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ระเบียบการสมัครรับทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาผู้มีศักยภาพด้ านความสามารถพิเศษ ระดับมหาวิทยาลัย
ของบริษัทในเครือกรีน รีเวอร์ กรุ๊ ป (ประเทศไทย)

I.

วัตถุประสงค์ ในการช่ วยเหลือ:
ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาผู้มีศกั ยภาพด้ านความสามารถพิเศษนี ้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้น นักศึกษาผู้มีศกั ยภาพและ
ความสามารถพิเศษในวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่ องกลและวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ จาก 2
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยา
เขตสงขลา โดยให้ นกั ศึกษาที่มีศกั ยภาพด้ านการเรี ยนและความสามารถในด้ านดังกล่าวด้ วยทัศนคติที่ดีและจิตสานึก
เดียวกันโดยการใช้ องค์ความรู้เพื่อสร้ างสรรค์ประโยชน์ให้ แก่สงั คมร่วมกันในอนาคต

II.

วิธีการช่ วยเหลือ:
ทุนการศึกษานี ้เพื่อนักศึกษาผู้มีศกั ยภาพด้ านความสามารถพิเศษถูกเสนอโดยบริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ ป (ประเทศ
ไทย) โดยมอบให้ นกั ศึกษาทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตามที่ได้ ระบุไว้ ในระเบียบการรับสมัครนี ้

III. จานวนโควต้ าทัง้ หมด
1. โควต้ าของทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาผู้มีศกั ยภาพด้ านความสามารถพิเศษนี ้ ได้ รับการอุดหนุนมาจากบริษัทใน
เครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ต่อปี เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 10 ทุน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังตารางด้ านล่างนี ้
เขตพืน้ ที่

ระดับการศึกษา

1.มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ัย วิทยาลัยสงขลา
3. วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่

คณะ / สาขาวิชา

โควต้ า

จานวนเงินทุน
(บาท)

฿8,000 ต่ อภาค
การศึกษา

วิศวะกรรมไฟฟ้า
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3

ปวส.1

วิศวะกรรม
คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้า

ระยะเวลาการจ่ ายเงิน

฿16,000 ต่ อทุน

10 ทุน
฿12,000 ต่ อทุน

฿8,000 ต่ อภาค
การศึกษา
฿6,000 ต่ อภาค
การศึกษา

2. จานวนผู้มีสิทธิ์ สมัครรับทุนการศึกษาภายในพื ้นที่ที่กาหนดในจังหวัดสงขลานี ้จะได้ รับการตัดสินตามจานวนเงินที่
ได้ รับการอุดหนุนมาจากบริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
3. นักศึกษาแต่ละคนจะได้ รับทุนการศึกษาทังหมดซึ
้
่งจ่ายให้ ทุกๆ ภาคการศึกษาผ่านทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยซึ่ง
นักศึกษาต้ องทาการเปิ ดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มเพื่อรับและถอนเงินทุนการศึกษา
หมายเหตุ สาขาวิชาที่รับทุนอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากบางสาขาวิชาอาจไม่มีนกั ศึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
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IV. คุณสมบัติของผู้สมัครในการสมัคร
1. ผู้สมัครต้ องมีคณ
ุ สมบัตใิ นการสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว
2. ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการสมัครรับทุนการศึกษาต้ องศึกษาอยูใ่ นสถาบันนันจริ
้ ง
3. ผู้สมัครต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีก่ าหนดเรื่ องผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหรื อเกรดเฉลีย่ ใน 2 ภาคการศึกษาที่ผา่ นมาโดย
ตามเอกสารแนบท้ าย
4. ผู้ สมั ค รต้ องมี ป ระกาศนี ย บั ต รหรื อ รางวั ล ที่ แ สดงผลงานด้ านความสามารถพิ เ ศษนั ้น ๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ที่
เอกสารแนบท้ าย
5. ผู้สมัครเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพและความสามารถในด้ านที่ตนสมัคร
6. ในกรณีที่ผ้ สู มัครมีความขาดแคลนทางทุนทรัพย์จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
7. ภายหลังการรับทุนการศึกษาผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้ได้ รับทุนการศึกษาจะต้ องสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมที่ทาง
บริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้ กาหนดไว้
8. เพื่อหลีกเลีย่ งการซ ้าซ้ อนในการรับเงินทุนและเงินช่วยเหลือ บริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะไม่รับ
ผู้สมัครที่เคยสมัครทุนหรื อเงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่ทางผู้สมัครเคยได้ รับที่ผา่ นมาในเวลาเดียวกันนี ้ ไม่เกิน 5,000 บาท
ภายในปี การศึกษา 2557 จนถึง ณ ปั จจุบนั . หากผู้สมัครไม่สามารถระบุตามความเป็ นจริ งได้ และตรวจสอบแล้ วว่า
ขัดกับระเบียบการสมัครที่กาหนดไว้ ทางผู้สมัครที่ได้ รับเงินช่วยเหลือนันจะถู
้ กเรียกเงินช่วยเหลือที่ได้ รับคืนเต็ม
จานวน

V. เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครจะจาแนกออกเป็ น 4 ประเภททุนตามเอกสารแนบท้ าย

VI. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกท่านควรเตรียมเอกสารทุกฉบับที่จาเป็ นยื่นไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งต่อไปยัง
บริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ภายในช่วงระยะเวลาตามภาคการศึกษาที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ าย

VII.

การประเมินและความเห็นชอบในการให้ ความช่ วยเหลือ
1. ทางมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้คดั เลือกและตรวจสอบผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่สดุ ทีจ่ ะได้ รับทุนการศึกษาตาม
จานวนโควต้ าที่ทางบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในระเบียบการ จากนันจึ
้ งส่งให้ ทางบริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป
(ประเทศไทย)
2. เพื่อทาความเข้ าใจคุณสมบัติของผู้สมัคร บริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะทาการประเมินและ
คัดเลือกรายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตใิ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความสามารถของผู้สมัครตามความ
เหมาะสมและความจาเป็ น ภายหลังจากการประเมินแล้ วนัน้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะเตรียมรายชื่อและจานวน
ผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทังหมดที
้
เ่ กี่ยวข้ องมายังตัวแทนของบริษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) เพื่อทาการอนุมตั ิและประกาศรายชื่อแล้ วข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในลาดับต่อไป
3. ทุนการศึกษานักศึกษาผู้มีศกั ยภาพด้ านความสามารถพิเศษนี ้ มีจดุ ประสงค์ในการกระตุ้นนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษและศักยภาพที่แสดงออกมาจากผลงานและรางวัลที่ได้ รับตามความสามารถพิเศษใน
วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่ องกลและวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ดังนันจึ
้ งมุ้งเน้ นไปยังผลงาน
และความสามารถที่ผา่ นมาเป็ นสาคัญ
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VIII. กระบวนการในการเตรียมการ
1. ผู้สมัครทุกคนต้ องยื่นเอกสารการสมัครทังหมดมายั
้
งที่มหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องการตามตารางดังนี ้

2. ทางมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ตรวจสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สดุ ที่จะได้ รับทุนการศึกษาและตัดสินลาดับ
ความสาคัญ ตามลาดับของผู้สมัคร ตามจานวนโควต้ า ที่กาหนดไว้ ใ นระเบีย บการสมัครทุนเพื่ อนัก ศึกษาที่ มี
ความสามารถและศักยภาพของบริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
3. บริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะทาการตรวจสอบในขันสุ
้ ดท้ ายและเตรี ยมการในการสัมภาษณ์
ต่อไปตามทีเ่ ห็นสมควร
4. หน่วยงานทังหมดมี
้
ความเข้ าใจตรงกันในกรอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสทิ ธิ์รับทุนเพื่อทาการประกาศรายชื่อต่อไป
5. บริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาผู้มศี กั ยภาพด้ านความสามารถ
พิเศษแก่ผ้ สู มัครที่มคี ณ
ุ สมบัติ
XI.

