เลขทะเบียนลำดับที่ กท. ๒๐๓๕
เป็ นองค์ กำรหรื อสถำนสำธำรณกุศล ลำดับที่ ๘๑๖ ของประกำศกระทรวงกำรคลังฯ

ระเบียบการขอทุนการศึกษาเพือ่ เด็กเรียนดีแต่ยากไร้
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. เด็กนักเรียนที่ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
2. ทุนเพื่อเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป พิจารณาแบบรายปี
- ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี
3. สถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัดจริง
4. ไม่มีการรับทุนซ้าซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน
5. กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารครบถ้วน
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งหนังสือนา
ตารางสรุปรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน และแบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
ที่อยู่
มูลนิธเิ สริมกล้า 475 ชั้น 6 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สาเนาโปรดส่ง Email: ccfsermkla@gmail.com หรือ โทรสาร. 02 2013992
3. มูลนิธิเสริมกล้าได้รับเอกสาร นาเรื่องเข้าพิจารณาตามวาระการประชุม (ตามรอบการประชุมของมูลนิธิฯ)
4. ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุนที่ผ่านการอนุมัติ จัดส่งสาเนาหน้าบัญชีธนาคารของเด็กตามรายชื่อ
ที่ผ่านอนุมัติ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิ
(โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
5. มูลนิธิฯ แจ้งผลพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน
6. มูลนิธิฯ สั่งจ่ายเช็คให้แก่เด็กที่ได้รับทุน ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมูลนิธิฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของเด็กที่ได้รับทุนโดยตรง
7. โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ทาหนังสือขอบคุณ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อโครงการทุนเพื่อเด็ก
เรียนดีแต่ยากไร้ (โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
เอกสารประกอบการพิจารณา : หนังสือนา / ตารางสรุปรายชื่อผู้ขอทุน / ใบสมัครขอรับทุนของแต่ละคนที่กรอกครบถ้วน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหน้าสมุดธนาคาร / สาเนาผลการเรียนล่าสุด / สาเนาบัตรนักเรียน /เรียงความแนะนาตัว พร้อมแนบรูปเด็กประกอบ

เลขทะเบียนลำดับที่ กท. ๒๐๓๕
เป็ นองค์ กำรหรื อสถำนสำธำรณกุศล ลำดับที่ ๘๑๖ ของประกำศกระทรวงกำรคลังฯ

ระเบียบการขอทุนเพือ่ เด็กพิการ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. เด็กพิการที่ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
2. ทุนเพื่อเด็กพิการ ทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี พิจารณาแบบรายปี
2. ในกรณีเป็นเด็กนักเรียนคนพิการของโรงเรียนต้นสังกัดจริง (มีสาเนาบัตรนักเรียนแนบส่งมาด้วย)
3. ในกรณีเด็กพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจะต้องจดทะเบียนคนพิการแล้ว(มีสาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการแนบส่งมาด้วย)
4. ไม่มีการรับทุนซ้าซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน
5. ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตรายหรือติดยาเสพติดให้โทษ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งหนังสือนา
ตารางสรุปรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน และแบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
ที่อยู่
มูลนิธเิ สริมกล้า 475 ชั้น 6 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สาเนาโปรดส่ง Email: ccfsermkla@gmail.com หรือ โทรสาร. 02 2013992
3. มูลนิธิเสริมกล้าได้รับเอกสาร นาเรื่องเข้าพิจารณาตามวาระการประชุม (ตามรอบการประชุมของมูลนิธิฯ)
4.ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุนที่ผ่านการอนุมัติ จัดส่งสาเนาหน้าบัญชีธนาคารของเด็กตามรายชื่อ
ที่ผ่านอนุมัติ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิ
(โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
5. มูลนิธิฯ แจ้งผลพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน
6. มูลนิธิฯ สั่งจ่ายเช็คให้แก่เด็กที่ได้รับทุน ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมูลนิธิฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของเด็กที่ได้รับทุนโดยตรง
7. โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ทาหนังสือขอบคุณ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อโครงการทุนเพื่อเด็ก
พิการ (โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
เอกสารประกอบการพิจารณา : หนังสือนา / ตารางสรุปรายชื่อผู้ขอทุน / ใบสมัครขอรับทุนของแต่ละคนที่กรอกครบถ้วน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหน้าสมุดธนาคาร / สาเนาบัตรประจาตัวผูพ้ ิการ / สาเนาบัตรนักเรียน /เรียงความแนะนาตัว พร้อมแนบรูปเด็กประกอบ

