ทุน UTCC GOLD ปี การศึกษา 2561
(ได้ รับการยกเว้ นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่ าหน่ วยกิต)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครขอรั บทุนการศึกษา
1.
2.
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4.
5.
6.
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
มีผลการเรี ยนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต้ มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75
เป็ นผู้มีความประพฤติดี
หากเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันและ/หรื อสังคมจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
ต้ องไม่ลงทะเบียนเรี ยนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
มีบนั ทึกรับรองผลการเรี ยนและรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรี ยน

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้ รับ
ได้ รับการลดหย่อนค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ครึ่งหนึง่ ตลอดหลักสูตร (ไม่เกิน 4 ปี การศึกษา
ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
ชําระเงินครึ่งหนึง่ ของค่าอุปกรณ์การเรี ยนระบบ iHybrid Learning จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ:
ผู้ได้ รับทุน UTCC Gold ต้ องชําระเงินค่าประกันการรับทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท1 ทันทีที่ทราบผลการ
คัดเลือกกับทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มการชําระเงิน ได้
ที่ http://economics.utcc.ac.th/images/images61/payin.pdf )
ผู้ได้ รับทุน UTCC Gold จะต้ องมารายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา พร้ อมชําระเงิน ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ รู ับ
ทุน UTCC Gold ต้ องรั บผิ ดชอบเองโดยประมาณการ 20,200 บาท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ การเรี ยนระบบ iHybrid)
(หักลดกับเงินประกันทุนการศึกษาได้ ) ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ปกติในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2561)

1

เงินประกันการรับทุนการศึกษาจะนํามาหักลดกับค่าใช้ จา่ ยที่ผ้ รู ับทุนการศึกษาต้ องรับผิดชอบเองในภายหลัง
2
เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ในช่วงเวลาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ผู้ได้ รับทุนฯ ต้ องรักษาระดับแต้ มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75
ทุกภาคการศึกษา หากแต้ มเฉลี่ยสะสม (GPA) ตํ่ากว่า 2.75 จะถูกระงับการได้ รับทุนฯ ในภาคเรี ยนต่อไป
จนกว่าจะรักษาระดับแต้ มเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ตํ่ากว่า 2.75 จึงจะได้ รับทุนการศึกษาอีกครัง้ หนึง่
2. ต้ องลงทะเบียนและสอบได้ ไม่ตํ่ากว่า 15 หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้ น แผนสหกิจศึกษาหรื อภาค
การศึกษาสุดท้ ายที่สําเร็ จการศึกษา หรื อได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดี
3. ผู้ได้ รับทุนจะต้ องปฏิบตั งิ านทางวิชาการ และ/หรื องานอื่นๆ ที่คณะวิชาและ/ หรื อมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
ข้ อปฏิบัตแิ ละขัน้ ตอนการสมัคร
1. กําหนดการรับสมัคร บัดนี ้ ถึง วันศุกร์ ท่ ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 (หรือจนกว่ าทุนฯ จะเต็มจานวน)
2. กรอกข้ อมูลใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ ที่ http://economics.utcc.ac.th/images/images61/utccgold61.pdf )
พร้ อมบันทึกรับรองผลการเรี ยนและรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรี ยนต้ นสังกัด
(เรี ยนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย)
3. ชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 500 บาท (แบบฟอร์ มการชําระเงิน download ที่
http://economics.utcc.ac.th/images/images61/payin.pdf )
4. ส่งหลักฐานใบสมัคร หนังสือรับรองจากโรงเรี ยนต้ นสังกัด และหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทางคือ
4.1 ทาง e-mail ที่ termdhams@hotmail.com
4.2 ทางไปรษณีย์ ส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
5. คณะเศรษฐศาสตร์ จะทําการพิจารณา และแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ขู อรับทุนฯ ทราบ ภายในเวลา 5 วันทําการ
6. คณะเศรษฐศาสตร์ จะให้ สิทธิ์ผ้ ยู ื่นใบสมัครตามลําดับก่อนหลังตามวันที่ยื่นใบสมัคร และปิ ดรับสมัครเมื่อครบ
จํานวนทุนฯ
หมายเหตุ: กรณีผ้ สู มัครขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
างๆ ที่กําหนด หรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ น
เท็จ หรื อไม่มาขึ ้นทะเบียนภายในกําหนด ผู้สมัครตกลงให้ มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องคืนเงินประกันการรับทุนการศึกษาที่ได้
ชําระไว้ ได้ โดยจะไม่เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียด : จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 02-697-6305
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ 02-697-4403 หรื อ 083-4429995
**เงื่อนไขต่ างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า**
**การตัดสินของคณะฯ ถือเป็ นสิน้ สุด**

