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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สมาคมชาวจันทบุรีประจําป   ๒๕๖๐ 
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

๑. ขอมูลสวนตัวชื่อดช. / ดญ./ นาย / น.ส.......................................................................เกิดวันที่.............................อายุ.........ป 
อยูบานเลขท่ี..................หมูที่..........ตําบล.................................อําเภอ................................. จังหวัด.............................โทรศัพท
(บาน)...............................................(มือถือของ สวนตัว / ผูปกครอง) หมายเลข................................................................ 
เรียนอยูที่.................................................................................ช้ัน...........................จังหวัด....................................................... 
ผลการสอบปสุดทายไดคะแนนเฉล่ีย.................................เคยไดรับทุนจากองคกรดังตอไปน้ี 
  สมาคมชาวจันทบุรีฯจํานวนเงิน..................................บาท 
  หรือเคยไดรับทุนจาก..................................................จํานวนเงิน...........................................บาท 
  ขณะน้ีไดรับทุนจาก....................................................จํานวนเงิน........................................... บาท 
พักอาศัยอยูกับช่ือ  .................................................................เก่ียวของเปน.....................อยู บานเชา บานไมไดเชา 
มีความสามารถพิเศษ ๑. เปนนักกีฬาของโรงเรียนประเภท........................เคยไดรับรางวัลประเภท............................. 
   ๒.ทํากิจกรรมพิเศษ/สาธารณะประโยชนดาน....................................... มีหลักฐาน.......................... 

๒. ขอมูลบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายชื่อบิดา.................................................................... ยังมีชีวิต ถึงแกกรรม 
มีอาชีพ......................รายไดเดือนละ.....................บาท เปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีหมายเลข.......................... ไมเปน 
 อยูบานเลขท่ี..................หมูที่..........ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
มารดา ช่ือ....................................................................  ยังมีชีวิต ถึงแกกรรม 
มีอาชีพ.......................รายไดเดือนละ......................บาท เปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีหมายเลข........................ ไมเปนอยู
บานเลขท่ี..................หมูที่..........ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
ผูปกครอง ช่ือ.................................................................  ยังมีชีวิต ถึงแกกรรม 
มีอาชีพ......................รายไดเดือนละ.........................บาท เปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีหมายเลข....................... ไมเปน 
อยูบานเลขท่ี..................หมูที่..........ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด....................................... 

๓. ขาพเจามีความประสงคขอรับทุนการศึกษาจากสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฯทุกประการ 

ลงชื่อ........................................................................ผูสมัคร 
  (.............................................................................) 

ลงชื่อ......................................................................................... หลักฐานแนบ 

ครูประจําชั้น/อาจารยท่ีปรึกษาโทร.......................................... ๑. หลักฐานแสดงผลการศึกษาของสถานศึกษา 

ลงชื่อ......................................................................................... ๒.สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรสมาชิกสมาคมบิดา มารดา 

ผูอํานวยการโรงเรียน/ผูบริหารสถานศึกษาโทร
....................................................... 

๓.หลักฐานแสดงผลงานความสามารถพิเศษ 
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ระเบียบการใหทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

................ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการใหทุนการศึกษา      
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ และขอ ๒๐  แหงขอบังคับสมาคมชาวจันทบุรี  พุทธศักราช  ๒๕๓๓      
จึงวางระเบียบการใหทุนการศึกษาไวดังตอไปน้ี 

                ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบการใหทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

                ขอ ๒. นับแตวันที่ประกาศใชระเบียบน้ีใหยกเลิกระเบียบหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

                ขอ ๓. “หนวยงานทางการศึกษา” หมายความถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 

และมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

                ๔.๑  บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานการศึกษา ที่เปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุร ี

       จะไดรับการพิจารณากอน 

๔.๒  บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา เปนชาวจันทบุรี หรือมีภูมิลําเนา 

