ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาครอบครั วศรีปทุม ชลบุรี ประจําปี การศึกษา 2564
------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
ผูท้ ี่มีนามสกุลเดียวกันกับศิษย์เก่า หรื อศิษย์ปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่สมัครเข้า
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะทุนการศึกษา
รอบที่ 1 สมัครพร้อมชําระค่าบํารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 เต็มจํานวน จะได้รับส่ วนลดค่าหน่วยกิต จํานวนเงิน
10,000 บาท โดยแบ่งเป็ น 4 ภาคการศึกษา ดังนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เป็ นเงิน 2,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เป็ นเงิน 2,500 บาท
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2565
เป็ นเงิน 2,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
เป็ นเงิน 2,500 บาท
รอบที่ 2 สมัครพร้อมชําระค่าบํารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 เต็มจํานวน จะได้รับส่ วนลดค่าหน่วยกิต จํานวนเงิน
5,000 บาท โดยแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เป็ นเงิน 2,500 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เป็ นเงิน 2,500 บาท
2. จํานวนทุนการศึกษา ไม่จาํ กัดจํานวนทุน
3. คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
3.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 6 (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ น
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
3.2 เป็ นผูท้ ี่มีนามสกุลเดียวกันกับศิษย์เก่า หรื อศิษย์ปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
3.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนอื่นใดของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ยกเว้นกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา)
4. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
4.1 จะได้รับส่ วนลดค่าหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา เมื่อชําระค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเต็มจํานวน
4.2 หากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนโดยใช้ทุนการศึกษา
ตํ่ากว่า 2.50 จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาทุนและหมดสิ ทธิ์ รับทุนการศึกษาทันที
5. หลักฐาน…
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5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
5.2 รู ปถ่ายสี ครึ่ งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รู ป
5.3 สําเนาใบแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1: พ) หรื อสําเนาใบแสดงผลการเรี ยน (รบ.1)
จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
จํานวน 1 ฉบับ
5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาวุฒิการศึกษาของศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี หรื อบัตรประจําตัวนักศึกษาของศิษย์ปัจจุบนั
จํานวน 1 ฉบับ
5.7 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของศิษย์เก่าหรื อศิษย์ปัจจุบนั (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ
6. การสมัครและประกาศผล
6.1 สมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หรื อ
สมัครออนไลน์ ที่ www.chonburi.spu.ac.th (ทุนการศึกษา)
รอบที่ 1 ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2564
6.2 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ยนื่ หลักฐานการสมัคร
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ดร.บุษบา ชัยจินดา)
รองอธิ การดี วิทยาเขตชลบุรี

