
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง   ทุนการศึกษาสําหรับผู้สมัครเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมกับคณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ประจําปีการศึกษา 2564 
.............................................................................................. 

 

                     ดว้ยมหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี มีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียน

และบุคคลทัว่ไป ท่ีมีความประสงคส์มคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ทุกคณะ/สาขาวชิา ท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคณะของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี และมีการ

ปรับลกัษณะทุน อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 

2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให ้ รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี จึงใหย้กเลิกประกาศมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตชลบุรี ฉบบัลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง ทุนการศึกษาสาํหรับผูส้มคัรเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

กบัคณะของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ประจาํปีการศึกษา 2564 และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1.  ลกัษณะทุนการศึกษา 

     รอบที ่1 สมคัรพร้อมชาํระค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตท่ี 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เตม็จาํนวน 

  หลกัสูตร 4 ปี/หลกัสูตรเทยีบโอน 

   ไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิต จาํนวนเงิน 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

                                       ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  เป็นเงิน 2,500 บาท 

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นเงิน 2,500 บาท 

                                       ภาคการศึกษาท่ี 2/2565  เป็นเงิน 2,500 บาท 

  รอบที ่2 สมคัรพร้อมชาํระค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตท่ี 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เตม็จาํนวน 

    หลกัสูตร 4 ปี 

  ไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิต จาํนวนเงิน 8,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

                                       ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  เป็นเงิน 2,500 บาท 

   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นเงิน 3,000 บาท 

 หลกัสูตรเทยีบโอน 

 ไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิต จาํนวนเงิน 5,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

                           ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  เป็นเงิน 2,500 บาท 

รอบท่ี 3… 
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   รอบที ่3 สมคัรพร้อมชาํระค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตท่ี 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เตม็จาํนวน  

   หลกัสูตร 4 ปี 

  ไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิต จาํนวนเงิน 7,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

                                       ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  เป็นเงิน 2,500 บาท 

   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 เป็นเงิน 2,000 บาท 

  หลกัสูตรเทยีบโอน 

  ไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิต จาํนวนเงิน 5,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

              ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

   รอบที ่4 สมคัรพร้อมชาํระค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตท่ี 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เตม็จาํนวน  

  หลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรเทยีบโอน 

  ไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิต จาํนวนเงิน 5,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เป็นเงิน 2,500 บาท 

                                       ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  เป็นเงิน 2,500 บาท 

  2.   จํานวนทุนการศึกษา ไม่จาํกดัจาํนวนทุน 

 3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษา 

   3.1 เป็นผูส้มคัรเรียนท่ีผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคณะของมหาวทิยาลยัศรีปทุม  

วทิยาเขตชลบุรี  

   3.2 ชาํระค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าเล่าเรียนท่ีลงทะเบียน 

เตม็จาํนวนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  3.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

(ยกเวน้กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา) 

 4.   เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

  4.1 จะไดรั้บส่วนลดค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เม่ือชาํระค่าบาํรุงการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน เตม็จาํนวน 

  4.2 หากผลการเรียนเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยใช ้

ทุนการศึกษาตํ่ากวา่ 2.50 จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาทุนและหมดสิทธ์ิรับทุนการศึกษาทนัที 

 

  

5.  หลกัฐาน… 
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 5.  หลกัฐานการสมัคร 

     5.1   ใบสมคัรของคณะ จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.2  รูปถ่ายสีคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป    

               5.3   สาํเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ) หรือสาํเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) 

      จาํนวน 1 ฉบบั  

       5.4  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.5   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

 6.   การสมัครและประกาศผล 

    6.1 สมคัร ณ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่ หรือสมคัรผา่นออนไลน์ ท่ี 

www.chonburi.spu.ac.th (ทุนการศึกษา) 

   รอบที ่1 ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

   รอบที ่2 ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2564   

    รอบที ่3 ระหวา่งวนัท่ี 4 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 3 กรกฏาคม 2564 

   รอบที ่4 ระหวา่งวนัท่ี 4 กรกฏาคม ถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 

  6.2 สัมภาษณ์และประกาศผลในวนัท่ียืน่หลกัฐานการสมคัร   
     

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   9   กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564 

                                                                                  
      (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 

            รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 

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

