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ระเบียบการสมัครรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านความสามารถพิเศษ ระดบัมหาวทิยาลัย  
ของบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

 

I. วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ: 

ทนุการศึกษาเพื่อนกัศึกษาผู้มีศกัยภาพด้านความสามารถพิเศษนีม้ีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นนกัศึกษาผู้มีศกัยภาพและ
ความสามารถพิเศษในวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์จาก 2 
มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยา
เขตสงขลา โดยให้นกัศึกษาที่มีศกัยภาพด้านการเรียนและความสามารถในด้านดงักลา่วด้วยทศันคติที่ดีและ จิตส านึก
เดียวกนัโดยการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สงัคมร่วมกนัในอนาคต  
 

II. วิธีการช่วยเหลือ: 
ทนุการศกึษานีเ้พื่อนกัศกึษาผู้มีศกัยภาพด้านความสามารถพิเศษถกูเสนอโดยบริษัทในเครือกรีน  รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) โดยมอบให้นกัศกึษาทีม่ีคณุสมบตัิตามที่ได้ระบไุว้ในระเบียบการรับสมคัรนี ้

 
III. จ านวนโควต้าทัง้หมด 

1. โควต้าของทนุการศกึษาเพื่อนกัศกึษาผู้มีศกัยภาพด้านความสามารถพิเศษนี ้ได้รับการอดุหนนุมาจากบริษัทใน
เครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตอ่ปีเป็นจ านวนทัง้สิน้ 10 ทนุ  โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงัตารางด้านลา่งนี ้
 

เขตพืน้ที่ ระดับการศึกษา คณะ / สาขาวิชา โควต้า 
จ านวนเงนิทุน

(บาท) 
ระยะเวลาการจ่ายเงนิ 

1.มหาวทิยาลัยสงขลาครินทร์ 

วทิยาเขตหาดใหญ่ 
นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 

วศิวะกรรมไฟฟ้า 

10 ทุน 

฿16,000 ต่อทุน 

฿8,000 ต่อภาค

การศกึษา 

2. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวชัิย วทิยาลัยสงขลา 

วศิวะกรรม
คอมพิวเตอร์ 

฿8,000 ต่อภาค

การศกึษา 

3. วทิยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ ปวส.1 ไฟฟ้า ฿12,000 ต่อทุน 
฿6,000 ต่อภาค

การศกึษา 

 
 2. จ านวนผู้มีสิทธ์ิสมคัรรับทนุการศึกษาภายในพืน้ที่ที่ก าหนดในจงัหวดัสงขลานีจ้ะได้รับการตดัสินตามจ านวนเงินที่    

ได้รับการอดุหนนุมาจากบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
 3.  นกัศึกษาแต่ละคนจะได้รับทนุการศึกษาทัง้หมดซึ่งจ่ายให้ทุกๆ ภาคการศึกษาผ่านทางบญัชีธนาคารกสิกรไทยซึ่ง  

นกัศกึษาต้องท าการเปิดบญัชีและบตัรเอทีเอ็มเพื่อรับและถอนเงินทนุการศกึษา  
 

หมายเหตุ สาขาวชิาที่รับทนุอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากบางสาขาวชิาอาจไมม่ีนกัศกึษาที่มี 
คณุสมบตัิเหมาะสม 
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IV. คุณสมบัติของผู้สมัครในการสมัคร 

1. ผู้สมคัรต้องมคีณุสมบตัใินการสมคัรรับทนุการศกึษาดงักลา่ว 
2. ผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัใินการสมคัรรับทนุการศกึษาต้องศกึษาอยูใ่นสถาบนันัน้จริง 
3. ผู้สมคัรต้องมคีณุสมบตัิตามท่ีก าหนดเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหรือเกรดเฉลีย่ใน 2 ภาคการศกึษาที่ผา่นมาโดย 

ตามเอกสารแนบท้าย 
4. ผู้ สมัครต้องมีประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่แสดงผลงานด้านความสามารถพิเศษนั ้นๆ ตามที่ ระบุไว้ที่

เอกสารแนบท้าย 

5. ผู้สมคัรเป็นผู้ที่มีศกัยภาพและความสามารถในด้านท่ีตนสมคัร 
6. ในกรณีที่ผู้สมคัรมคีวามขาดแคลนทางทนุทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. ภายหลงัการรับทนุการศกึษาผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิเป็นผู้ได้รับทนุการศกึษาจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง

บริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้ก าหนดไว้ 
8. เพื่อหลกีเลีย่งการซ า้ซ้อนในการรับเงินทนุและเงินชว่ยเหลอื บริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะไมรั่บ

ผู้สมคัรที่เคยสมคัรทนุหรือเงินช่วยเหลอือื่นๆ ท่ีทางผู้สมคัรเคยได้รับท่ีผา่นมาในเวลาเดียวกนันี ้ไมเ่กิน 5,000 บาท 
ภายในปีการศกึษา 2557 จนถึง ณ ปัจจุบนั. หากผู้สมคัรไมส่ามารถระบตุามความเป็นจริงได้และตรวจสอบแล้ววา่
ขดักบัระเบยีบการสมคัรที่ก าหนดไว้ ทางผู้สมคัรที่ได้รับเงินชว่ยเหลอืนัน้จะถกูเรียกเงินชว่ยเหลอืที่ได้รับคืนเต็ม
จ านวน  
 
 

V. เอกสารประกอบการสมัคร 
เอกสารประกอบการสมคัรจะจ าแนกออกเป็น 4 ประเภททนุตามเอกสารแนบท้าย 
 
 

VI. ก าหนดการรับสมัคร 

ผู้สมคัรทกุทา่นควรเตรียมเอกสารทกุฉบบัท่ีจ าเป็นยื่นไปยงัมหาวทิยาลยัเพื่อให้ทางหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบสง่ตอ่ไปยงั
บริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ภายในชว่งระยะเวลาตามภาคการศกึษาที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย 

      
VII.  การประเมินและความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือ 

1. ทางมหาวิทยาลยัจะเป็นผู้คดัเลอืกและตรวจสอบผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่สดุทีจ่ะได้รับทนุการศกึษาตาม
จ านวนโควต้าที่ทางบริษัทได้ก าหนดไว้ในระเบยีบการ จากนัน้จึงสง่ให้ทางบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป  
(ประเทศไทย)  

2. เพื่อท าความเข้าใจคณุสมบตัิของผู้สมคัร บริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะท าการประเมินและ
คดัเลอืกรายช่ือผู้มีคณุสมบตัใินขัน้ตอนสดุท้ายคือการสมัภาษณ์เพื่อแสดงความสามารถของผู้สมคัรตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ภายหลงัจากการประเมินแล้วนัน้ ทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะเตรียมรายช่ือและจ านวน
ผู้สมคัร และเอกสารประกอบการสมคัรทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องมายงัตวัแทนของบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) เพื่อท าการอนมุตัิและประกาศรายช่ือแล้วข้อมลูที่เก่ียวข้องในล าดบัตอ่ไป  

3. ทนุการศกึษานกัศกึษาผู้มีศกัยภาพด้านความสามารถพเิศษนี ้มีจดุประสงค์ในการกระตุ้นนกัศกึษาที่มี
ความสามารถพเิศษและศกัยภาพท่ีแสดงออกมาจากผลงานและรางวลัที่ได้รับตามความสามารถพิเศษใน
วิศวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมเคร่ืองกลและวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ดงันัน้จงึมุ้งเน้นไปยงัผลงาน
และความสามารถที่ผา่นมาเป็นส าคญั 
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VIII. กระบวนการในการเตรียมการ 
1. ผู้สมคัรทกุคนต้องยื่นเอกสารการสมคัรทัง้หมดมายงัที่มหาวิทยาลยัที่ตนศกึษาอยู่  

มหาวิทยาลยัจะพิจารณาและตรวจสอบคณุสมบตัิและเอกสารที่ต้องการตามตารางดงันี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ทางมหาวิทยาลยัจะเป็นผู้ตรวจสอบและคดัเลอืกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สดุที่จะได้รับทนุการศึกษาและตดัสินล าดบั

ความส าคัญ ตามล าดับของผู้ สมัคร ตามจ านวนโควต้าที่ก าหนดไว้ในระเบียบการสมัครทุนเพื่อนักศึกษาที่มี
ความสามารถและศกัยภาพของบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

3. บริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะท าการตรวจสอบในขัน้สดุท้ายและเตรียมการในการสมัภาษณ์
ตอ่ไปตามทีเ่ห็นสมควร 

