
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง   ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2564 
----------------------------------------------------- 

 

 ดว้ยมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีนโยบายท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และเสริมสร้าง

กาํลงัใจให้แก่นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ

ในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. ลกัษณะทุนการศึกษา  

       1.1 ประเภทที ่1 ผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไป เม่ือผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการคดัเลือกฯ จะไดรั้บยกเวน้ค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 7 ทุน 

ดงัน้ี 

   1.1.1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 1 ทุน 

   1.1.2  คณะโลจิสติกส์และซพัพลายเชน จาํนวน 1 ทุน 

   1.1.3  คณะนิเทศศาสตร์ จาํนวน 1 ทุน 

   1.1.4  คณะนิติศาสตร์ จาํนวน 1 ทุน 

   1.1.5  คณะบญัชี จาํนวน 1 ทุน 

   1.1.6  คณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 1 ทุน 

   1.1.7  คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน 1 ทุน 

     1.2  ประเภทที ่2 ผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.20-3.49 เม่ือผา่นการพิจารณาของ

คณะกรรมการคดัเลือกฯ จะไดรั้บเป็นเงินสดทุนละ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) จาํนวน 9 ทุน 

 2. จํานวนทุนการศึกษา     จาํนวน 16 ทุน  

 3. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน  

  3.1  ประเภท 1 

   3.1.1   เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการของมหาวทิยาลยั 

   3.1.2   เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคปกติมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

และมีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต  

   3.1.3  เป็นผูส้อบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา ตามท่ี 

กาํหนดและตอ้งไม่เคยไดค้ะแนนรายวิชาใดตํ่ากว่า C และไม่มีรายวิชาใดปรากฏผลการเรียนในระดบั F 

   3.1.4  ไม่เป็นนกัศึกษาท่ีเทียบโอนหน่วยกิต 

 

                                                                                                                            3.1.5 เป็นผูมี้...  
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   3.1.5 เป็นผูมี้ความประพฤติดี เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัและกิจกรรมจิต

อาสาบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     3.1.6 ไม่เป็นผูท่ี้อยูร่ะหว่างการไดรั้บทุนอ่ืนใดของมหาวทิยาลยั  (ยกเวน้กองทุนเงิน

ให้กูย้มืเพื่อการศึกษา) 

  3.2  ประเภทที ่ 2  ผูท่ี้มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.20-3.49 เม่ือผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการคดัเลือกฯ จะไดรั้บเป็นเงินสดทุนละ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) จาํนวน 9 ทุน 

    3.2.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคปกติมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

และมีจาํนวนหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่า 18  หน่วยกิต  

   3.2.2  เป็นผูส้อบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา ตามท่ี 

กาํหนดและไม่มีรายวิชาใดปรากฏผลการเรียนในระดบั F  

   3.2.3 ไม่เป็นนกัศึกษาท่ีเทียบโอนหน่วยกิต 

   3.2.4  เป็นผูมี้ความประพฤติดี เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และกิจกรรมจิตอาสา 

บาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   3.2.5 ไม่เป็นผูท่ี้อยูร่ะหว่างการไดรั้บทุนอ่ืนใดของมหาวทิยาลยั  (ยกเวน้กองทุนเงิน

ให้กูย้มืเพื่อการศึกษา) 

  4.   เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

        4.1  ประเภท 1 จะไดรั้บงดเวน้ค่าหน่วยกิตในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เม่ือชาํระ 

ค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา เตม็จาํนวน 

       4.2  ประเภท 2 จะไดรั้บเงินสด จาํนวน 5,000 บาท ในพิธีไหวค้รู ประจาํปีการศึกษา 2564 

 5.   หลกัฐานการสมัคร 

  5.1   ใบสมคัร  จาํนวน 1 ฉบบั 

   5.2   ใบแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสม จาํนวน 1 ฉบบั 

   5.3   รูปถ่ายสีคร่ึงตวัไม่สวมแว่นดาํ ขนาด 1 น้ิว                        จาํนวน 1 รูป  

  5.4   สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.5   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั  

  5.6   สาํเนา Transcript กิจกรรม หรือหลกัฐานการเขา้ร่วม 

กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม จาํนวน 1 ชุด 

   5.7  หนงัสือรับรองรายไดค้รอบครัว  จาํนวน 1 ชุด  

 

6. การสมคัร... 
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 6.  การสมัครและประกาศผล 

       6.1  สมคัรระหว่างวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ณ สาํนกังานบริการ

สวสัดิการนกัศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ หรือสมคัรผา่นออนไลน์  ท่ี www.chonburi.spu.ac.th 

  6.2 คดัเลือกโดยวธีิสัมภาษณ์ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 

ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ 

  6.3 ประกาศผลการคดัเลือกในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ณ สาํนกังานสวสัดิการนักศึกษา 

ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ และท่ี www.chonburi.spu.ac.th  
  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กนั 
 

          ประกาศ   ณ   วนัท่ี   21   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                                                             
                           (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 

        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

http://www.chonburi.spu.ac.th/
http://www.chonburi.spu.ac.th/
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