังเเต่วันนี ้- 31 มกราคม 2564

มูลนิธิดํารงชัยธรรม

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี

086-3451130

02-669-9711

เวลาทําการ
09:00 - 18:00 น.
(วันจันทร์ - วันศุกร์)

วิธีการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนท�าการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

วิธีการอัพโหลดไฟล์และสร้างลิงก์ 
google drive

ตัวอย่างเอกสาร

รายละเอียดในคู่มือ
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สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนท�าการสมัคร

1. อ่าน คู่มือ ให้ครบถ้วน ก่อนท�าการสมัคร
2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้พร้อมเเละครบถ้วน
   พร้อม ลิงก์ google drive ทีใ่ช้แนบไฟล์เอกสาร
3. ใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน
   การกรอกข้อมูลการสมัคร (เเนะน�าว่าควรใช้คอมพิวเตอร์)
4. กรอกใบสมัครเเละอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์
มูลนิธิด�ารงชัยธรรม(www.damrongchaitham.com/application)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารส่วนตัว

1.1  ใบรับรองผลการศึกษา (5 ภาคเรียน) หรือ ปพ.๑ (ประทับตราโรงเรียน) 
1.2 ใบรับรองความประพฤติ หรือ ปพ.๗ (ประทับตราโรงเรียน)
1.3 ส�าเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงชื่อ ส�าเนาถูกต้อง)
1.4 ส�าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อ ส�าเนาถูกต้อง) 
1.5 หลักฐานผลงาน เกียรติบัตร ใบรับรอง (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)
1.6 ภาพนักเรียนและครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ณ ปัจจุบัน เห็นใบหน้าทุกคน (แนะน�าสมาชิกทุก
คนจากซ้ายไปขวา) 
1.7 ภาพภายนอกบ้าน มุมกว้าง เห็นสภาพบ้านโดยรวม 
1.8 ภาพภายในบ้าน บริเวณห้องโถง 
1.9 ภาพห้องครัว 
1.10 ภาพห้องนอน
หมายเหตุ : ดูตัวอย่างในคู่มือหน้าที ่15-19

ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ-นามสกุลจริง (ภาษาไทย) ตามด้วยเลข 1
ตัวอย่าง : ด�ารง ชัยธรรม1
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*(ให้เขียนบรรยายหัวข้อละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)*

2.1 ประวัติครอบครัว บรรยายเกี่ยวกับสมาชิก ความสัมพันธ์ ความรู้สึก และผู้ดูแล
2.2 เขียนบรรยายกิจกรรมที่ภูมิใจระหว่างเรียน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
2.3 เขียนบรรยายถึงเหตุผลที่ตนเองสมควรได้รับทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20/2564”
2.4 เขียนบรรยายในหัวข้อ “100 ล้าน เพ่ือพัฒนาบ้านเกิด”
2.5 เขียนบรรยายในหัวข้อ “ตัวฉันกับประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า”

คลิปน�าเสนอตนเอง และผลงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสนใจ จ�านวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน
3 นาที (เช่น ร้องเพลง ท่องกลอน อ่านท�านองเสนาะ พรีเซ็นต์โครงงาน หรือแสดงความ
สามารถต่าง ๆ ฟรีสไตล์)

2. เอกสารเขียนบรรยายตอบค�าถาม 5 ข้อ

3. คลิปผลงานที่โดดเด่น 1 ชิ้นงาน ***( เป็น File Video ความยาวไม่เกิน 3 นาที)***

ส่งเอกสารเป็นลิงก์ google drive เท่านั้น

ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ-นามสกุลจริง (ภาษาไทย) ตามด้วยเลข 2
ตัวอย่าง : ด�ารง ชัยธรรม2

ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ-นามสกุลจริง (ภาษาไทย) ตามด้วยเลข 3
ตัวอย่าง : ด�ารง ชัยธรรม3



วิธีการอัพโหลดไฟล์และสร้างลิงก์ google drive
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ขั้นที่ 1 : การสร้าง drive เพ่ือใส่งาน

1. ไปที่ drive.google.com

2. ท�ำกำร Login ด้วย Gmail (ส�าหรับคนทีม่ี Gmail อยู่แล้ว ก็สามารถ Login ได้เลย 
**ข้ามไปอ่านใน ขั้นที ่2)

                                              3. หำกยังไม่มี Gmail ให้กด สร้างบัญช ีแล้วเลือก   
                                              ส�าหรับตัวเอง

4. กรอกข้อมูลและก�ำหนดรหัสผ่ำนให้เรียบร้อย กด ถัดไป 

3.



