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ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 
เรื่อง รับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ 

เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
........................................................................................................................ 

                 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมูลนิธิ คุณพุ่ม                     
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการทุกประเภท ในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้เด็ก
พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล                     
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มูลนิธิ คุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในเขตจังหวัดตาก                    
จ านวน ๑๒๒ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน )   
              ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก จึงประกาศรับสมัครเด็กออทิสติกรุนแรง                
ยากจน และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อขอรับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้เด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษา              
ท่ีตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
 ๒. สถานที่รับสมัคร ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ 
  ๒.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังตาก เลขท่ี ๒๐๓  หมู่ท่ี ๗ ต าบล ป่ามะม่วง อ าเภอ เมือง 
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ – ๕๑๒๘๒๔ 
  ๒.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด เลขท่ี ๑/๒๒ ถนนราชการ              
ราษฎรด าริ ๑ ต าบลแม่สอด  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ๖๓๑๑๐  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๕๓๓๓๗๒ 
 ๓. ระยะเวลาการรับสมัคร 

     รับสมัครต้ังแต่วันท่ี  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ในวันและเวลาราชการ
โดยถือก าหนดปิดรับสมัครในวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นอันส้ินสุดการรับสมัคร 

๔. คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์  
  ๔.๑ เป็นเด็กออทิสติกรุนแรง ยากจน และเด็กพิการ ท่ีมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ตาก โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงท่ีอยู่อาศัยในเขตพื้นท่ีจังหวัดตากจริง  

  ๔.๒ เป็นนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) เพื่อพัฒนานักเรียน 
  ๔.๓ มีหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก  เป็นคนเช้ือชาติไทยและมีสัญชาติไทย 
  ๔.๔ ต้องมีบัตรคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ระบุประเภทความพิการ
ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น 
  ๔.๕ อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ี ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๔.๖ เป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กพิการท่ีไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น ๆ 
  ๔.๗ การพิจารณาจะพิจารณาเด็กออทิสติก และเด็กพิการท่ีมีความพิการรุนแรง มีฐานะยากจน                 
มีความจ าเป็นในการพัฒนาด้านการศึกษา และส่งใบสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นอันดับแรก 



  ๔.๘ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลของผู้สมัครขอรับทุนต้องด าเนินการรับผิดชอบในการกรอกข้อมูล             
ให้ครบถ้วน เป็นจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนในส่วนท่ี ๒ ของใบสมัครและลงนามส าเนา
ถูกต้องของเอกสารท่ีแบบทุกฉบับ 
  ๔.๙ ในส่วนของผู้รับรอง (ส่วนท่ี ๓ ของใบสมัคร ) ให้แนบส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ ของผู้รับรอง พร้อมลงนามส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๑๐ กรณีผู้ท่ีเคยได้รับทุนการศึกษาแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม                   
คือ พิจารณาผลการรายงานการใช้จ่ายตามสมุดรายงานทุนย้อนหลังในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการใช้จ่ายทุน
ตรงตามวัตถุประสงค์ และใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นอันดับแรก 
        ๔.๑๑ ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เกิน ๓ ครั้ง ท้ังนี้การ
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการคัดเลือก ให้คะแนนการกรอกข้อมูล
ตามส่วนประกอบของใบสมัครทุกข้อ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และถือเป็นอันส้ินสุดในการคัดเลือก 
  ๔.๑๒ กรณีเป็นผู้ท่ีเคยได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เกิน ๓ ครั้ง 
คณะกรรมการ พิจารณาถึงความจ าเป็นที่ต้องน าทุนการศึกษามาพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างต่อต่อเนื่องด้วย
ความยุติธรรม โปร่งใส และถือเป็นอันส้ินสุดในการคัดเลือก 
 ๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครขอรับทุน ( เอกสารพร้อมลงนามลายมือชื่อทุกฉบับ ) 
  ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงเพื่อใช้ติดใบสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ ภาพ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๕.๒ ส าเนาสูจิบัตรเด็ก  
  ๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบัตรประชาชนท่ีไม่หมดอายุของเด็กพิการท่ีขอรับทุน (ถ้ามี) 
  ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน และ ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ดูแลคนพิการตามท่ีปรากฏในสมุด
การจดทะเบียนคนพิการ 
  ๕.๕ ส าเนาบัตรคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ของเด็กพิการท่ีขอรับทุน    
ท่ีไม่หมดอายุ  

๕.๖ หากไม่มีเอกสารหลักฐานตามรายการข้อ ๔.๕ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก           
ใหไ้ด้รับทุนการศึกษา 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
  ๖.๑ ปิดประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 
  ๖.๒ ปิดประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด 
  ๖.๓ ประกาศ ณ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 
         ๗. ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล/ผู้สมัครที่เข้าสมัครขอรับทุนการศึกษา ณ หน่วยรับสมัคร 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนจุดคัดกรองโควิด-๑๙ ( COVID -19 ) วัดอุณหภูมิ
ด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จดบันทึกรายชื่อ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร 
ทั้งนี้ หากพบกรณี มีอุณภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศา หรือบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงการกักตัว
ขอไม่ให้เข้าสถานที่รับสมัครในวันที่มาขอรับสมัครเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙  
( COVID -19 )  
 
                                ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

ลงช่ือ 
                (นายไพฑูรย์  เรืองสุวรรณ์) 

                                                               ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก 


