ขัน้ ตอนการส่ งใบสมัคร ทุนการศึกษา เครื อเจริญโภคภัณฑ์

1) Download ไฟล์ ชื่อ “01 ใบสมัครทุนการศึกษา เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ 2560” ที่แนบมาพร้ อมนี ้
2) กรอกข้ อมูลส่วนตัวของผู้สมัครลงในแบบฟอร์ มข้ อ 1
3) บันทึกชื่อไฟล์ เป็ น “ชื่อ – สกุล/ มหาวิทยาลัย”
4) ส่งไฟล์ที่ทาการบันทึกเรี ยบร้ อยแล้ วในข้ อ 3 มาที่ email address : cp.scholarship.apply@gmail.com

พร้ อมแนบไฟล์ประกอบดังนี ้
4.1 ไฟล์ใบรายงานผลการเรี ยน (Transcripts)จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด (ไฟล์ JPEG/PDF)
4.2 ไฟล์ภาพผู้สมัครสวมชุดนิสิต นักศึกษา ขนาด 1 นิ ้ว (ไฟล์ JPEG/PDF)
4.3 ไฟล์หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่มีการลงนามเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว (Scan เป็ น file
PDF/JPEG)
4.4 ไฟล์ หนังสือยืนยันการเข้ าร่ วมกิจกรรม ตามโครงการทุนการศึกษา (Scan เป็ น file PDF/JPEG)
กาหนดส่งใบสมัครมาที่ Email : : cp.scholarship.apply@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

โปรดอ่ านประกาศโดยละเอียดก่ อนกรอกใบสมัคร
ใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
ประจาปี การศึกษา 2560
...............................................

รูปถ่ายขนาด
1”

(วันที่กรอกข้ อมูล) วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว .......................................................................................................
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................
3. หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................................................................
4. เกิดวันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ................ อายุ ............ ปี .................เดือน
5. เชื ้อชาติ ....................... สัญชาติ ................................. ศาสนา ...................................
6. วิธีการติดต่อ
โทรศัพท์มือถือ 1)................................................. 2) ..................................................
โทรศัพท์บ้าน......................................... Line ID ........................................................
Facebook Account : ................................................................................................
E-Mail Address : 1....................................................................................................
2....................................................................................................
7. ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ณ ปั จจุบนั ..............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. ที่อยู่ตามภูมิลาเนา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 ประวัตกิ ารศึกษา
1. ท่านสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยน.......................................
ผลการเรี ยนเฉลี่ยในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ...................................................
2. ปั จ จุบัน ท่า นก าลัง ศึก ษาอยู่ชัน้ ปี ที่ ........ คณะ ............................................................
สาขาวิชา ...................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ...........................................................วิทยาเขต..............................
รหัสนักศึกษา..............................................................................................................
3. เหตุผลที่ทา่ นเลือกเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชานี ้
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. ผลการเรี ยนระดับอุดมศึกษา
ชัน้ ปี
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3/ฤดูร้อน
1
2
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA)
ส่ วนที่ 3 ประวัตกิ ิจกรรม เช่น กิจกรรมอาสา/เข้ าค่ายอบรม/องค์กรนักเรียน/สภานักเรียน/สโมสรนักศึกษา ฯลฯ
ที่
1
2
3
4
5