4. หนว่ยงานทัง้หมดมคีวามเข้าใจตรงกนัในกรอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรท่ีมีสทิธ์ิรับทนุเพ่ือท าการประกาศรายช่ือตอ่ไป 
5. บริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะจดัพธีิมอบทนุการศกึษานกัศกึษาผู้มศีกัยภาพด้านความสามารถ

พิเศษแก่ผู้สมคัรที่มคีณุสมบตั ิ
 

XI.  เนือ้หาของนโยบายในการสมคัรรับเงินชว่ยเหลอือาจมีการเสนอเพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขเป็นครัง้คราว ในกรณีที่
จ าเป็น ซึง่การเปลีย่นแปลงจะมีผลบงัคบันัน้ขึน้อยูก่บัค าสัง่และการอนมุตัิจากบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) 
การแก้ไขควรได้รับการอนมุตัิจากประธานเช่นเดียวกนั 

 
X. เอกสารแนบท้าย 

 1. ใบสมคัรและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
        2. แบบฟอร์มจดหมายแนะน าตวั 
               3. แบบฟอร์มการวางแผนอาชีพ 
                        4. จดหมายแสดงความตระหนกัรู้ 
                        5. เง่ือนไขการสมคัร 
                        6. ก าหนดการรับสมคัร 
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เอกสารแนบ: คณุสมบตัิและเอกสารประกอบการสมคัรรับทนุการศกึษานกัศกึษาผู้มีศกัยภาพด้านความสามารถ 
 

พืน้ที่ที่ก าหนด 
ระดับ

การศึกษา 
ประเภททุน คุณสมบัตทิี่ก าหนด เอกสารประกอบการสมัคร 

  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคล 

    ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา/ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่/ 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นักศึกษา 
ชัน้ปีที่ 3 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

1. ศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัที่ก าหนดไว้ 
2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป (และ/หรือได้เกรด B หรือ 3.25 ขึน้ไป ในวิชา 
     ภาค และ/หรือวิชาทีเ่ก่ียวข้อง) ใน 2 ภาคการศกึษาที่ผา่นมา 
3. ใบบนัทกึการเข้าห้องเรียน ผู้สมคัรสามารถขาดเรียนได้ไมเ่กิน  
     1/10 ของชัว่โมงเรียนทัง้หมด 
4. มีพฤติกรรมและทศันคติทีด่ ี
5. ผลงานรางวลัและการเข้าร่วมการแขง่ขนัในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง 
6. เป็นสมาชิกหรือในทีมจากคณะของตนเข้าร่วมการ 
     แขง่ขนัหรือประกวดตามความสามารถของตน อยา่งน้อยเป็น   
    ระยะเวลาเมื่อ 2 ปีผา่นมา หรือเข้าร่วมด้วยตนเอง (แนบหลกัฐาน 
    การเข้าร่วมการแขง่ขนั) เป็นระยะเวลาอยา่งน้อยเวลาเมื่อ 2 ปีที ่  
    ผา่นมา 

1. ใบสมคัร (ดงัเอกสารแนบท้าย) 
2. ใบรับรองการเป็นนกัศกึษา 
3. ใบแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา 2 ภาคการศกึษาที ่
     ผา่นมา 
4. จดหมายแนะน าตวันกัศกึษา โดย อาจารย์ที่ปรึกษา น.ศ. 
    มีสถานะยากจนและขาดแคลนทนุทรัพย์ อ.ที่ปรึกษา 
    สามารถยืนยนัและกลา่วถึงได้ในจดหมาย 
6. แผนการท างานในอนาคตภายหลงัจบการศกึษา  
     (ดงัเอกสารแนบท้าย)  
7. ประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานอื่นๆ ที่แสดงความสามารถ 
     - หลกัฐานและประกาศนยีบตัรแสดงความสามรถ 
     - รางวลัที่ได้รับ 
     - ประวตัิแสดงความสามารถ (รูปภาพ) 
8.จดหมายแสดงความตระหนกัรู้และปฏิญาณตน  
    (ดงัเอกสารแนบท้าย)  
  

วิศวกรรม 
คอมพวิเตอร์ 

 
 

 

 



              The Schedule of Application and Process in 2020 
                                                                     For all of Universities in Songkhla Province 

Remark : Because of Covid-19 เน่ืองจากโควดิ-19 

1st semester : open  July 1st  and Payment within October, 2020 
         ภาคเรียนท่ี 1: เปิดภาคเรียนวนัท่ี 1 ก.ค, ท าการจ่ายเงินทุน ภายในเดือนตุลาคม 2020 