5.กรอกรำยละเอียดเบอร์โทร และอีเมลส�ำรอง เพ่ือควำมปลอดภัยของบัญชี
กรอกวันเดือนปีเกิด กด ถัดไป

6. ปรำกฎหน้ำจตำมภำพ กด โอเค ใช้เลย
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หำกต้องกำรให้จดจ�ำ
รหัสผ่ำน กด บันทึก



7. อ่ำนข้อก�ำหนดต่ำง ๆ กด ยอมรับ

8 จะปรำกฎหน้ำจอที่พร้อมใช้งำนขึ้นมำ

1. คลิกขวา บนพ้ืนที่ว่ำง จะมีแถบเมนูปรำกฎขึ้น เลือก โฟลเดอร์ใหม่
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ขั้นที่ 2 : สร้างไฟล์ 



2. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน แล้วตำมด้วยค�ำว่ำ...เอกสารประกอบการพิจารณา 
ตำมตัวอย่ำงได้เลย

3. จะปรำกฎโฟลเดอร์ส�ำหรับอัพโหลดผลงำน 1 โฟลเดอร์

     สามารดึงไฟล์จากด้านนอกมาใส่ได้เลย โดยดับเบิ้ลคลิกทีโ่ฟลเดอร์ ดูตรงแถบเมนูด้าน
ล่างขวามือ หากขึน้เครือ่งหมายถูกสีเขียว และชิ้นงานด้านหน้าขึน้ครบ 3 ชิ้นเป็นอันว่าเสร็จ
เรียบร้อย
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โดยไฟล์ทีต่้องอัพโหลดมีทั้งหมด 3 ไฟล์ด้วยกัน 
(ส�าหรับไฟล์เอกสาร ต้อง Save รวมเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น)

ตามรายละเอียดที่ระบุในหน้า 2-3

ขั้นที่ 3 : อัพโหลดไฟล์ 

ลากไฟล์ลง drive 
เพ่ืออัพโหลด



1. คลิกขวำ ไฟล์ที่ต้องกำร แล้วเลือกแถบเมนู รับลิงก์
จะปรำกฎหน้ำลิงก์ขึ้นมำ

2. คลิกลูกศรสำมเหลี่ยม หลังค�ำว่ำ “จ�ำกัด” กดเลือกแถบ ทุกคนทีม่ีลิงก ์เพ่ือเปิดสิทธิ์ให้
คณะกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงผลงำนได้ 

4. กด คัดลอกลิงก ์(ลิงก์ตัวอย่ำง: https://drive.google.com/drive/folders/1WxxLXZZrbOV1qmSDg-

JbYo6CM0St8J3Wx?usp=sharing) แล้วน�ำลิงก์ไปวำงในช่องเอกสำรประกอบกำรขอรับทุนได้เลย
ในเเต่ละช่องได้เลย (หรือ กด ctrl+v ก็ได้นะ) 

ส่วนหน้ำจอไดร์ฟที่เปิดไว้ก็สำมำรถ กดออกไปได้เลย ผลงำนจะไม่หำยไปไหนถ้ำน้อง ๆ ไม่ได้ไป
ลบออกนะ
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ขั้นที่ 4 : การแชร์ลิงก์ผลงาน

อย่าลบผลงานนีอ้อกจาก google drive หรือย้ายทีอ่ยู่ผลงาน
เด็ดขาดจนกว่าการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาจะเสร็จสิ้น 
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วิธีการสมัคร

เมื่อน้อง ๆ Scan QR Code

หรือ พิมพ์ในช่องค้นหำด้วยข้อควำม
http://damrongchaitham.com/application/

ขอให้น้อง ๆ อ่ำนรำยละเอียดหน้ำเวบ็ เเละโหลดคู่มือการสมัคร มำอ่ำนให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งเตรียมเอกสำรให้เรียบร้อย
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เมื่อทุกอย่ำงพร้อมเเล้วกดปุ่ม  ได้เลย 

หน้ารับสมัคร
เป็นหน้ำสร้ำงเอกสำร ป้อนเลขบัตร และ อีเมล

(แนะน�ำว่ำ...ควรใช้ Gmail ในกำรสมัคร)

