ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจาปีการศึกษา 2563
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประชาสัมพันธ์จาก
กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหอการค้าญี่ปุ่น ใน
กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok-JCC) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กาลังศึกษาอยู่ใน ชั้นปีที่ 1 ทั้งระดับปริญญาโท สาขาด้านสิ่งแวดล้อม จานวนทุน
ละ 50,000 บาทต่อปี จานวน 1 ทุน และระดับปริญญาตรี (สาขาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่จากัดสาขา) จานวนทุนละ
40,000 บาทต่อปี จานวน 4 ทุน (โดยแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) โดยการสนับสนุนต่อเนื่องจนจบ การศึกษา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินคุณสมบัติและผลการศึกษาของผู้รับทุน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย แต่ละภาค
การศึกษา คือ 3.25 ขึ้นไปสาหรับปริญญาโท และ 2.75 ขึ้นไปสาหรับปริญญาตรี
คณะฯ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
 เป็นนักศึกษาชั
ษาชั้น้นปีปีทที่ ี่ 11โดยใช้
โดยใช้ผลการเรี
ผลเรียนสะสมเฉลี
่ยระดั
ยนสะสมเฉลี
่ยระดับมับธมัยมศึ
ธยมศึกษา
กษาไม่ไม่ตต่ากว่
่ากว่าา2.75
2.75
 นักศึกษามีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดหรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มีความประพฤติดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องอื่น
 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
- สาเนาผลเรียนระดับมัธยมศึกษา สาเนาบัตรประชาชน
- เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
"How to use my study to contribute to Thai society”
ทัง้ นี้ กาหนดส่งเอกสารใบสมัคร ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วน
ที่ สุ ด เพี ยงจ านวน 1 คน เพื่ อเสนอชื่ อไปยั ง กองการต่ างประเทศ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น เพื่ อให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาในเบื้ องต้ น รวมกั บผู้ ส มั ครจากคณะต่ าง ๆ จ านวนไม่ น้ อยกว่ า 8 คน และ
คณะกรรมการทุนฯ มีกาหนดจะเดินทางมาสัมภาษณ์ผู้สมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยการสัมภาษณ์
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกและตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณอภิรัก ผิวบาง หมายเลขโทรศัพท์ 090-3510115 ภายใน 45428
กลุ่มพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น อาคาร
เดียวกับสโมสรนักศึกษา)

Application Form
Application for Japanese Chamber of Commerce, Bangkok Scholarship 2020
Application Date :
Instructions:
1. Please type or write in Roman letters.
2. Numbers should be in Arabic figures.
3. Year should be written in the Anno Domini system.
Name in full (in English) :

(First Name)

Photograph taken
within the past 6 months.
(Last Name)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) :
(ชื่อ)

Sex :  Male
Date of Birth :
Place of Birth (Province)

(นามสกุล)

 Female
(Day / Month / Year)

:

Present Address (in English) :
ที่อยู่ตามภูมิลาเนา(ภาษาไทย) :
Telephone No. :
หมายเลขโทรศัพท์ ท่ ีตดิ ต่ อได้ : บ้ าน
E-mail :
Name of University

:

Faculty (in English)

:

คณะ (ภาษาไทย)

:

Major (in English)

:

สาขาวิชา (ภาษาไทย)

:

Grade Point Average

:

Mobile Phone No. :
มือถือ

Write your name on
block letters on the
back of the photo.
(6 X 4 cm.)

Educational Background : (ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
Name of School / Province

Period

GPA.

Period

GPA.

Lower Secondary School
Upper Secondary School
Educational Background : (ประวัตกิ ารศึกษาระดับอุดมศึกษา)
Bachelor Degree
University
Faculty
Field of study
Family Background : (ประวัตคิ รอบครัว)
Name

Relationship

Age

Occupation

Address

Financial Situation : (ฐานะทางการเงิน)
1. Do you receive financial support from your family? (ท่ านได้ รับเงินสนับสนุนจากทางครอบครัวหรือไม่ )
If yes, from whom? How much? (ถ้ าตอบว่ า ใช่ ได้ รับจากใคร และจานวนเงินเท่ าไร)
Received from (ได้ รับจาก) …………………………………………………………………………
How much (จานวนเงิน) ……………………………………………………………… Baht (บาท)
2. Do you borrow Government Loan? (ท่ านได้ ก้ ูเงิน กยศ. หรือไม่ )  Yes (กู้)
If yes, how much? (ถ้ าตอบว่ า ใช่ จานวนเงินที่ก้ ู)
[2]

 No (ไม่ ได้ ก้ ู)

Tuition Fee (ค่ าลงทะเบียน) ..............................................…………………………….. Baht (บาท)
Daily Expense (ค่ าใช้ จ่าย) ........................................................................................... Baht (บาท)
Dormitory (ค่ าหอพัก) ................................................................................................... Baht (บาท)
3. Do you receive another scholarship? (ท่ านได้ รับทุนอื่นหรือไม่ )  Yes (ได้ รับ)  No (ไม่ ได้ รับ)
Detail (รายละเอียด) .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Do you stay at the University Dormitory? (ท่ านพักอยู่ท่ หี อพักของมหาวิทยาลัยหรือไม่ )
 Yes (พัก)
 No (ไม่ ได้ พัก)
Dormitory Fee (ค่ าเช่ าหอพัก) ……..…..................……Baht (บาท) for  Month (ต่ อเดือน)
 Semester (ต่ อภาคการศึกษา)
5. Your Tuition fee per semester (ค่ าลงทะเบียนต่ อภาคการศึกษา)………....………………..Baht (บาท)

(Signature of Applicant)

NOTE: Please submit the following 3 documents with application form.
1. Transcript
2. An Essay about the appoint theme.
3. A copy of Identification Card.
4. The above information will be treated strictly confidential and shown to the related officers only.
It will be used for JCC scholarship projects only, not be used for any other purpose.
[3]