       อยูที่จันทบุรี 

๔.๓  เปนผูที่ไมไดรับทุนการศึกษาจากที่อื่น 

๔.๔  มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี แตขาดแคลนทุนทรัพยที่จะศึกษาตอ 

๔.๕  มีความประพฤติเรียบรอย ไมติดยาเสพติด หรือตองคดีอาญา ยกเวนลหุโทษ/ประมาท 

๔.๖  ในกรณีผูขอรับทุนเคยไดรับทุนจากสมาคมชาวจันทบุรี จะตองมีการรายงานผล 

       การศึกษาในปที่เคยไดรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๗ (ส.จ.บ.) 
๒๒๖/๗ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐๐ โทรศัพท ๐๒-๒๘๑-๕๔๙๗   

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๑๙๕  โทรศัพท(มือถือ) ๐๖๕-๒๓๒-๓๓๘๘ 
www.chanassociation.org, email : chanassociation2507@gmail.com, Line : chanassociation2507 ID: 0652323388 

 

 

                ขอ ๕.  ลักษณะและเง่ือนไขของทุน 

                                ๕.๑  ทุนการศึกษาสําหรับผูขอรับทุนที่กําลังศึกษาอยูในแตละระดับ มีดังน้ี 

                                                - ระดับประถมศึกษา ปที่ ๑-๖                                                               ทุนละ   ๓,๐๐๐ บาท 

                                                - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ -๖ และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)                ทุนละ   ๕,๐๐๐ บาท 

                                                - ระดับอุดมศึกษา                                                                   ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒  หลักเกณฑการพิจารณา 

                                                ๕.๒.๑  ผลการเรียนเฉล่ียตลอดปการศึกษา(ในระดับที่ขอทุน) ไมตํ่ากวา ๗๕ %           

          หรือ ๒.๗๕ 

๕.๒.๒  การพิจารณาเรียงตามลําดับคะแนนหรือเกรดเฉล่ีย 

๕.๒.๓  การใหทุนจะใหครอบครัวละ ๑ คน 

๕.๒.๔  จํานวนทุนจะพิจารณากําหนดเปนประกาศในแตละป 

๕.๒.๕  การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการถือเปนสิ้นสุด 

                                ๕.๓  ผูไดรับทุนตองรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี ปละ ๑ ครั้ง 

ขอ ๖.  หลักฐานประกอบการพิจารณา 

                         ๖.๑  ใบขอรับทุนการศึกษาประจําปการศึกษา ขอรับไดที่สมาคมชาวจันทบุรีฯ หรือที่หนวยงาน 

                           ทางการศึกษา และตองกรอกขอมูลดวยตนเอง 

                                ๖.๒  หลักฐานแสดงผลการศึกษาตองใหสถานศึกษา(ในระดับที่ขอทุน)ออกหนังสือรับรองผล 

                            การศึกษาตลอดปการศึกษา จะตองมีคะแนนเฉล่ียตามขอ ๕.๒.๑ 

                                ๖.๓  สําเนาสูติบัตรของผูขอทุน 

                                ๖.๔  สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี  หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
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       ขอ ๗.  กําหนดเวลา  

                                สมาคมชาวจันทบุรี  จัดทําประกาศวันเปด–ปดวันรับสมัคร กอนวันมอบทุนลวงหนาอยางนอย 

๒ เดือน พรอมกําหนดวันประกาศรายช่ือ วัน เวลา สถานที่ การมอบทุนการศึกษา 

ขอ ๘.  การเพิกถอนสิทธิ์ของผูไดรับทุนการศึกษา 

                ๘.๑  ถึงแกกรรม 

                ๘.๒  ถูกออกจากสถานศึกษาโดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือโดยมีหลักฐานแสดง 

                 จากผูปกครอง หรือผูอํานวยการ  อธิการบดี สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู 

                ๘.๓  สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานแสดงจากผูปกครอง 

ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๖    สิงหาคม    ๒๕๖๐ 

  

                                                                                                                (นายมานะ  นพพันธ) 

    นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

 


