ร ูจ ัก ดร .สะออน ปทุม เทวาภิบ าล

กวาจะมาเปนมูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล ที่ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน นิสิต
นักศึกษาในวันนี้ แรงบันดาลใจมาจากวัตรปฏิบัติที่ดีงามรวมถึงความมีจิตใจเมตตา สละทุนทรัพยเพื่อ
ชวยคาใชจายของนักเรียน-นักศึกษาที่เดือดรอนทางการเงิน แตอยากเรียน ซึ่ง ดร. สะออน ไดทํามา
ตลอดชีวิต
ดร. สะออน เกิด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2491 เปนบุตรีของนายยอด และนางยุพยงค
ปทุมเทวาภิบาล มีพี่นองรวมบิดามารดา 2 คน เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ
หลังจากนั้นไดไปสอบเขาโรงเรียนราชินีและเรียนอยูที่นี่จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร. สะออน เรียนเกงและมีอัธยาศัย ดี เปนที่รักและภาคภูมิใจของครูและเพื่อน ๆ จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสอบไดลําดับที่ 11 ของประเทศในสายวิทยาศาสตร และ
ไดคะแนนสูงสุดของโรงเรียน ดวยความมุงมั่นในการเรียน ไดสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) แตชีวิตตองเปลี่ยนไปเมื่อบิดาของทานไดถึงแกกรรม
ทําใหมารดามีภาระที่หนัก ตองเลี้ยงดูบุต รธิดาที่กําลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียนถึง 3 คน เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระของมารดา ดร. สะออน จึงสอบชิงทุน ก.พ. (ทุนรัฐบาล) ภายใตความสนับสนุนของ ศ.ดร.
สตางค มงคลสุข (คณบดีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลคนแรก) และไดรับทุนเพื่อศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
ดร. สะออนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมในป 2513 จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรคเลย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยผลการเรียนดีเยี่ยม ดร. สะออน จึงไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
โดยไมตองผานระดับปริญญาโททีส
่ ถาบันเทคโนโลยีแหงแคลิฟอรเนีย โดยศึกษาในสาขาเคมีเชิงฟสิกส
เมื่อสําเร็จการศึกษา ดร. สะออนไดเขารับราชการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2517 ที่คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสอนและวิจัย และไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใน
ป 2520
ตลอดชวงเวลาที่ ดร. สะออน ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทานมี
วิธีสอนใหผูเรียนเขาใจงายแมบางครั้งจะเปนเรื่องที่ยาก จึงไดรับเชิญใหไปชวยสอนที่สถาบันการศึกษา

ตาง ๆ หลายแหงที่ขาดแคลนอาจารยในสาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกสที่ทานถนัด ซึ่งทานมักจะชวยประหยัด
เงินใหสถาบันเหลานั้นโดยการเดินทางดวยรถไฟแทนเครื่อ งบิน เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการสอนก็
มักใชจายไปในทางบุญกุศล ในแตละแหงที่ไป ถามีนักเรียนหรือนักศึกษาเดือดรอนขอความชวยเหลือ
ทานก็จะพิจารณาชวยโดยดูวาผูนั้นมีความตั้งใจอยากเรียนจริง ๆ หรือไม มีบางคนที่เคยเดือดรอนมาก
แตไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากทานจนเรียนสําเร็จ และไดมีอาชีพการงานเจริญกาวหนาใน
ภายหลัง
ดร.สะออนใชชีวิตเรียบงายไมฟุงเฟอ แตไมเคยหยุดยั้งในการคนควาหาความรูใหม ๆ
ทานเปนศิษยที่มีความกตัญูตอครู อาจารย ไดกลับไปชวยสอนที่โรงเรียนราชินีเปนครั้งคราว ทาน
เปนลูกที่ดีของพอแม และเปนพี่ที่ดีของนอง ในขณะที่ยังเรียนอยูตางประเทศก็ไดสงเงินมาใหคุณแมใช
จายและทําบุญเสมอ
จากความสามารถในการถายทอดวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ ทานจึงไดรับรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู ในป 2522
ดร. สะออน ถึงแกกรรมเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2523 เวลาประมาณ 9.00 น.
โดยประสบอุบัติเหตุรถชนที่หนาสถานีตํารวจดับเพลิงเศรษฐศิริ กรุงเทพมหานคร และไดเสียชีวิตขณะ
นําสงโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมอายุได 31 ป 2 เดือน 2 วัน
แม ดร. สะออน ไดจากทุกคนไปหลายปแลว ผลแหงคุณงามความดี ยังมีมาถึงอนุชนรุน
หลัง ดวยความพรอมใจกันของ มารดา ญาติ มิตร พี่นอง เพื่อนรวมงาน และลูกศิษย ในการบริจาค
ทรัพยจัดตั้งเปน กองทุน ดร. สะออน ปทุม เทวาภิบ าล และตอมาไดพัฒนาเปนมูล นิธ ิ ดร. สะออน
ปทุม เทวาภิบ าล ไดนําดอกผลจากเงินทุนมาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่
ยากจน ซึ่งไมจําเปนวาตองเรียนดี เพราะ ดร. สะออน เคยพูดเสมอวา
“ ….เมื่อเริ่มตนก็ขาดทุนเสียแลว แลวจะใหเรียนดีไดอยางไร……..”

