ประกาศรับสมัคร
เพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ประจาปีการศึกษา 2561

..........................................................
ด้ ว ยหอการค้ า ญี่ ปุ่ น -กรุ ง เทพฯ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ด าเนิ น โครงการ
ทุน การศึก ษาหอการค้า ญี่ปุ่น -กรุง เทพฯ โดยจัด สรรทุน การศึก ษาให้แ ก่นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี
ระดับ ปริญญาตรีแ ละปริญญาโท จานวนทั้งสิ้น 5 ทุน เป็น ทุน การศึก ษาระดับปริญ ญาโทต่อ เนื่อ ง ระยะเวลา 2 ปี
จานวน 1 ทุนๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จานวน 4 ทุนๆ ละ 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับปริญญาโท สาขาด้านสิ่งแวดล้อม (จานวน 1 ทุน)
1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
1.4 ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด ขณะสมัครขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
2. ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสิ่งแวดล้อม (จานวน 1 ทุน)
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่ต่ากว่า 2.75
2.2 มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3 มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
2.4 ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด ขณะสมัครขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
3. ระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา (จานวน 3 ทุน)
3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่ต่ากว่า 2.75
3.2 มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.3 มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3.4 ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดขณะสมัครขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

/ วิธีการสมัคร...

-2วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนดเป็นภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด
(ต้นฉบับใบสมัครและเอกสารประกอบ จานวน 1 ชุด และสาเนา จานวน 1 ชุด รวมส่ง 2 ชุด)
2. เขียนเรียงความ (ด้วยหมึกสีดา หรือสีเข้ม)
* ระดับปริญญาโท เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 - 2 หน้ากระดาษ A4
ในหัวข้อ “How to improve environment problem of Thailand by utilization
of my study”
* ระดับปริญญาตรี เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
ในหัวข้อ “How will I contribute from my study or ability to strengthen the
relationship between Japan and Thailand”
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (6 x 4 cm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ใบ (ติดใบสมัคร)
4. สาเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน 1 ฉบับ
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
(ระดับปริญญาโทสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย
เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้รับทุน
1. ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสาหรับ
ปริญญาโท จานวนเงินทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อปีการศึกษา และ 4 ปีการศึกษาสาหรับระดับปริญญาตรี
จานวนเงินทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา
2. การจ่ายเงินทุนการศึกษา จะแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้งสาหรับปริญญาโท ครั้งละ 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาท) และระดับปริญญาตรี ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25 และระดับปริญญาตรี
จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป
4. ผู้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
ทราบ เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป
/ 5. ผู้ได้รับทุนการศึกษา...

-35. ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา
ในปีต่อไป
6. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดขณะได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นี้
7. ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นทุนการศึกษาซึ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
การประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
Downloadใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่
Download ได้จากเว็บไซต์ งานทุนการศึกษา http://scholarship.sut.ac.th และส่ ง ใบสมั ค ร
ได้ ที่ ง านทุ น การศึ ก ษา ส่ ว นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา อาคารกิ จ การนั ก ศึ ก ษา 1 ตั้ ง แต่ บั ด นี้ – วั น ที่ 15 มกราคม 2562
หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โทรศัพท์ 0-4422-3115, 0-4422-3129

ธัญเทพ พรหมสอน
(นายธัญเทพ พรหมสอน)
หัวหน้างานทุนการศึกษา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