2nd semester : open December 1st , and Payment within April 2021until service finished. 
         ภาคเรียนท่ี 2: เปิดภาคเรียนวนัท่ี 1 ธ.ค, ท าการจ่ายเงินทุน เดือนเมษายน 2021จนกวา่การบริการจะเสร็จส้ิน 

Semeste
rภาคเรียน 

Description 
ระเบียบการ 

Owner 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

Date 
วันที ่

1st  

1. The application apply 
      ระยะเวลาการสมคัรรับทุนการศึกษา All Universities 

มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
 

7th July – 10th Aug, 2020 
7 ก.ค. – 10 ส.ค, 2020 

2.University Office check, select the applicants   
    and submit to Green Giver Group (Thailand) 
      มหาวิทยาลยัตรวจสอบขอ้มูลผูส้มคัร และส่งคืนใหก้บั

บริษทั กรีนรีเวอร์  (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. Check all of the applicants and arrange for 

interview 
     ตรวจสอบเอกสารและนดัหมายการสมัภาณ์ 

All Universities 
Green River Group (Thailand) 
มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

13th Aug – 18th Sep, 2020 
13 ส.ค – 18 ก.ย, 2020 4. Arrange the interview with all of applicants 

    ประกาศผล และสมัภาษณ์ผูส้มคัรทุกคน 
5. Green River Group (Thailand) announce final 

qualified name list 
    บริษทั กรีนริเวิอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากดั ประกาศ
รายช่ือผูผ้่านการสมัภาษณ์ 

Green River Group (Thailand) 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

25th Sep, 2020 
25 ก.ย, 2020 

6. Payment 1st  ท าการจ่ายเงินทุน Green River Group (Thailand) 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

Within October, 2020 
ภายในเดือนตุลาคม, 2020 

7. Arrange the service schedule 
    จดัตารางกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 

All Universities 
Green River Group (Thailand) 
มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

November 2020 
พฤษจิกายน 2020 

2nd  

1. All of recipients must submit the documents 
through by the Universities to Green River 
Group (Thailand) 

  - Academic record of the grade point 
  - Attend Record 
    ผูท่ี้ไดรั้บทุนส่งเอกสารให้กบัมหาลยั และทางมหาลยั   
    ส่งกลบัมายงั บริษทั กรีนริเวิอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากดั 
  - บนัทึกทางวิชาการของคะแนนเกรด 
  - บนัทึกเปอร์เซ็นการเขา้เรียน 

All Universities 
มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
 

 
4th - 31th Dec, 2020 

4 – ธ.ค, 2020 

2. Green River Group (Thailand) review all of  
documentations for qualification 

    บริษทั กรีนริเวิอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากดั ตรวจสอบ
เอกสารตามคุณสมบติั 

Green River Group (Thailand) 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

4th - 15th Jan, 2021 
4- 15 ม.ค, 2021 

3.Confirmed the disqualified name list 
    บริษทั กรีนริเวิอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากดั ยนืยนัรายช่ือ

ผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์
Green River Group (Thailand) 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

In the beginning of Jan, 
2021 

ตน้เดือน มกราคม, 2021 

4. Start for the Electrical Examination and Repair 
service  

     เร่ิมกิจกรรม ตรวจเช็ค และซ่อมบ ารุงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใน
อ าเภอบางกล ่า 

All Universities 
Green River Group (Thailand) 
มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

Jan – Apr, 2021 
ม.ค  – เม.ย, 2021 

5. Payment 2nd ท าการจ่ายเงินทุน Green River Group (Thailand) 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

Apr, 2021 
เม.ย, 2021 

6. Ceremony 
    พิธีการมอบเงินใหก้บันกัเรียนผูท่ี้ไดรั้บทุน 

All Students & Universities 
Green River Group (Thailand) 
นกัศึกษา และ มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
บริษทัในเครือ กรีนรีเวอร์(ประเทศไทย) 

Aug – Sep, 2021 
ส.ค – ก.ย, 2021 



 

ผลการพิจารณา
จากบริษัท กรีนริ

เวอร์กรุ๊ป  

□ภาคเรียน ที่1   เทอม 1 ในปี        □ผ่านการพิจารณา  □ไม่ผ่านการพิจารณา       ลงช่ือผู้อนุมัติ 
ความคดิเหน็:  

□ภาคเรียน ที่2   เทอม 2 ในปี        □ผ่านการพิจารณา  □ไม่ผ่านการพิจารณา       ลงช่ือผู้อนุมัติ 

ความคดิเหน็:  

ใบสมัครคัดเลือกทุนการศึกษานักเรียนผู้มีศักยภาพด้านความสามารถพเิศษ 
ของบริษัทเครือ Green River Group (Thailand) 

 ประเภท: ระดับมหาวทิยาลัย/ ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

  □วิศวกรรมไฟฟ้า   □วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   □ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
ช่ือ-นามสกลุ ผู้สมคัร  เพศ  รหสันร. / นศ.  