●

●

ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญในชีวิต
ไดน้ําใจจากญาติมิตรศิษยและครู
พระคุณนั้นมิลืมมิเลือนหาย
ขอกุศลผลบุญและกรรมดี

●

วันที่ใจจะปลิวปลิดตามลูกหนู
ชีวิตจึงยังอยูถึงวันนี้
จนวันวายยังคะนึงซึ้งเต็มที่
ดลทุกทานเกษมศรีนิรันดร
ยุพยงค ปทุมเทวาภิบาล

●

●

●

รูจ ัก อาจารยส ะออนมากขึ้น จากขอ เขีย นตอ ไปนี้ ....

….อาจารยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดปรารภกับ
อาจารยวา อยากเชิญอาจารยไปสอน Physical Chemistry
เหลือเกิน เพราะไดยน
ิ กิตติศพ
ั ทวาสอนดีมาก แตไมมีงบประมาณ
อาจารยตอบวา ไมเปนไรคะ ถาหนูมาสอนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอก
ี เมือ
่ ไหรจะติดตอไปทีอ
่ าจารย จะ
ไดไปสอนที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรดวย จะไดทน
ุ คา
เดินทางของรัฐบาล สวนเงินคาสอนไมตองจายหรอกคะ หนูอยาก
สอนพวกที่จะออกไปเปนครู เพราะความรูและความคิดตาง ๆ จะได
กระจายออกไปสูเ ด็กไทยมากขึน
้ …
เกษร

พะลัง

...นักศึกษาที่ไมรูจักกับอาจารยสะออน ถาเขาลอง
จินตนาการถึงภาพ “ครู” ในอุดมคติของเขา เราเชื่อวา “ครู”
ของเขาจะตองมีลักษณะเดียวกับครูของเราอยางแนนอน…..
(ชมรมวิชาการปญญา มหาวิทยาลัยมหิดล)

……เธอไมเพียงแตเปนบุตรทีด
่ ีทส
ี่ ด
ุ ของบิดามารดา
หรือเปน
ศิษยที่ดท
ี ส
ี่ ด
ุ ของครูบาอาจารย เธอยังเปนครูทด
ี่ ีทส
ี่ ด
ุ ของบรรดาศิษย
ของเธอ และเปนพลเมืองทีด
่ ีทส
ี่ ด
ุ ของประเทศคนหนึ่ง
มรว.ผกาแกว จักรพันธ (คุณครูของ ดร. สะออน)

….. ขาพเจาจําคําแผเมตตาไดคลองติดตัวติดใจไปทุกหนทุก
แหง ทางพุทธศาสนาถือวา ธรรมทานสูงกวาวิทยาทานเสียอีก
คุณครูของขาพเจาไดใหศษ
ิ ยทั้งสองอยาง แมเมื่อขาพเจาสําเร็จ
การศึกษาขัน
้ สุดทายกลับมาแลว ยังตามรบกวนคุณครู เพือ
่ หา
อาจารยสอนนั่งสมาธิวป
ิ ส
 สนา…..
5951
(หมายถึง สะออน ปทุมเทวาภิบาล)

มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล

รูจักมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล อยางกระทันหัน ดวยความอาลัยรักและ
อยากสานตอปณิธานของทาน มารดา ญาติ มิต ร พี่นอง เพื่อนรวมงาน และลูกศิษ ย จึง พรอมใจกันบริจาค
ทรัพยจัดตั้งเปน กองทุน ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2523 ไดนําดอกผลจากเงิน บริจาค
มาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ยากจน ซึ่งไมจําเปนวาตองเรียนดี เพราะดร .สะออน
เคยพูดเสมอวา
...เมื่อเริ่มตนก็ขาดทุนเสียแลว แลวจะใหเรียนดีไดอยางไร .. .
โรงเรีย นที่พิจ ารณาให ทุน จะอยู ใ นภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ สว นนิสิ ต -นัก ศึก ษาจะอยูใ นคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยที่ ดร. สะออนเคยสอน
ตอมาในป พ.ศ. 2536 ไดพัฒนาจากกองทุนขึ้นเปน มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล และ
ดําเนินกิจกรรมทํานองเดียวกันแตเพิ่ม จํานวนทุนและมูลคาทุนตามขีดความสามารถของมูลนิธิฯ และสภาพ
เศรษฐกิจ เงินที่นํามาจัดสรรเปนทุนการศึกษานอกจากจะใชดอกผลจากเงินทุนแลว ยังรวมถึงเงินบริจาคที่ผู
บริ จ าคตั้ ง ใจให เ ป น ทุ น การศึ ก ษาโดยตรงด ว ย ทั้ ง นี้ มู ล นิ ธิ ฯ จะแจ ง ไปยั ง สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ
ประชาสัมพันธรับสมัครทุนในชวยเปดการศึกษาภาคตนของแตละปการศึกษา
นอกจากทุ น การศึ ก ษารายป แ ล ว ป จ จุ บั น มู ล นิ ธิ ฯ มี ทุ น การศึ ก ษาประเภทต อ เนื่ อ งด ว ย ซึ่ ง จะ
พิจ ารณาใหกับ ผูสมัครที่ย ากจน แตมีศักยภาพที่จ ะทําอะไรดี ๆ ใหกับ ตัวเองและสังคมไดในอนาคต ทั้ง นี้
มูลนิธิฯ จะติดตามความกาวหนาของผูรับทุนประเภทนี้อยางสม่ําเสมอ
การบริห ารมูล นิธิฯ ทํา โดยคณะกรรมการซึ่ง มี นางยุพ ยงค ปทุม เทวาภิบ าล เปน ประธาน และ
กรรมการซึ่งเปนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิท ยาลัยมหิดล และบุคลากรภายนอกที่รูจั กคุนเคยกับ ดร.
สะออน ปทุมเทวาภิบาล และยังมีคณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล
ซึ่งมี นางวิภาวรรณ มนุญปจุ เปนประธาน
มูลนิธิ ดร.สะออน หวังวาจะมีสวนในการสรางบุคคลเพื่อประโยชนแกสวนรวม และบุคคลเหลานั้น
จะรําลึกถึง ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล

นักศึกษารับมอบทุนการศึกษาจากประธาน
มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล

ผูที่สนใจบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ สามารถทําไดโดย บริจาคเงินสด หรือ โอนเงินเขาบัญชี ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-2-64996-7 : มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล
แลวสงสําเนาใบโอนเงิน พรอมชื่อ-ที่อยูมายังมูลนิธฯิ Fax. 02-354-7151 เพื่อที่มูลนิธิฯจะไดทราบและออก
ใบเสร็จใหได (ใบเสร็จใชลดหยอนภาษีได)
ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ดร. ลัดดาวัลย ผดุงทรัพย (กรรมการ/เหรัญญิก) โทร. 085-146-6395
e-mail : sclpd@mahidol.ac.th

จากผูที่เคยรับทุนจาก ดร. สะออน โดยตรง
และผูที่เคยรับทุนจากกองทุน /มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล

….. ทานถามถึงรายไดรายจายของผมแตละเดือน สภาพครอบครัว
สุขภาพ และการเรียน ... ดวยความเมตตาของอาจารย ... อาจารยบอกวา
ใหตั้งใจเรียน ถามีปญหาอะไรก็ใหมาบอก ยินดีที่จะชวยเหลือเสมอ
... ถาหากขาดผูมีพระคุณอยางอาจารยสะออน ปทุมเทวาภิบาลแลว
ผมคงมาไมถึงวันนี้แนนอน …..
“เงินบริจาคของทานเพียงนอยนิด สามารถชว ยสรางคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสไดแนนอน”

….. ถึงแมวาจํานวนเงินจะไมมากมาย แตสําหรับพวกเรา มันมีคา มาก
... ขอตั้งปณิธานวาจะพยายามเปนนักวิทยาศาสตรที่ดีคนหนึ่งใหได
และขอใหกองทุน ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล ยืนหยัดเพือ
่ การศึกษา
ของเยาวชนสืบตอไป

…..ทุนมูลนิธิฯ ทําใหความหวังของขาพเจาที่จะศึกษาในขั้นที่สูง
ตอไป เปนจริงขึ้นมาได ...

….. ขาพเจาสัญญาวาจะนําทุนการศึกษาของมูลนิธฯิ ไปใชใหเกิด
ประโยชนมากทีส
่ ุด และจะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนในทุกโอกาส
...

…..ทําใหชีวต
ิ ของเด็กคนหนึ่งไดดีขึ้น ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ชีวิตที่
รูสึกวาฟาไมเขาขาง ตอนนีผ
้ มไดรูแลววาฟายังเมตตาอยู
... ขอใหคํามั่นสัญญาไวเลยวา กระผมจะเปนคนดี จะตั้งใจศึกษาเลา
เรียน จะไมทําใหพอแม ครูอาจารย และทางมูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเท
วาภิบาล ตองผิดหวัง

….. หนูขอสัญญาวาจะตัง้ ใจเรียน จะทําตัวใหดี เปนเยาวชนที่ดีของ
ชาติ เงินที่ทา นใหมาชวยแบงเบาภาระของผูปกครองหนูเปนอยางมาก
...

หลักการใหทุนการศึกษา
มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล

มูลนิธิ ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล มีนโยบายที่จะสงเสริมการศึกษาแกเยาวชน โดย
ดําเนินการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน และนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
1. ทุนการศึกษาและมูลคาทุน
ทุนการศึกษาแบงเปน 3 ประเภทไดแก
1.1 ประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนที่กําลังเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีการพิจารณาโรงเรียนเปนป ๆ ไป
ทุนระดับ ประถม ทุนละ 1,500 บาท
ทุนระดับ ม. ตน ทุนละ 2,000 บาท
ทุนระดับ ม. ปลาย ทุนละ 2,500 บาท
1.2 ประเภทนิสิตนักศึกษา สําหรับผูที่กําลังเรียนระดับอุดมศึกษา ไมเกินปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรในสถาบันที่ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาลเคยสอน มูลคาทุนละ 10,000 บาท
1.3 ประเภททุนตอเนื่อง สําหรับผูที่กําลังเรียนระดับอุดมศึกษาเชนเดียวกับขอ 1.2 แต
ไดรับการพิจารณาใหไดทุนตอเนื่องจนจบการศึกษา โดยใชเวลาเรียนไมเกินจํานวนปที่กําหนดตาม
หลักสูตร มูลคาทุนละ 30,000-50,000 บาท
2. คุณสมบัติของผูสมัครรับทุนการศึกษา
2.1 เปนนักเรียนชั้นประถมหรือมัธยมในโรงเรียนทองถิ่นกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ - เปนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยที่ ดร. สะออน เคยสอน
2.2 มีความประพฤติดี
2.3 มีฐานะทางครอบครัวยากจน
2.4 ใฝใจการศึกษาเลาเรียน
2.5 สําหรับทุนประเภทตอเนื่อง (ในขอ 1.3) ผูสมัครยังควรมีศักยภาพในการศึกษา มี
ความคิดและเจตคติดี มีจิตใจเขมแข็ง มีแวววา ในอนาคตจะชวยตนเอง ครอบครัวและสังคมได และ
มีความตั้งใจที่จะทําประโยชนใหกับสังคมอีกดวย

