


โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม  
ระดับอุดมศึกษา 

หลักการและเหตุผล       

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูลสุพุทธิพงศ์ และพนักงานในเครือบริษทั นานมี จ ากัด เมื่อ พ.ศ.2550 
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอดีตท่านประธานตั้งเซ็กกิม (ทองเกษม สุพุทธิพงศ์) ผู้ก่อตั้งกิจการในเครือบริษัท นาน
มี ที่มุ่งหมายเกื้อกูลประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรม
แต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาใช้ในการ
พัฒนาประเทศชาติและสังคมในอนาคต มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 

ประเภทของทุน        

เป็นทุนให้เปล่าส าหรับนิสิตนักศกึษาระดับอดุมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จ านวน 20 ทุน ทุน
ละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท  

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน  

1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดบัปรญิญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุน่ได ้ โดย

ต้องได้รับความเหน็ชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูห่รืออาจารย์ผู้
สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดบัทีก่ าลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใชค้ะแนนเฉลี่ย
สะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับช้ันนั้นๆ) 

4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไมเ่คยมีพฤติกรรมกระท าผิดวินัย 
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดอยู่แล้ว 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครตอ้งใช้แบบฟอร์มทีอ่อกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบรูณ์ 
โดยเฉพาะที่อยู่และเบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อกลบัของผู้สมัคร อาจารยท์ี่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อ
รักษาผลประโยชนข์องผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้อง)  
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้อง) 
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มคีวามล าบากจริง และมีผลการเรียนรวมทั้ง

ความประพฤติทีด่ี สมควรได้รับทุน  
5. เรียงความหัวข้อ “สมบูรณ์...พูนสุข”  ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัคร 

ขอรับทุน ความยาว   1 หน้ากระดาษ A4 



 
การด าเนินโครงการ  

1.  การรับสมัคร  

เปิดรบัสมัคร           ตั้งแต่วันที่ 24  มิถุนายน   –  31 สิงหาคม 2562  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เปน็ส าคัญ) 

2.  การคัดเลือกผู้รับทุน    

-  การพิจารณารอบคัดเลือก หนว่ยงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รบัสมัครและคัดเลือกผูท้ี่เหมาะสมตามคุณสมบัต ิ
(ไม่จ ากัดจ านวน) เพื่อส่งให้มูลนธิิฯ ภายในวันที่ 31  สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบตัดสนิ  

-  การพิจารณารอบตัดสิน คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบ  เพื่อตัดสินหาผู้
สมควรได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้หากไม่มีผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนใดทุนหนึ่ง 
คณะกรรมการอาจงดการให้ทุนนั้นก็ได้  

3.  การประกาศผล        

มูลนิธิฯ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัทุนการศึกษาไปยังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ภายในวันที่  
15  ตุลาคม  2562  โดยประกาศทางเว็บไซท์ http://www.nanmee.com   

4.  การมอบทุน      

มูลนิธติั้งเซ็กกิม  จะจัดพิธีมอบทนุการศึกษา ณ อาคารบริษทั นานมี จ ากัด ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 
ส าหรับก าหนดการวัน  เวลา  ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับทุนและค่าเดินทาง  ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้
ทางมหาวิทยาลัยทราบ   
หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา  กรุณาเดินทางมารับทุนด้วยตัวเอง มฉิะนัน้ ถอืว่าสละสิทธิ์   

5.  การรายงานผล 

สถาบันการศึกษาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการเรียนของนิสิต / นักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ไดรั้บ
ทุนให้แก่มูลนิธิฯ  
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม  
146  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม. 10500 