X.

เนื ้อหาของนโยบายในการสมัครรับเงินช่วยเหลืออาจมีการเสนอเพื่อทาการตรวจสอบและแก้ ไขเป็ นครัง้ คราว ในกรณีที่
จาเป็ น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงจะมีผลบังคับนันขึ
้ ้นอยูก่ บั คาสัง่ และการอนุมตั ิจากบริ ษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป(ประเทศไทย)
การแก้ ไขควรได้ รับการอนุมตั ิจากประธานเช่นเดียวกัน
เอกสารแนบท้ าย
1. ใบสมัครและแบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง
2. แบบฟอร์ มจดหมายแนะนาตัว
3. แบบฟอร์ มการวางแผนอาชีพ
4. จดหมายแสดงความตระหนักรู้
5. เงื่อนไขการสมัคร
6. กาหนดการรับสมัคร

GREEN RIVER HOLDING (THAILAND) CO., LTD.
222 Moo 4, Thachang, Amphur Bangkhlum, Songkhla

90110 Thailand.

Tel : + 66 74 268726-7 Fax : + 66 74 268728

เอกสารแนบ: คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครรับทุนการศึกษานักศึกษาผู้มีศกั ยภาพด้ านความสามารถ
พืน้ ที่ท่ กี าหนด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ /
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ระดับ
การศึกษา

นักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 3

ประเภททุน

คุณสมบัตทิ ่ กี าหนด

1. ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึ ้นไป (และ/หรื อได้ เกรด B หรื อ 3.25 ขึ ้นไป ในวิชา
ภาค และ/หรื อวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง) ใน 2 ภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
วิศวกรรมไฟฟ้า 3. ใบบันทึกการเข้ าห้ องเรียน ผู้สมัครสามารถขาดเรียนได้ ไม่เกิน
1/10 ของชัว่ โมงเรียนทังหมด
้
4. มีพฤติกรรมและทัศนคติทดี่ ี
5. ผลงานรางวัลและการเข้ าร่วมการแข่งขันในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง
6. เป็ นสมาชิกหรื อในทีมจากคณะของตนเข้ าร่วมการ
แข่งขันหรื อประกวดตามความสามารถของตน อย่างน้ อยเป็ น
ระยะเวลาเมื่อ 2 ปี ผ่านมา หรื อเข้ าร่วมด้ วยตนเอง (แนบหลักฐาน
การเข้ าร่วมการแข่งขัน) เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยเวลาเมื่อ 2 ปี ที่
วิศวกรรม
ผ่านมา
คอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (ดังเอกสารแนบท้ าย)
2. ใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
3. ใบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่
ผ่านมา
4. จดหมายแนะนาตัวนักศึกษา โดย อาจารย์ที่ปรึกษา น.ศ.
มีสถานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ อ.ที่ปรึกษา
สามารถยืนยันและกล่าวถึงได้ ในจดหมาย
6. แผนการทางานในอนาคตภายหลังจบการศึกษา
(ดังเอกสารแนบท้ าย)
7. ประกาศนียบัตร หรื อหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงความสามารถ
- หลักฐานและประกาศนียบัตรแสดงความสามรถ
- รางวัลที่ได้ รับ
- ประวัติแสดงความสามารถ (รูปภาพ)
8.จดหมายแสดงความตระหนักรู้และปฏิญาณตน
(ดังเอกสารแนบท้ าย)

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

Semeste
rภาคเรียน

Description
ระเบียบการ
1. The application apply
ระยะเวลาการสมัครรับทุนการศึกษา
2.University Office check, select the applicants
and submit to Green Giver Group (Thailand)

Owner
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
All Universities

มหาวิทยาลัยทุกแห่ ง

มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัคร และส่ งคืนให้กบั
บริ ษทั กรี นรี เวอร์ (ประเทศไทย) จากัด

