
การรับสมคัรคดัเลอืกทนุการศกึษา คู่มือ 

โครงการทนุ “สรา้งคน สร้างบณัฑิต” 

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 

เอกสารประกอบการสมัคร 

วิธีอัพโหลดไฟล์  

และสร้างลิงก์ Google Drive 

วิธกีารกรอกใบสมัคร 

ตัวอย่างเอกสาร 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร 

รายละเอยีดในคูม่อื 

วันท ำกำร จ.-ศ. 10.00-18.00 น. 



สิ่งที่ตอ้งเตรยีมกอ่นท าการสมคัร 

1 

1. อ่าน คู่มือ ให้ครบถ้วน ก่อนลงทะเบียนสมัคร  

2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ครบถว้น โดย save เป็น .pdf เท่านัน้ 

3. เตรียมโฟลเดอร์ส าหรับสมัครทนุไว้ใน Google Drive ของตัวเอง  

   เพ่ือใช้แนบลิงก์เอกสารประกอบการสมัคร ในระบบรับสมัคร  

4. ใช้คอมพิวเตอร์ แทบเลต หรือโทรศัพท์ทีต่่อสัญญาณอินเทอเน็ตในการกรอกใบสมัคร 

5. กรอกใบสมัครและอา่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีห่นา้เว็บไซต์ของมูลนิธิด ารงชัยธรรม 

   www.damrongchaitham.com/application  

1.1 ใบรับรองผลการเรียน  5 ภาคเรียนล่าสุด หรือ ใบ ปพ.๑ (ระบุชื่อนักเรียน และเกรด   

เฉลี่ยชัดเจน)  

1.2 ใบรับรองสถานภาพการศึกษา หรือ ใบ ปพ.๗ (มีรูป ชื่อนักเรียน และประทบัตรา

โรงเรียน) 

1.3 ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 

1.4 ภาพเดี่ยวนักเรียน และภาพรวมของครอบครวัทีอ่ยู่ด้วย ณ ปัจจุบัน เห็นใบหน้าทุกคน

ชัดเจน (พร้อมระบสุมาชกิในภาพจากด้านซา้ยไปขวา)  

1.5 ภาพภายนอกบ้าน แบบมุมกว้าง เห็นตัวบ้านและบริเวณรอบบ้านชดัเจน 

1.6 ภาพภายในบ้าน – ห้องโถงรวม หัองครัว ห้องนอนของนักเรียน 

หมายเหต ุ: ดูตัวอยา่งในคู่มอืหนา้ที ่ 14 - 19    

เอกสารประกอบการสมคัร 3 อย่าง 

1. เอกสารส่วนตวั Save ทุกหนา้รวมกนัเปน็ ไฟล์ PDF 1 ไฟล์  

ตั้งชื่อไฟล์ด้วย ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) แล้วตามด้วยเลข 1 

ตัวอย่าง : ด ารง ชัยธรรม 1  

** Save เป็นไฟล์ PDF แล้วส่งโดยแนบลิงก์ Google Drive ที่อยู่ของไฟล์ในช่องในใบสมัครเท่าน้ัน ** 

http://www.damrongchaitham.com/application


เอกสารประกอบการสมคัร 3 อย่าง 
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3.1 ประวตัคิรอบครวั (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

- บรรยายเกี่ยวกับความสมัพันธ์ของสมาชกิในครอบครวั 

3.2 กิจกรรมทีภ่าคภมูิใจทีส่ดุ ระหว่างปี 2563 ถึง ปี 2565 ไม่เกิน 5 กิจกรรม พร้อม

แนบหลักฐานการเข้าร่วม เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย (รวมกันไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4) 

3.3 เรียงความหัวข้อ การศกึษา คือ รากฐานของสงัคม โดยมีเนื้อหาประกอบ ดังนี้ 

(รวมกันไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

- แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยค  “การศึกษา คือ รากฐานของสังคม” 

- เพราะอะไรนักเรียนจงึเลือกสมัครทนุนี้  

- การที่นักเรียนได้รบัทนุนี้จะสรา้งคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างไร 

3. เอกสารบรรยาย 3 หัวข้อ 

พิมพ์ด้วยอักษร Angsana new 16 

Save ทุกหนา้รวมกนัเปน็ ไฟล์ PDF 1 ไฟล์ 

ตั้งชื่อไฟล์ด้วย ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) แล้วตามด้วยเลข 3 

ตัวอย่าง : ด ารง ชัยธรรม 3 

       ส่งเอกสารประกอบเปน็ลงิก์ Google Drive เท่านั้น 

(ดูวิธีการอัพโหลดและสร้างลิงก์ได้ที่หน้า 3 - 6 ) 