(รูปถ่าย) 
ช่ือสถาบนัการศกึษา  

ระดบั
ชัน้ 

 
แผนการเรียน 

 
 

คณะ  สาขาวชิา  

ที่อยู ่  เบอร์ติดตอ่  

เอกสารประกอบ 

การสมคัร 

□ใบสมคัรคดัเลอืกทนุการศกึษา 
□ใบแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาในภาคการศกึษา 2 เทอมลา่สดุ (พร้อมทัง้ลงตราประทบัของสถานศกึษา)  

□ใบรับรองความเป็นนกัเรีนน/ นกัศึกษา (ผู้บริหารสถานศกึษาลงช่ือพร้อมทัง้ลงตราประทบัของสถานศกึษา) 

□ใบแสดงจ านวนชัว่โมงการเข้าเรียน  
□จดหมายแนะน าจากที่ปรึกษาที่มีตราประทบัของมหาวิทยาลยั (ตามเอกสารแนบ) 
□หนงัสอืแผนการวางแผนอาชีพ (ตามเอกสารแนบ) 
□ประกาศนยีบตัรแสดงความสามารถ เอกสาร และ รางวลัที่แสดงความสามรถพเิศษของตนด้านนัน้ๆ 
□จดหมายตระหนกัรู้  (ตามเอกสารแนบ) 
□โปรไฟล์สว่นบคุคลที่มีระเบียนผลลพัธ์ (ถ้ามี) 
□ใบรับรองสถานะทางการเงิน (ถ้ามี) 

ผู้สมัครเคยได้รับทุนการศึกษาหรือเงนิช่วยเหลอืจากแหล่งทุนการศึกษาอื่นๆหรือไม่ 

□ เคยได้รับ , กรุณากรอกข้อมลูลงตารางด้านลา่ง                □ไมเ่คย 
ปีการศกึษา ภาคการศกึษา ระดบัการศกึษา ระดบัชัน้ จากแหลง่ทนุการศกึษาช่ือ จ านวน (บาท) 

      

      

ข้าพเข้าขอรับรองว่าข้อมูลทัง้หมดเป็นความจริง 
                                                                            ลงช่ือผู้สมคัร: ______________________     วนัท่ี: _____/_____/____   
    

ตรวจสอบเกณฑ์การสมคัรตามคณุสมบตัิที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลยัต้นสงักดั  คณุสมบตั ิ ความคิดเห็น ลงช่ือ
อาจารย์ผู้
ประเมิน 

ผู้สมคัรทา่นนีก้ าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัและภาควิชาตามที่ระบไุว้ในระเบยีบการ □ มี  □ไมม่ี  
ผู้สมคัรทา่นนีก้ าลงัศกึษาในสถานศกึษาของทา่นจริง □ มี  □ไมม่ี  
ผลการเรียนที่แสดงเกรดเฉลีย่ของเทอมลา่สดุ :______               □ มี  □ไมม่ี   
ผู้สมคัร: ขาดเรียนก่ีชัว่โมง______ชัว่โมง (มากกวา่หรือเทา่กบั 1/10 ของชัว่โมงเรียทัง้หมด 
(ในกรณีการสมคัรประเภทระดบัชัน้มธัยมศกึษา) 

□ มี  □ไมม่ี  

ผู้สมคัรทา่นนี ้มีความสามารตามที่ระบไุว้ในในประกาศนียบตัจิริง □ มี  □ไมม่ี  
ผู้สมคัรทา่นนีไ้ด้รับทนุการศกึษาอื่นๆ ในเวลาเดยีวกนัหรือไม ่(ถ้าได้รับต้องมีมลูคา่ของทนุท่ี
มากกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาทในระยะเวลา 2 เทอมที่ผา่นมา) 

□ มี  □ไมม่ี   

ความคิดเหน็จากทางมหาวิทยาลัย: 