คลิกปุ่ม สร้างเอกสารใบสมัคร

เนื่องจำกข้อมูลที่ใช้ในกำรสมัคร
เป็นข้อมูลส่วนตัว

จึงต้องมีในส่วนของนโยบำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล

เมื่อน้อง ๆ อ่ำนเรียบร้อยเเล้ว
กด ยินยอม เเละ บันทึก

หมายเหต ุหำกกด ไม่ยินยอม จะไม่
สำมำรถท�ำกำรสมัครได้
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ข้อมูลที่ต้องกรอกมีทั้งหมด 4 ส่วน
เมื่อกรอกข้อมูล ในหน้ำเเรกครบถ้วน กด ถัดไป

(ข้อมูลหน้าเเรกจะถูกบันทึกไว้เรียบร้อยเเล้ว)

และไม่ว่ำจะ กด ถัดไป หรือ กด ย้อนกลับ ข้อมูลในหน้านั้น ๆ ก็จะถูกบันทึกเอาไว้

1.

2.
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3.

4.

สูตรค�ำนวณทีด่ิน (กรณีที่ดินไม่ถึง 1 ไร่)

--หำกมีพ้ืนที่หน่วยเป็นตำรำงวำ ให้หำรด้วย 400
       ตัวอย่าง มีที่ปลูกข้ำว 5 ตำรำงวำ = 5 ÷ 400 = 0.0125 ไร่

--หำกมีพ้ืนที่หน่วยเป็นตำรำงเมตร ให้หำรด้วย 1,600
       ตัวอย่าง มีที่ปลูกบ้ำน 50 ตำรำงเมตร = 50 ÷ 1,600 = 0.0313 ไร่
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(อยู่ในคู่มือ หน้า 4-9)

กด รับทราบ

หลังจำกนั้นกด ถัดไป
จะปรำกฏหน้ำจอเเสดงว่ำ...ได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยเเล้ว

เเต่กำรสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมอีีเมลตอบกลับกำรสมัคร
โดยให้น้อง ๆ เปิดเช็ค Mail ตัวเองในช่อง inbox และ junk mail

ว่ำมีกำรตอบกลับหรือไม่

หน้ำตำของ Mail ตอบกลับ



เเละส�ำหรับน้อง ๆ ที่ต้องกำรเเก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลก็สำมำรถท�ำได้เช่นกัน

โดยกรอกหมำยเลขบัตร เเละ อีเมลที่ใช้ในกำรสมัครครั้งเเรก
กด สร้างเอกสารใบสมัคร

จะปรำกฎหน้ำจอตำมภำพ

กด ขอ Link เพ่ือเเก้ไขใบสมัคร

ลิงก์ที่ใช้ในกำรเเก้ไขข้อมูลจะถูกส่งไปที่ อีเมลที่น้อง ๆ ใช้สมัคร
เปิดเช็ค ช่อง inbox และ junk mail ได้เลย
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น้อง ๆ คลิกที่ลิงก์ ตัว อักษรสีน�้ำเงิน ก็จะสำมำรถเข้ำไปเเก้ไขข้อมูลได้
*Link สำมำรถใช้งำนได้ครั้งเดียวเท่ำนั้น

หำกต้องกำรเเก้ไขอีกครั้ง ต้องท�ำกำรขอลิงก์เเก้ไขข้อมูลใหม่ทุกครั้ง



ตัวอย่างเอกสาร
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1.1  ใบรับรองผลการศึกษา (5 ภาคเรียน) หรือ ปพ.๑ 

(ประท
ับตรำโ

รง
เรีย

น)
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1.2 ใบรับรองความประพฤติ หรือ ปพ.๗

(ประท
ับตรำโ

รง
เรีย

น)
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1.3 ส�าเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงชื่อ ส�าเนาถูกต้อง)
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1.4 ส�าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อ ส�าเนาถูกต้อง)
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1.5 หลักฐานผลงาน เกียรติบัตร ใบรับรอง (ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)
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1.6 ภาพนักเรียนและครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ณ ปัจจุบัน เห็น
ใบหน้าทุกคน (แนะน�าสมาชิกทุกคนจากซ้ายไปขวา) 
1.7 ภาพภายนอกบ้าน มุมกว้าง เห็นสภาพบ้านโดยรวม 
1.8 ภาพภายในบ้าน บริเวณห้องโถง 
1.9 ภาพห้องครัว 
1.10 ภาพห้องนอน

ขนำดภำพ ไม่จ�ำเป็นต้องตรงกับภำพตัวอย่ำง
***เเต่จัดเรียงเเละบรรยำยทั้งหมดให้อยู่ใหน้ำเดียวกัน***