3. Check all of the applicants and arrange for
interview
ตรวจสอบเอกสารและนัดหมายการสัมภาณ์

1

st

4. Arrange the interview with all of applicants
ประกาศผล และสัมภาษณ์ผสู้ มัครทุกคน

5. Green River Group (Thailand) announce final
qualified name list
บริ ษทั กรี นริ เวิอร์ กรุ๊ ป ประเทศไทย จากัด ประกาศ
รายชื่อผูผ้ ่านการสัมภาษณ์

6. Payment 1st ทาการจ่ายเงินทุน
7. Arrange the service schedule
จัดตารางกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

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

มหาวิทยาลัยทุกแห่ ง

บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)

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

13th Aug – 18th Sep, 2020
13 ส.ค – 18 ก.ย, 2020

Green River Group (Thailand)
บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)

25th Sep, 2020
25 ก.ย, 2020

Green River Group (Thailand)
บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)
All Universities
Green River Group (Thailand)

Within October, 2020
ภายในเดือนตุลาคม, 2020

มหาวิทยาลัยทุกแห่ ง

บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)

All Universities

November 2020
พฤษจิกายน 2020

มหาวิทยาลัยทุกแห่ ง

4th - 31th Dec, 2020
4 – ธ.ค, 2020

Green River Group (Thailand)
บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)

4th - 15th Jan, 2021
4- 15 ม.ค, 2021

3.Confirmed the disqualified name list

Green River Group (Thailand)
บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)

In the beginning of Jan,
2021
ต้นเดือน มกราคม, 2021

4. Start for the Electrical Examination and Repair
service

All Universities
Green River Group (Thailand)

ผูท้ ี่ได้รับทุนส่ งเอกสารให้กบั มหาลัย และทางมหาลัย
ส่งกลับมายัง บริ ษทั กรี นริ เวิอร์ กรุ๊ ป ประเทศไทย จากัด
- บันทึกทางวิชาการของคะแนนเกรด
- บันทึกเปอร์ เซ็นการเข้าเรี ยน

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

บริ ษทั กรี นริ เวิอร์ กรุ๊ ป ประเทศไทย จากัด ตรวจสอบ
เอกสารตามคุณสมบัติ

2nd

All Universities
Green River Group (Thailand)

Date
วันที่

บริ ษทั กรี นริ เวิอร์ กรุ๊ ป ประเทศไทย จากัด ยืนยันรายชื่อ
ผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์
เริ่ มกิจกรรม ตรวจเช็ค และซ่อมบารุ งเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ใน
อาเภอบางกล่า

5. Payment 2nd ทาการจ่ายเงินทุน
6. Ceremony
พิธีการมอบเงินให้กบั นักเรี ยนผูท้ ี่ได้รับทุน

มหาวิทยาลัยทุกแห่ ง

บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)
Green River Group (Thailand)
บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)
All Students & Universities
Green River Group (Thailand)

นักศึกษา และ มหาวิทยาลัยทุกแห่ ง

บริ ษทั ในเครื อ กรี นรี เวอร์(ประเทศไทย)

Remark : Because of Covid-19 เนื่องจากโควิด-19
1st semester : open July 1st and Payment within October, 2020

Jan – Apr, 2021
ม.ค – เม.ย, 2021
Apr, 2021
เม.ย, 2021
Aug – Sep, 2021
ส.ค – ก.ย, 2021

ภาคเรี ยนที่ 1: เปิ ดภาคเรี ยนวันที่ 1 ก.ค, ทาการจ่ายเงินทุน ภายในเดือนตุลาคม 2020
2nd semester : open December 1st , and Payment within April 2021until service finished.
ภาคเรี ยนที่ 2: เปิ ดภาคเรี ยนวันที่ 1 ธ.ค, ทาการจ่ายเงินทุน เดือนเมษายน 2021จนกว่าการบริ การจะเสร็ จสิ้น

ใบสมัครคัดเลือกทุนการศึกษานักเรี ยนผู้มีศักยภาพด้ านความสามารถพิเศษ
ของบริษัทเครื อ Green River Group (Thailand)
ประเภท: ระดับมหาวิทยาลัย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
□วิศวกรรมไฟฟ้ า □วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ □ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพศ
รหัสนร. / นศ.

ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร

ระดับ
ชัน้

ชื่อสถาบันการศึกษา
คณะ

แผนการเรี ยน

(รูปถ่าย)
สาขาวิชา

ที่อยู่

เบอร์ ติดต่อ

□ใบสมัครคัดเลือกทุนการศึกษา
□ใบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาคการศึกษา 2 เทอมล่าสุด (พร้ อมทังลงตราประทั
้
บของสถานศึกษา)
□ใบรับรองความเป็ นนักเรี นน/ นักศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษาลงชื่อพร้ อมทังลงตราประทั
้
บของสถานศึกษา)
เอกสารประกอบ □ใบแสดงจานวนชัว่ โมงการเข้ าเรี ยน
□จดหมายแนะนาจากที่ปรึกษาที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบ)
การสมัคร
□หนังสือแผนการวางแผนอาชีพ (ตามเอกสารแนบ)
□ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ เอกสาร และ รางวัลที่แสดงความสามรถพิเศษของตนด้านนันๆ้
□จดหมายตระหนักรู้ (ตามเอกสารแนบ)
□โปรไฟล์สว่ นบุคคลที่มีระเบียนผลลัพธ์ (ถ้ ามี)
□ใบรับรองสถานะทางการเงิน (ถ้ ามี)
ผู้สมัครเคยได้ รับทุนการศึกษาหรือเงินช่ วยเหลือจากแหล่ งทุนการศึกษาอื่นๆหรือไม่
□ เคยได้ รับ , กรุณากรอกข้ อมูลลงตารางด้านล่าง
□ไม่เคย
ปี การศึกษา

ภาคการศึกษา

ระดับการศึกษา

ระดับชัน้

จากแหล่งทุนการศึกษาชื่อ

จานวน (บาท)

ข้ าพเข้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลทัง้ หมดเป็ นความจริง
ลงชื่อผู้สมัคร: ______________________ วันที:่ _____/_____/____
ตรวจสอบเกณฑ์การสมัครตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยมหาวิทยาลัยต้ นสังกัด
คุณสมบัติ
□ มี □ไม่มี
ผู้สมัครท่านนี ้กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยและภาควิชาตามที่ระบุไว้ ในระเบียบการ
□ มี □ไม่มี
ผู้สมัครท่านนี ้กาลังศึกษาในสถานศึกษาของท่านจริง
□ มี □ไม่มี
ผลการเรี ยนที่แสดงเกรดเฉลีย่ ของเทอมล่าสุด :______
□ มี □ไม่มี
ผู้สมัคร: ขาดเรี ยนกี่ชวั่ โมง______ชัว่ โมง (มากกว่าหรื อเท่ากับ 1/10 ของชัว่ โมงเรี ยทังหมด
้
(ในกรณีการสมัครประเภทระดับชันมั
้ ธยมศึกษา)
□ มี □ไม่มี
ผู้สมัครท่านนี ้ มีความสามารตามที่ระบุไว้ ในในประกาศนียบัตจิ ริง
ผู้สมัครท่านนี ้ได้ รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในเวลาเดียวกันหรื อไม่ (ถ้ าได้ รับต้ องมีมลู ค่าของทุนที่ □ มี □ไม่มี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาทในระยะเวลา 2 เทอมที่ผา่ นมา)

ความคิดเห็น

ลงชื่อ
อาจารย์ผ้ ู
ประเมิน

ความคิดเห็นจากทางมหาวิทยาลัย:

ผลการพิจารณา
จากบริษัท กรีนริ
เวอร์ กรุ๊ ป

□ภาคเรียน ที่1 เทอม 1 ในปี

□ผ่านการพิจารณา □ไม่ผ่านการพิจารณา

ลงชื่อผู้อนุมัติ

□ภาคเรียน ที่2 เทอม 2 ในปี

□ผ่านการพิจารณา □ไม่ผ่านการพิจารณา

ลงชื่อผู้อนุมัติ

ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:

จดหมายแสดงความตระหนักรู้ และปฏิญาณตน
สาหรั บการสมัครรั บเงินช่ วยเหลือของบริษัทเครือกรีน รี เวอร์

ข้ าพเจ้ า (ชื่อ)

ซึง่ กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน______________
้

มหาวิทยาลัย________________________________ สาขาวิชา______________________________
ข้ าพเจ้ าตระหนักถึง "เงินช่วยเหลือ" นี ้ว่าเป็ นการนาไปใช้ กบั นักเรี ยนที่มีศกั ยภาพดีและมุง่ มัน่ ตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยน
และเงินช่วยเหลือนี ้ไม่ได้ เหมือนกับทุนการศึกษาอื่นทัว่ ไป
วันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับเงินช่วยเหลือจากบุคคลซึง่ ยินดีชว่ ยเหลือด้ วยความจริงใจและเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้ าและ
บุตรมีความสามารถในการหารายได้ ในอนาคตได้ แล้ วนัน้ ข้ าพเจ้ าหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบริจาคและ
แบ่งปั นเงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่มีความจาเป็ นในการใช้ ประโยชน์จากการกุศลของเรา
ข้ าพเจ้ าต้ องการแสดงความปราถนาที่จะใส่ใจและตระหนักรู้ด้วยตัวข้ าพเจ้ าเอง

ชื่อ-นามสกุล นักเรี ยน:
รหัสนักเรี ยน:
ระดับชัน:
้
ผู้แสดงความประสงค์: บิดามารดาหรื อผู้ปกครอง
วันที่: (___/___/___)

(ลงชื่อ)

จดหมายตอบรับการจ่ ายเงินช่ วยเหลือโดยบริษัทกรี น รีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ข้ าพเจ้ าชื่อ ________________________________ กาลังศึกษาทีโ่ รงเรี ยน __________________________________
มีความเข้ าใจและยอมรับแล้ วว่า ข้ าพเจ้ าจะได้ รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านทางธนาคารกสิกรไทยตามรอบที่เอกสารนโยบาย
การสมัครได้ ระบุไว้ หากข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติและถูกเลือกให้ เป็ นผู้รับเงินช่วยเหลือจากคุณสมบัติของนักเรี ยนทีม่ าจาก
ครอบครัวยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึง่ มอบโดยบริษัทในเครื อกรี น รี เวอร์ กรุ๊ป (ประทศไทย ) ข้ าพเจ้ าจะดาเนินการยื่น
เอกสารบัญชีธนาคารทันทีเมื่อได้ รับการแจ้ งจากทางโรงเรียน นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอสัญญาว่าจะใช้ เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
เท่านัน้ หากข้ าพเจ้ านาไปใช้ ในทางอื่นใดแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมในการถูกตัดสิทธิ์ในการได้ รับเงินช่วยเหลือและยินดีคืนเงิน
ดังกล่าวโดยปราศจากข้ อสงสัย

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลทัง้ หมดเป็ นความจริง
ลงชื่อผู้สมัคร
ว/ด/ป: ____/____/____.

แผนการอาชีพของการให้ ทนุ การศึกษา DNA สาหรั บนักเรี ยนระดับมหาวิทยาลัย
ระดับ
ชื่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ชื่อผู้สมัคร :
ลงชื่อ:

□ระดับมหาวิทยาลัย

□เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ□วิศวกรรมไฟฟ้ า □วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เกรด

เลขประจาตัว
นักศึกษา

คณะ

สาขา

หมายเลขประจาตัวนักศึกษา :
(ลายมือชื่อ)

ชื่อศาสตราจารย์ :
ชื่ออาจารย์ :
วันที่ : (วัน/เดือน/ปี )

(ลายมือชื่อ)

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

เปลีย่ นภาษาไทย

Name of Applicant:
Signature:

Student ID No.:
(Signature)

Name of Professor:
Signature:
Date: (MM/DD/YY)

(Signature)