 

   



 
 

จดหมายแสดงความตระหนักรู้และปฏญิาณตน 
ส าหรับการสมัครรับเงนิช่วยเหลือของบริษัทเครือกรีน รีเวอร์ 

 
  

ข้าพเจ้า (ช่ือ)                                                           ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้______________  

มหาวิทยาลยั________________________________ สาขาวิชา______________________________                   

ข้าพเจ้าตระหนกัถึง "เงินชว่ยเหลือ" นีว้า่เป็นการน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีมีศกัยภาพดีและมุง่มัน่ตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน

และเงินชว่ยเหลือนีไ้มไ่ด้เหมือนกบัทนุการศกึษาอ่ืนทัว่ไป  

วนันี ้ข้าพเจ้าได้รับเงินชว่ยเหลือจากบคุคลซึง่ยินดีชว่ยเหลือด้วยความจริงใจและเม่ือใดก็ตามท่ีข้าพเจ้าและ

บตุรมีความสามารถในการหารายได้ในอนาคตได้แล้วนัน้ ข้าพเจ้าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะสามารถบริจาคและ

แบง่ปันเงินเพ่ือชว่ยเหลือคนอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากการกศุลของเรา 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงความปราถนาท่ีจะใสใ่จและตระหนกัรู้ด้วยตวัข้าพเจ้าเอง 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ นกัเรียน:  

รหสันกัเรียน: 

ระดบัชัน้: 

ผู้แสดงความประสงค์: บดิามารดาหรือผู้ปกครอง                                                      (ลงช่ือ) 

วนัท่ี: (___/___/___)  

 
 

 

 
 
 
 



 
จดหมายตอบรับการจ่ายเงนิช่วยเหลือโดยบริษัทกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

 
 

 ข้าพเจ้าช่ือ ________________________________ ก าลงัศกึษาทีโ่รงเรียน __________________________________ 

มีความเข้าใจและยอมรับแล้ววา่ ข้าพเจ้าจะได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลอืผา่นทางธนาคารกสกิรไทยตามรอบท่ีเอกสารนโยบาย

การสมคัรได้ระบไุว้ หากข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิและถกูเลอืกให้เป็นผู้ รับเงินชว่ยเหลอืจากคณุสมบตัิของนกัเรียนทีม่าจาก

ครอบครัวยากจนและขาดแคลนทนุทรัพย์ ซึง่มอบโดยบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ป (ประทศไทย ) ข้าพเจ้าจะด าเนินการยื่น

เอกสารบญัชีธนาคารทนัทีเมื่อได้รับการแจ้งจากทางโรงเรียน นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอสญัญาวา่จะใช้เงินช่วยเหลอืเพื่อการศกึษา

เทา่นัน้ หากข้าพเจ้าน าไปใช้ในทางอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมในการถกูตดัสทิธ์ิในการได้รับเงินชว่ยเหลอืและยินดีคืนเงิน

ดงักลา่วโดยปราศจากข้อสงสยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทัง้หมดเป็นความจริง 

                                                                                                                                           ลงช่ือผู้สมคัร                           

                                       

                                                           ว/ด/ป: ____/____/____.  



       แผนการอาชีพของการให้ทนุการศึกษา DNA ส าหรับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับ   □ระดบัมหาวิทยาลยั  □เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาต□ิวิศวกรรมไฟฟ้า □วิศวกรรมคอมพิวเตอร์        

ชื่อนักศึกษา  เกรด  
เลขประจ าตวั
นักศึกษา 

 

มหาวทิยาลัย 

 
 คณะ  สาขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้สมคัร :                               หมายเลขประจ าตวันักศึกษา : 

ลงช่ือ:                                                     (ลายมอืช่ือ) 

ช่ือศาสตราจารย์ :  

ช่ืออาจารย์ :                                       (ลายมอืช่ือ) 

วนัท่ี : (วนั/เดือน/ปี)  



       Career Plan of DNA Potential Scholarship for University Students Level 

Level / Field   □University Level  □Agriculture & Natural Resources □Electrical Engineering         

□Computer Engineering        
Applicant Name  Grade  Student No.  

Name of University  Faculty  Major  

 

 

 

 

เปลีย่นภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of Applicant:                               Student ID No.: 

Signature:                                                     (Signature) 

Name of Professor: 

Signature:                                                     (Signature) 

Date: (MM/DD/YY)  