3. การสมัครขอรับทุน
3.1 ทุนระดับโรงเรียน ในชวงเปดภาคตน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) มูลนิธิฯ จะขอความ
รวมมือใหทางโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนและสงใบสมัครมายังมูลนิธิฯ เพื่อดําเนินการสงมอบทุน
ตอไป
3.1 ทุนระดับอุด มศึกษา ในชวงเปดภาคตน (ประมาณเดือนมิถุน ายน) มูล นิธิจะขอความ
รว มมือ ไปยัง คณบดีคณะวิท ยาศาสตร ใหชว ยประชาสัมพัน ธและรับ สมัค ร แลว รวบรวมสงมายัง
มูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิฯ จะพิจารณาและแจงผลไปทางคณะวิยาศาสตรในราวเดือนสิงหาคม-กันยายน
4. หลักการใหทุนการศึกษา
4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา ดร. สะออน ปทุมเทวาภิบาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิแตงตั้ง จะพิจารณาใหทุนแกนักเรียนที่กําลังเรียนในโรงเรียนทองถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนิสิต-นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตรของ
สถาบันตอไปนี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.2 การพิจารณาใหทุน พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและ/หรือการสัมภาษณ ในดาน
ตอไปนี้
4.2.1 ความประพฤติ ความคิดอานและเจตคติ
4.2.2 ความยากจนของครอบครัวและสภาพครอบครัว
4.2.3 ผลการศึกษา (ใชเปนสวนประกอบ)
4.2.4 ความเห็นจากอาจารยในสถาบัน ที่รูจักผูขอรับทุนดีพอสมควร
4.3 การมอบทุนการศึกษา
4.3.1 ทุนประเภทนักเรียน มูลนิธิฯ จะสงเงินทุนไปที่โรงเรียน เพื่อใหทางโรงเรียน
มอบใหนักเรียนที่ไดรับทุน โดยแบงเปน 2 งวด (ภาคตนและภาคปลาย)
4.3.2 ทุนประเภทนิสิตนักศึกษา มูลนิธิฯ จะสงเงินทุนใหนิสิตนักศึกษาโดยตรง 1
งวด

4.3.3 ทุนประเภทตอเนื่อง มูลนิธิฯ จะติดตอใหมารับทุนปการศึกษาละ 2 งวด
(ภาคตนและภาคปลาย) ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามผล เพื่อดูความเปนอยูและความกาวหนาของ
ผูไดรับทุน ทุกภาคการศึกษา
ผูที่ไดรับทุนตามขอ 4.3.1 หรือ 4.3.2 อาจสมัครขอรับทุนในปตอไป ซึ่งอาจไดรับการ
พิจารณาใหทุนตอหรือไมก็ได แลวแตความเหมาะสมในแตละป
5. การระงับทุนและการยุติการใหทุน
สําหรับผูไดรับทุนประเภทตอเนื่อง อาจมีเหตุใหตองระงับการใหทุน หรือยุติการใหทุ น ถา
ผูรับทุนเขาขายตอไปนี้
5.1 การระงับทุน
(1) ไมสงผลการเรียนและเอกสารที่มูลนิธิฯ รองขอ
(2) ขาดการติดตอ
5.2 การยุติการใหทุน
(1) เสียชีวิต
(2) ยายสถาบันการศึกษา
(3) ไมจบการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
(4) ผลการศึกษาตกต่ํามาก
(5) มีความประพฤติไมเหมาะสม ขาดคุณธรรมและจริยธรรม
การระงับหรือยุติการใหทุน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาให
ทุนการศึกษา
6. เงื่อนไขของการรับทุน
ผูไดรับทุนการศึกษาดังกลาวขางตนไมมีขอผูกมัดที่จะตองทํางานใหมูลนิธิฯ หรือชดใชทุน
มูลนิธิฯ เพียงแตตองการใหผูรับทุนมีความเปนอยูดีขึ้น ตั้งใจศึกษาเลาเรียน และเมื่อสําเร็จการศึกษา
แลวสามารถทําประโยชนใหสังคมและประเทศชาติได