ระดับชัน้

บทบาท/ตาแหน่ ง

ลักษณะกิจกรรม

ส่ วนที่ 4 รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒบิ ัตรที่เคยได้ รับ เช่น การประกวด/รางวัลเรียนดี ประพฤติดี ร้ องเพลง ฯลฯ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อรางวัล/เกียรติบัตร/วุฒบิ ัตร
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ส่ วนที่ 5 ประวัตคิ รอบครัว
1. บิดาชื่อ ................................ นามสกุล ..................................... อายุ ...................... ปี
( ) มีชีวิต
( ) ถึงแก่กรรม
ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา
( ) ประถมศึกษาตอนต้ น (ป.1-ป.3) ( ) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
( ) มัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1-ม.3)
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสู
้ ง (ปวส.)
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ของบิดา...................................................................................................
..................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................โทรศัพท์บ้าน................................................
อาชีพ ..................................................................รายได้ เดือนละ ........................ บาท
สถานที่ทางาน ...........................................................................................................
................................................................................... โทรศัพท์.................................
2. มารดาชื่อ .............................. นามสกุล ................................... อายุ ...................... ปี
( ) มีชีวิต
( ) ถึงแก่กรรม
ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา
( ) ประถมศึกษาตอนต้ น (ป.1-ป.3) ( ) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
( ) มัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1-ม.3)
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสู
้ ง (ปวส.)
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ...............................................................................................................
..................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................โทรศัพท์บ้าน................................................
อาชีพ .............................................................. รายได้ เดือนละ ........................... บาท
สถานที่ทางาน ...........................................................................................................
................................................................................... โทรศัพท์.................................
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3. ฐานะการสมรสของบิดามารดา (กรณีบิดามารดามีชีวิตอยู)่
( ) อยูด่ ้ วยกัน
( ) หย่าร้ าง
( ) แยกกันอยูเ่ พราะความจาเป็ นเกี่ยวกับอาชีพ
( ) แยกกันอยูเ่ พราะเหตุอื่น ๆ
4. ปั จจุบนั นักศึกษาอาศัยอยูก่ บั
( ) บิดาและมารดา ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) อื่นๆ (ระบุ).........................
5. ท่านมีพี่น้องรวมทังตั
้ วท่าน ......... คน ท่านเป็ นบุตรคนที่ ......
รายละเอียดเกี่ยวกับพี่น้องของท่านทุกคน
ที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา/สถานที่ทางาน รายได้ /เดือน
1.
2.
3.
4.
5.
6. ผู้ให้ การอุปการะการศึกษาเล่าเรี ยนแก่ท่าน คือ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) บิดาและมารดา ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) อื่นๆ (ระบุ).........................
ชื่อ-สกุลผู้อปุ การะ(นอกเหนือจากบิดามารดา)...............................................................
มีความสัมพันธ์กบั ผู้สมัคร คือ ......................................................................................
ที่อยู่ ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................โทรศัพท์บ้าน................................................
อาชีพ .................................................................. รายได้ ตอ่ เดือน ...................... บาท
สถานที่ทางาน ...........................................................................................................
................................................................................... โทรศัพท์.................................
7. ให้ การอุปการะในด้ าน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
( ) การเงิน
( ) ที่พกั อาศัย
( ) อื่น ๆ ได้ แก่ ...................................................................................................
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ส่ วนที่ 6 สภาวะทางการเงินของผู้สมัคร
8. ผู้สมัครขอรับทุนได้ รับค่าใช้ จ่าย ...........................บาท/เดือน โดยแบ่ งเป็ น
( ) ค่าใช้ จา่ ยที่ได้ รับจากบิดามารดา..............................บาท/เดือน
( ) ค่าใช้ จา่ ยที่ได้ รับจากผู้อปุ การะ..............................บาท/เดือน
( ) ค่าใช้ จา่ ยที่ได้ รับจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ......................บาท/เดือน
( ) ค่าใช้ จา่ ยที่ได้ รับจากกองทุนกู้ยืมอื่นๆ ................................บาท/เดือน
9. ท่านมีค่าใช้ จ่ายต่อเดือนประมาณ........................................บาทต่อเดือน
10. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่พกั อาศัยของผู้สมัครขณะศึกษา
( ) ไป/กลับ บ้ านตนเอง
( ) หอพักในสถาบัน เดือนละ......................เทอมละ..........................
( ) หอพักเอกชน เดือนละ.......................เทอมละ..........................
( ) เช่าบ้ านอยู่เป็ นหลังรวมกับเพื่อน เดือนละ.....................................
( ) อาศัยอยู่กบั ญาติ ช่วยค่าใช้ จ่ายเดือนละ......................................
( ) อาศัยอยู่กบั ญาติไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
11. ครอบครัวของท่านประสบปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินอย่างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
12. เมื่อท่านประสบปั ญหาทางการเงิน มีวิธีแก้ ไขปั ญหาอย่างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
13. ท่านเคยทางานหารายได้ พิเศษหรื อไม่ (ตังแต่
้ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาเป็ นต้ นไป)
( ) ไม่เคย
( ) เคย (ระบุรายละเอียดในตารางด้ านล่าง)
ที่
1
2
3
4
5

ระดับชัน้
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14. ค่าจ้ างที่ได้ รับจากการทางานหารายได้ พิเศษนาไปใช้ จา่ ยเรื่ องใดบ้ าง
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ส่ วนที่ 7 สถานภาพการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา และประวัตกิ ารรับทุนการศึกษา
1. ปั จจุบนั ท่านกู้ยืมหรื อไม่
 ไม่เคยกู้ยืมใดๆ
 กู้ยืม (โปรดระบุ)
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 ค่าเทอม จานวน ...............................บาท (ต่อเทอม)
 ค่าครองชีพ จานวน..........................บาท (ต่อเดือน)
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ ในอนาคต (กรอ.)
 ค่าเทอม จานวน .................................บาท (ต่อเทอม)
 ค่าครองชีพ จานวน.........................บาท (ต่อเดือน)
 กู้ยืมจากแหล่งอื่นๆ (ระบุ).........................................................
เป็ นจานวน ..........................................บาท
2. ท่านเคยการได้ รับทุนการศึกษาหรื อไม่
 ไม่เคยได้ รับทุนการศึกษา
 เคยได้ รับทุนการศึกษา (โปรดระบุ)
ปี การศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