2. VDO แสดงความสามารถ 
ตั้งชื่อไฟล์ด้วย ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) แล้วตามด้วยเลข 2 

ตัวอย่าง : ด ารง ชัยธรรม 2 

File VDO **ความยาวไมเ่กนิ 3 นาท ีsave เป็นไฟล์ MP4 เท่านัน้** 

 เป็นคลิปแนะน าตัวเอง และน าเสนอความสามารถ ผลงาน หรือส่ิงที่ตัวเองสนใจ 

เพื่อให้กรรมการพิจารณา จ านวน 1 คลิป เช่น ท่องกลอน วาดรูป เล่นดนตรี น าเสนอ

โครงงาน/ผลงานที่เคยได้รางวัล หรือแสดงความสามารถแบบ Free Style 



วิธีการอัพโหลดและสรา้งลงิก ์Google Drive 
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ขั้นที ่1 : การสรา้ง Drive เพื่อใสไ่ฟล์ 

1. ไปที่ drive.google.com 

2. ท าการ Login ด้วย Gmail ของตัวเอง จะปรากฎหน้าจอทีพ่รอ้มใช้งาน (ถ้ายังไม่มี 

ให้สร้างบัญชี Gmail ขึ้นมาก่อน) 

ขั้นที ่2 : สร้างไฟล์ 

1. คลิกขวา บนพื้นที่ว่าง จะมีแถบเมนูปรากฏขึน้ เลือก โฟลเดอร์ใหม ่



วิธีการอัพโหลดและสรา้งลงิก ์Google Drive 
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2. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน แล้วตามด้วยค าวา่ เอกสารพิจารณา   

ตามตัวอย่าง 

3. จะปรากฏโฟลเดอร์ส าหรบัใช้อพัโหลดเอกสาร 1 โฟลเดอร์  

โดยในโฟลเดอร์นี้ จะต้องมีไฟล์เอกสารประกอบทั้ง 3 ไฟล์ คือ เอกสารส่วนตัว 

เอกสารบรรยาย และ VDO (ส าหรับไฟล์เอกสาร save เป็น pdf เท่านั้น)  

ตามรายละเอียดที่ระบุในหน้า 1-2 



วิธีการอัพโหลดและสรา้งลงิก ์Google Drive 
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ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ โดยสามารถลากไฟล์จากด้านนอกมาวางได้เลย (ดังรูป)  

แล้วดูตรงแถบเมนูด้านขวาล่าง หากขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทัง้ 3 ไฟล์  

แสดงว่าอัพโหลดไฟล์เสร็จเรียบรอ้ย  

ขั้นที ่3 : อัพโหลดไฟล ์

1. คลิกขวา ไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลือกแถบเมนู รับลิงก์ จะปรากฎขึ้นมา 

ขั้นที ่4 : แชร์ลงิกเ์อกสาร 



วิธีการอัพโหลดและสรา้งลงิก ์Google Drive 
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2. คลิกลูกศรสามเหลี่ยม หลังค าว่า “จ ากัด” กดเลือกแถบ “ทุกคนที่มีลิงก”์ เพื่อให้

กรรมการเข้าไปตรวจสอบเอกสารได ้

4. กด “คัดลอกลิงก”์ แล้วน าไปวางไว้ในช่องรับลิงก์ในใบสมัคร ตามหัวข้อที่ก าหนด  

ลบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

ออกจาก Google Drive หรือย้ายโฟลเดอร์เด็ดขาด   

จนกว่าการพิจารณาการให้ทุนจะเสร็จสิ้น 



วิธีการกรอกใบสมคัร 

7 

เม่ือพิมพ์ชื่อเว็บ http://www.damrongchaitham.com/_application/ 

หรือ Scan QR Code 

จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการรบัสมัครทนุ คู่มือ และระบบลงทะเบียน 
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เม่ือเอกสารประกอบทุกอย่างพรอ้มแลว้ กดปุ่ม                      ได้เลย 

เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร 

เป็นข้อมูลส่วนตัว จึงต้องมีการ

ยินยอมในส่วนของนโยบาย 

คุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล 

 

เม่ือน้องๆ อ่านเรียบร้อยแล้ว  

กด ยินยอม และ บันทึก   

เพ่ือด าเนินการสมัครขั้นต่อไป 

 

หมายเหต ุหากกด ไม่ยินยอม จะ

ไม่สามารถท าการสมัครทนุได้ 

หน้าลงทะเบียนสมคัร 

เป็นหน้าสร้างใบสมัคร โดยให้กรอก เลขบตัรประจ าตวั 

และ อีเมล  แนะน าให้ใช้ Gmail ในการสมัคร 

คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารใบสมัคร” 

ข้อควรระวัง 

ตรวจสอบตัวสะกดอเีมล์ให้ถูกต้อง ก่อนคลิกปุ่มสร้าง 

เพราะ 1 เลขบัตร จะใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น และถ้าอีเมล์ผิดจะไม่สามารถเข้าไปแกไ้ข

ภายหลังได้ 

วิธีการกรอกใบสมคัร 

22/2566 
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ข้อมูลทีต่อ้งกรอก มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก ่ 

1. ข้อมูลส่วนตัว  

2. ข้อมูลครอบครวั และรายได้ 

3. ข้อมูลทรัพยส์ิน หนี้สิน 

4. ข้อมูลด้านการศึกษา 

เม่ือกรอกข้อมูลในหน้าแรกเสรจ็ กด “ถัดไป”  

