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โครงการใหทุนการศึกษา ประจําป 2565  

 - ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 1 ทุน ปการศึกษาละ US$ 2,000 
ระยะเวลา 4-5 ป ตามขอกําหนดหลักสูตรปริญญาตรีในประเทศไทย ใหแก

นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกําลังเขาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย คณะใด สถาบันใดก็ได 
 - พ้ืนท่ีมีสิทธิ์ขอรับทุน ประจําปการศึกษา 2565 ไดแกสโมสรโรตารีตอนลาง 

ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงมา และปการศึกษา 2566 ไดแกสโมสรโรตารีตอนบน 

ตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธข้ึนไป โดยจะสลับพ้ืนท่ีทุกป 
 



ขอผูกพันในการรับทนุการศึกษา 

 ไมมีขอผูกมัดหลังจบการศึกษา แตหากไมสามารถสาํเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร จะตองชดใชเงินคืนเทากับจํานวนเงินทุนทีไ่ดรับไป 
 



คุณสมบัติของผูมีสทิธ์ิขอรับทนุการศึกษา 
จบการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบเทา และ
มีอายุไมเกิน 20 ปนับถึงวันส้ินสุดการรับสมัคร 

คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาไมต่ํา
กวา 2.80 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A = 4 B = 3 C = 2  D = 1 E, 

F = 0) 
 ไมสอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีศีลธรรมและความประพฤติดี 
 ไมอยูในระหวางการรับทุนใดๆทั้งส้ิน 
 ไมมีความสัมพันธทางสายเลือดกับโรแทเรียนทานใด ในระดับปูยาตายายพอแม 
 



การรับสมัครสอบ 

ผูประสงคจะสมัครแขงขันรับทุน ใหติดตอไปยังสโมสรโรตารีในจังหวัดท่ีจบ

การศึกษา กรอกใบสมัคร (เอกสารแนบ1)และย่ืนเอกสารใหครบถวน 

ระหวางวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2565 
 



เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมคัร 
 แบบฟอรมใบสมัครจากสโมสรโรตารีในจังหวัดท่ีจบการศึกษา 
 ติดรูปถายหนาตรง 1 x 1.5 น้ิว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป นับถึงวันปด

รับสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผานมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 บัตรประชาชนหรือสูติบัตร จํานวน 1 ชุด 

 โดยเอกสารทุกฉบับใหเขียน “รับรองสําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ 
 สโมสรโรตารีตนสังกัดนักเรียนเปนผูรับผิดชอบความถูกตองของขอมูลนักเรียนที่สมัคร

แขงขันรับทุน และสงในสมัครแบบดวนพิเศษใหภาค 3330 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 

2565 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณียากร โดยแตละสโมสรจะสงไดไมเกินสโมสรละ 1 คน 



การแตงต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการทุนการศึกษาภาค โรตารีภาค 3330 โรตารีสากลคัดเลือกบุคคล

เพื่อรับทุนการศึกษาโดยพิจารณาจากใบสมัครใหเหลือ 5 คนและสงรายชื่อใหสโมสรใน
พื้นที่ทราบ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 

คณะกรรมการทุนการศึกษาภาคประสานงานกับสโมสรโรตารีในพื้นที่เพื่อนัดสัมภาษณ
ผูสมัคร 5 คนสุดทาย โดยคัดใหเหลือ 1 คนและอีก 2 คนเปนตัวสํารองกรณี
ลําดับ 1 สละสิทธิ์ แจงผลใหมูลนิธิโรตารีภาคและตัวแทนจังหวัดทราบผลภายในวันที่ 
25 มิถุนายน 2565 

คณะกรรมการทุนการศึกษาภาค ประสานงานกับสโมสรโรตารีของผูรับทุน นัด
นักเรียนเซ็นสัญญาขอรับทุนตามขอกําหนด ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

มูลนิธิโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล ออกเช็คส่ังจายในนามผูรับทุนการศึกษา และ
สงมอบภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 

 



เกณฑการตัดสิน 

ผูรับทุนผานเกณฑอยางครบถวน 
 การสอบสัมภาษณเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาผูรับทุน โดยดูจากประวัติ

การใชเวลาวางนอกเวลาเรียนของผูรับทุนเปนสําคัญ พิจารณาทัศนคติในการ

ดําเนินชีวิตและความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม ความตั้งใจและมุงม่ันใฝ

ศึกษาหาความกาวหนาของผูรับทุน 

 



การตรวจสุขภาพและอนามัย 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 3 คนสุดทาย ตองไปตรวจสุขภาพและขอใบรับรอง

แพทยตามสถานพยาบาลท่ีสโมสรโรตารีในพ้ืนท่ีกําหนด โดยไดใบรับรองแพทย

กอนวัดนัดสัมภาษณรอบสุดทาย 



การทําสัญญา 

ผูมีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาตองทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการ

ทุนการศึกษาภาคกําหนด ท้ังน้ีจะทําสัญญาไดตอเม่ือมีใบรับรองแพทยตาม

สถานพยาบาลท่ีกําหนดแนบในสัญญา 



การเพิกถอนการใหทุน 

 โรตารีภาค 3330 โรตารีสากล จะเพิกถอนการใหทุนหากเขากรณีใดกรณีหน่ึง

ดังน้ี 
มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน ไมเหมาะสมตามแนวทางจริยชน 
 ไมสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

 



ทุนการศึกษาภาค 3330 โรตารีสากล FLOW CHART  
คณะกรรมการทุนการศึกษาภาค สโมสรโรตารีในพืน้ที่ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิโรตารีภาค 

Start ตองการ

ทุนการศึกษา 

สงใบสมัครพรอมเอกสาร

ประกอบการสมัคร  

สูงสุดสโมสรละ 1 คน 

ผานเกณฑ

หรือไม? 

No 

End 

1-15 พ.ค.65 

Yes 
สงใบสมัครพรอมเอกสาร

ประกอบการสมัครให

คณะกรรมการทุนการศึกษาภาค 

และสโมสรถายสําเนาเก็บไว1

ชุด 

<20 พ.ค.65 
<5 มิ.ย.65 

คัดเลือกผูขอรับทุนจากใบสมัครให

เหลือ 5 คนและสงรายชื่อใหสโมสร

ในพ้ืนที่ทราบ 

<25 มิ.ย.65 

ออกเช็คสั่งจายผูรับทุน 

ประสานงานใหนักเรียนที่ไดรับทุนเซ็นสัญญาขอรับทุนตามขอกําหนด 
<1 ก.ค.65 

<10 ก.ค.65 End ไดรับ

ทุนการศึกษา 

สัมภาษณผูสมัคร 5 คน คัดเหลือ 1 

คน แจงผลใหมูลนิธโิรตารีภาค

และตัวแทนจังหวัดทราบ 
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