ส่ วนที่ 8 เหตุผลและความจาเป็ นในการขอรับทุนนี ้
เหตุผลและความจาเป็ นที่ทา่ นสมัครขอรับทุนการศึกษานี ้
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ได้ อ่านระเบียบ เงื่อนไขและข้ อผูกพันของทุนการศึกษานี ้อย่าง
ละเอียด เข้ าใจและยอมรับในเงื่อนไขทุกประการ และข้ อความที่ระบุไว้ ในใบสมัครนี ้เป็ นความจริง
ถูกต้ องสมบูรณ์ที่สดุ เท่าที่ข้าพเจ้ ามีความรู้ และด้ วยความสัตย์จริง หากข้ อความใดไม่ตรงตามความ
เป็ นจริง ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับที่จะถูกเพิกถอนสิทธิในการรับทุนการศึกษานี ้
 ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา เครื อเจริญโภคภัณฑ์ อย่างละเอียดและ
เข้ าใจดีแล้ ว หากข้ าพเจ้ าได้ รับทุนการศึกษา เครื อเจริญโภคภัณฑ์ ข้ าพเจ้ ายินดีที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
การรับทุนการศึกษา ที่ผ้ ูรับทุนจะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมและฝึ กงานกับเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ หาก
ข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถกู เพิกถอนสิทธิในการรับทุนการศึกษานี ้
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
. .................. / ................. / .................
เอกสารที่ผ้ ูสมัครจะต้ องแนบไฟล์ มาพร้ อมการสมัคร ได้ แก่
1. ไฟล์ ใบรายงานผลการเรี ยน (Transcripts) ภาคการศึกษาล่าสุด (ไฟล์ JPEG/PDF)
2. ไฟล์ภาพผู้สมัคร ขนาด 1 นิ ้ว (ไฟล์ JPEG/PDF)
3. ไฟล์หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่มีการลงนามเอกสารรับรองเรี ยบร้ อยแล้ ว
(Scan เป็ น File PDF/JPEG)
4. ไฟล์หนังสือยืนยันการเข้ าร่วมกิจกรรมตามโครงการทุนการศึกษา (Scan เป็ น File PDF/JPEG)
***นาส่ งไฟล์ ใบสมัคร และเอกสารทัง้ 4 ข้ างต้ น มาที่***
***Email Address: cp.scholarship.apply@gmail.com***
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หนังสือรั บรองของสถาบันการศึกษา
ข้ าพเจ้ า ขอรับรองว่า นาย/นางสาว ..........................................................................................
กาลังศึกษาอยูช่ นปี
ั ้ ที่ ...................................... สาขาวิชา ........................................................
คณะ ............................................................. สถานศึกษา ....................................................
เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้ คือ
i. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
ii. มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ คือ ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม .....................
สมควรได้ รับการพิจารณาให้ สมัครเข้ ารับทุนการศึกษานี ้

ลงชื่อ ..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง .............................................
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
วันที่ ........... เดือน ................ พ.ศ. ..............
ลงชื่อ ..................................................
(................................................)
(คณบดี)
วันที่ ........... เดือน ................ พ.ศ. ..............
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หนังสือยืนยันการเข้ าร่ วมกิจกรรมตามโครงการทุนการศึกษา
ข้ าพเจ้ า นาย/นางสาว..........................................................................
ได้ อา่ นประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา เครื อเจริญโภคภัณฑ์ อย่างละเอียดและเข้ าใจดีแล้ ว
หากข้ าพเจ้ าได้ รับทุนการศึกษา เครื อเจริญโภคภัณฑ์ ข้ าพเจ้ ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การรับทุนการศึกษา ที่ผ้ รู ับทุนจะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมและฝึ กงานกับเครื อเจริญโภคภัณฑ์
หากข้ าพเจ้ าไม่ฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถกู เพิกถอนสิทธิในการรับทุนการศึกษานี ้

ลงชื่อ…………………………………………ผู้สมัคร
(..............................................)
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