ติดต่อ  คุณวรรณพร  โทร. 0-2648-8000 
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  มูลนิธิตั้งเซ็กกิม  
ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา……/………… 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว).........................................................................สถาบัน.......................................จังหวัด.......................... 
คณะ...........................................................สาขาวิชา................................................ ชั้นปีที่................เกรดเฉล่ียสะสม……….... 
วัน/เดือน/ปเีกิด .............................. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .............................................................................................. 
สัญชาติ.....................................................เชื้อชาติ......................................................ศาสนา............................................. 
โรคประจ าตัว / ความพิการทางร่างกาย    Ο ไม่มี     Ο มี   
รายละเอียด................................................................................................................................................................................... 
ท างานพิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อหารายได้เสริม     Ο ไม่เคยท า    Ο ท า 
รายละเอียด................................................................................................................................................................................... 
กิจกรรมของสถาบันหรือองค์กรอื่นๆ ที่เคยเข้าร่วม / เคยเป็นสมาชิก 
.............................................................................................................................................................................................. .........
................................................................................................................................................................................ .......................
...................................................................................................................................................................... .................................
 ...................................................................................................................................................................... ................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................เบอร์โทรศัพทมื์อถือ.................................................... 
ประเภทท่ีอยู่อาศัย......................................อาศัยอยู่กับ...........................กรณีอยู่หอพัก ราคาคา่เช่า/เดือน..............................บาท 
ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................โทรศัพท์.........................................E-mail................................................................ 
ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศกึษา/จังหวัด ส าเร็จช้ัน สาขาวิชา 
คะแนน
เฉลี่ย 

จบเมื่อ พ.ศ. 

ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษาตอนต้น      

มัธยมปลาย/อาชีวศึกษา      
อนุปริญญา      
การฝึกอบรม/อื่นๆ      

 
2. ข้อมูลด้านครอบครัว 

2.1  สถานภาพครอบครัว  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 Ο บิดามารดาอยู่ด้วยกัน Ο บิดามารดาหย่ารา้ง Ο บิดามารดาแยกกันอยู่ Ο บิดามีภรรยาใหม่         
 Ο มารดามีสามีใหม่     Ο อื่นๆโปรดระบุ......................................................... 

 

รูปถ่าย 
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2.2  ข้อมูลเก่ียวกับบิดา 

ชื่อ-สกุล ........................................................................................................ Ο มีชีวิตอยู่    Ο ถึงแก่กรรม อายุ............ปี    
อาชีพหลัก......................................สถานท่ีท างาน......................................................................................................................... 
........................................................................................................................รายได้ต่อเดือน....................................................... 
อาชีพเสริม......................................สถานท่ีท างาน........................................................................................................................ 
............................................................................................................................รายได้ต่อเดือน.................................................... 
สุขภาพของบิดา  Ο ดี Ο ทุพพลภาพ  Ο มีโรคประจ าตัว................................................................................................. 
มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเฉล่ียเดือนละ........................................... ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย.............................................................. 

2.3 ข้อมูลเก่ียวกับมารดา      

ชื่อ-สกุล....................................................................... Ο มีชวีิตอยู่    Ο ถึงแก่กรรม อายุ............ปี    
อาชีพหลัก......................................สถานท่ีท างาน......................................................................................................................... 
........................................................................................................................รายได้ต่อเดือน....................................................... 
อาชีพเสริม......................................สถานท่ีท างาน........................................................................................................................ 
............................................................................................................................รายได้ต่อเดือน.................................................... 
สุขภาพของมารดา  Ο ดี Ο ทุพพลภาพ  Ο มีโรคประจ าตัว.................................................................................. 
มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเฉล่ียเดือนละ........................................... ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย.............................................................. 

2.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้อุปการะหลัก (กรณีบิดา-มารดาไม่ได้ให้การอุปการะ) 
ชื่อ-สกุล.............................................................................. เก่ียวข้องกับผู้ขอรับทุนโดยเป็น....................... อาย.ุ.............ป ี    
อาชีพหลัก......................................สถานท่ีท างาน......................................................................................................................... 
........................................................................................................................รายได้ต่อเดือน....................................................... 
อาชีพเสริม......................................สถานท่ีท างาน........................................................................................................................ 
............................................................................................................................รายได้ต่อเดือน.................................................... 
สุขภาพของผู้อุปการะหลัก  Ο ดี Ο ทุพพลภาพ  Ο มีโรคประจ าตัว.................................................................................. 
มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเฉล่ียเดือนละ........................................... ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย.............................................................. 
นอกจากผู้ขอรับทุนแล้ว ยังต้องให้ความอุปการะแก่ ..................................................................................................................... 