(ข้อมูลในหน้าแรกจะถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว) 

สูตรค านวณที่ดิน (กรณไีม่ถงึ 1 ไร่) 

- หากมีพ้ืนที่หน่วยเป็นตารางวา ให้หารด้วย 400 

ตัวอย่าง มีที่ดินปลูกข้าว 5 ตารางวา = 5 ÷ 400 = 0.0125 ไร่ 

- หากมีพ้ืนที่หน่วยเป็นตารางเมตร ให้หารด้วย 1,600 

ตัวอย่าง มีที่ดินปลูกบ้าน 50 ตารางเมตร = 50 ÷ 1,600 = 0.0313 ไร่ 

 

วิธีการกรอกใบสมคัร 



อย่าลืม น าลิงก ์Google Drive ที่เตรียมไว้ มาวางในช่องตามตัวอย่าง 
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คลิก “รับทราบ” 

เง่ือนไขการสมัครทนุ 

เม่ือคลิกปุ่ม “ถัดไป” จะปรากฎหน้าจอทีแ่สดงวา่ ใบสมัครถกูบนัทกึเขา้ระบบแลว้ 

สามารถคลิกดูใบสมัครทีก่รอกแล้วได้ 

วิธีการกรอกใบสมคัร 

กรอก ชื่อผู้ปกครอง และ คลิก “ยินยอม” เพ่ือ

อนุญาตให้น าข้อมูลใช้ในการคัดเลือกนกัเรียนทนุได้ 



เมื่อใบสมัครถูกบันทึกในระบบแล้ว จะมีอีเมลตอบรับการสมัครตอบกลับ

อัตโนมัติ (ไม่สามารถโต้ตอบกลับได้)  ให้น้องๆ เช็คได้จากในอีเมลที่ใช้

ลงทะเบียน ในช่อง inbox หรือ junk mail ว่าได้รับการตอบรับหรือยัง 
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วิธีการกรอกใบสมคัร 

22/2566 

22/2566 
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และส าหรับน้องๆ ที่ต้องการ แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลในใบสมัคร ก่อนปิดรับ

สมัครก็สามารถท าได้ โดยเข้าไปที่หน้าลงทะเบียนเหมือนตอนที่สร้าง 

ใบสมัครครั้งแรก 

กรอกหมายเลขบัตร และอีเมล์ที่เคย

ลงทะเบียนไว้แลว้ และกดที่  

“สรา้งเอกสารใบสมัคร” 

จะปรากฎหน้าจอตามดา้นล่าง 

คลิก ขอ Link เพ่ือแก้ไขใบสมัคร  

วิธีการกรอกใบสมคัร 

22/2566 



22/2566 
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เมื่อคลิกปุ่ม “ขอ Link เพื่อแก้ไขใบสมัคร” แล้ว จะปรากฎหน้าจอ 

ดังภาพขึ้นมา เพื่อแจ้งว่า ลิงก์ได้ถูกส่งไปที่อีเมล์เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อได้รับอีเมล์ที่มีลิงก์แก้ไขใบสมัครแล้ว 

น้องๆ ก็สามารถคลิกเข้าไปแกไ้ขได้เลย 
 

หมายเหต ุลิงก์ที่ได้รับ สามารถใช้แก้ไขได้เพียง

ครั้งเดียว หากต้องการแก้ไขอกีครัง้ ต้องกรอก

ข้อมูลเพ่ือขอรับลิงก์ใหม ่

วิธีการกรอกใบสมคัร 

22/2566 

22/2566 
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

*ถ้ามีด้านหลัง ให้สแกนมาท้ัง 2 หน้า  

*ถ้ามีด้านหลัง ให้สแกนมาทั้ง 2 หน้า  

ใบแสดงผลการเรียน 
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

*ถ้ามีด้านหลัง ให้สแกนมาท้ัง 2 หน้า  ส าเนาบัตรประชาชน เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

*ถ้ามีด้านหลัง ให้สแกนมาท้ัง 2 หน้า  ส าเนาทะเบียนบ้าน เซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

ภาพที่ 1 ชื่อ – สกุล (ชื่อเล่น) 

ภาพรวมของครอบครัว  

ภาพเดี่ยวนักเรียน 

ภาพที่ 2 จากซ้ายไปขวา : แม่ ปู่ นักเรียน ย่า น้องชาย พ่อ 

- ภาพเดี่ยวนักเรียน  

- ภาพรวมของครอบครัวที่อยู่ด้วย ณ ปัจจุบัน เห็นใบหน้าทุกคนชัดเจน 

(พร้อมระบุสมาชิกในภาพจากด้านซ้ายไปขวา)  
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ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

- ภาพภายนอกบ้าน แบบมุมกว้าง เห็นตัวบ้านและบริเวณรอบบ้าน

ชัดเจน 

- ภาพภายในบ้าน – ห้องโถงรวม หัองครัว ห้องนอนของนักเรียน 