เลขทะเบียนลำดับที่ กท. ๒๐๓๕
เป็ นองค์ กำรหรื อสถำนสำธำรณกุศล ลำดับที่ ๘๑๖ ของประกำศกระทรวงกำรคลังฯ

ระเบียบการขอทุนเพือ่ เด็กทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. เด็กที่ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
2. ทุนเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี พิจารณาแบบรายปี
3. เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยมีเกณฑ์พิจารณาเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
-ประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง, กาพร้าบิดาหรือมารดา
-ถูกละเมิดสิทธิเด็ก หรือถูกทาร้ายจากสังคม เช่น การทารุณ
-เด็กมีภาวะสุขภาพป่วยเรื้อรัง
***โดยประสบปัญหาที่กล่าวมาไม่เกิน 1 ปี ***
4. ฐานะครอบครัวยากจน
5. ไม่มีการรับทุนซ้าซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน
6. กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารครบถ้วน
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1.ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งหนังสือนา
ตารางสรุปรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน และแบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
ที่อยู่
มูลนิธเิ สริมกล้า 475 ชั้น 6 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สาเนาโปรดส่ง Email: ccfsermkla@gmail.com หรือ โทรสาร. 02 2013992
3. มูลนิธิเสริมกล้าได้รับเอกสาร นาเรื่องเข้าพิจารณาตามวาระการประชุม (ตามรอบการประชุมของมูลนิธิฯ)
4.ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุนที่ผ่านการอนุมัติ จัดส่งสาเนาหน้าบัญชีธนาคารของเด็กตามรายชื่อ
ที่ผ่านอนุมัติ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิ
(โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
5. มูลนิธิฯ แจ้งผลพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน
6. มูลนิธิฯ สั่งจ่ายเช็คให้แก่เด็กที่ได้รับทุน ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมูลนิธิฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของเด็กที่ได้รับทุนโดยตรง
7. โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ทาหนังสือขอบคุณ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อโครงการทุนเพื่อเด็ก
ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
เอกสารประกอบการพิจารณา : หนังสือนา / ตารางสรุปรายชื่อผู้ขอทุน / ใบสมัครขอรับทุนของแต่ละคนที่กรอกครบถ้วน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนา
หน้าสมุดธนาคาร / เรียงความแนะนาตัว พร้อมแนบรูปเด็กประกอบ /

เลขทะเบียนลำดับที่ กท. ๒๐๓๕
เป็ นองค์ กำรหรื อสถำนสำธำรณกุศล ลำดับที่ ๘๑๖ ของประกำศกระทรวงกำรคลังฯ

ระเบียบขอทุนเพือ่ เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. เด็กที่ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
2. ทุนเพื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี พิจารณาแบบรายปี
3. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี โดยมีเกณฑ์พิจารณาเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
-ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี ภาวะเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ
-ประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง กาพร้า จากการสูญเสียผู้ปกครองไปกับโรคเอชไอวี
4. ฐานะครอบครัวยากจน
5. ไม่มีการรับทุนซ้าซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน
6. กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารครบถ้วน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งหนังสือนา
ตารางสรุปรายชื่อเด็กที่ขอรับทุน และแบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
ที่อยู่
มูลนิธเิ สริมกล้า 475 ชั้น 6 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สาเนาโปรดส่ง Email: ccfsermkla@gmail.com หรือ โทรสาร. 02 2013992
3. มูลนิธิเสริมกล้าได้รับเอกสาร นาเรื่องเข้าพิจารณาตามวาระการประชุม (ตามรอบการประชุมของมูลนิธิฯ)
4.ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุนที่ผ่านการอนุมัติ จัดส่งสาเนาหน้าบัญชีธนาคารของเด็กตามรายชื่อ
ที่ผ่านอนุมัติ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิ
(โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
5. มูลนิธิฯ แจ้งผลพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ยื่นรายชื่อเด็กในการขอรับทุน
6. มูลนิธฯิ สั่งจ่ายเช็คให้แก่เด็กที่ได้รับทุน ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมูลนิธิฯ จะโอนเงินเข้าบัญชี
ของเด็กที่ได้รับทุนโดยตรง
7. โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ทาหนังสือขอบคุณ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อโครงการทุนเพื่อเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี (โปรดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2)
เอกสารประกอบการพิจารณา : หนังสือนา / ตารางสรุปรายชื่อผู้ขอทุน / ใบสมัครขอรับทุนของแต่ละคนที่กรอกครบถ้วน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน / เรียงความแนะนาตัว พร้อมแนบรูปเด็กประกอบ /สาเนาหน้าสมุดธนาคาร /ใบรับรองแทพย์