2.5 พี่น้อง (รวมพี่น้องบิดามารดาเดียวกัน และต่างบิดา / มารดา) จ านวน..................คน   ตนเองเป็นลูกคนที่................ 
 พี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่.................คน     ประกอบอาชีพ.................คน     มีครอบครัวแล้ว.................คน 
ระดับการศึกษาและอาชีพของพี่น้อง เรียงตามล าดับอายุมากไปน้อย 

ที่ ชื่อ - สกุล เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

สถานที่ท างาน/ 
สถานศึกษา 

รายได้ 
เดือนละ 

1        
2        
3        
4        
5        
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3. หนี้สินภายในครอบครัว 
        กู้ยืมเงินจาก...............................................................จ านวนทั้งสิ้น..............................บาท ดอกเบี้ย.......................% 
        กู้ยืมเงินตั้งแต่ (ว/ด/ป) โปรดระบุ............................................ปัจจุบันหน้ีสินคงเหลือเป็นจ านวน........................บาท 
4. ประเภททุนการศึกษาท่ีเคยได้รับ 

 Ο  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา     Ο  เคยไดร้ับทนุการศึกษา ดังต่อไปน้ี     
ชื่อทุน.............................................ใน พ.ศ. ................ทุนละ....................บาท  Ο ทุนต่อเน่ือง  Ο  ทุนไม่ต่อเน่ือง 
ชื่อทุน.............................................ใน พ.ศ. ................ทุนละ....................บาท  Ο ทุนต่อเน่ือง  Ο  ทุนไม่ต่อเน่ือง 
ชื่อทุน.............................................ใน พ.ศ. ................ทุนละ....................บาท  Ο ทุนต่อเน่ือง  Ο  ทุนไม่ต่อเน่ือง 

 

5. สรุปเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา   

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  โครงการหรือความตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพในอนาคต 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................................... 
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7. ถ้าท่านได้รับทุนการศึกษา ท่านวางแผนจะน าเงินทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

ลงช่ือ .............................................................. (ผู้ขอรบัทนุ) 
       

 วันที่ ............เดือน..........................พ.ศ.................. 
 
 
ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจ าคณะ 
ขอรับรองข้อความข้างต้นของผู้ขอรับทุนว่าเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ .............................................................. 
ต าแหน่ง ......................................................... 
(ลงชื่อพร้อมประทับตราสถานศกึษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กรุณากรอกข้อมลูให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัคร 

 

ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ 

ข้าพเจ้า...................................................................................... ต าแหน่ง................................................................................... 

ความเห็น     Ο  สมควรพิจารณาให้ทุนการศึกษา Ο  ไม่สมควรพิจารณาให้ทุนการศึกษา 

เนื่องจาก..................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ .............................................................. 
       วันที่ ..................เดือน..................พ.ศ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



กรุณากรอกข้อมลูให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัคร 

 

เรียงความเร่ือง “สมบูรณ์....พูนสุข” 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



รายการเอกสารและหลักฐานท่ีแนบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
 
เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

O   1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร 

O   2. อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน/นิสิต 

O   3. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัวหรือของนักเรียน/นิสิต พร้อมรูปถ่ายบ้าน 

O   4. ข้อมูลในใบสมัครที่ชัดเจนครบถ้วน พร้อมลงชื่อผู้สมัครขอทุนการศึกษา      
         และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
O   5. ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)  

O   6. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน / นิสิต (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)  

O   7. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง) 

O   8. ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
 
 
 
     ลงชื่อ ................................................. ผู้ตรวจเอกสาร 
              (...............................................) 
               ............./................/............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


