สำหรับนักศึกษำที่ได้ รับทุนกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ปี กำรศึกษำ 2562
1. กำหนดกำรยืนยันสิทธิ์กำรรั บทุนกำรศึกษำ
ระหว่ ำงวันพุธที่ 19 - วันจันทร์ ท่ ี 24 ธันวำคม 2561
ให้ ผ้ ูท่ ไี ด้ รับทุนกำรศึกษำ โดยโอนเงินเข้ ำบัญชี
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้ า)
บัญชี กระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี 045-1-16090-7
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
2. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาห้ วยขวาง
เลขที่บญ
ั ชี 176-0-81360-8
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอนุสาวรี ย์ชยั
เลขที่บญ
ั ชี 034-3-08462-4
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

มีรำยละเอียดดังนี ้
ทุนรัตนมงคล
และ
ทุน ปวส.100%

1. เงินประกันการรับทุนการศึกษา
10,000.-บาท
2. ค่าใช้ จา่ ยที่ผ้ รู ับทุนต้ องรับผิดชอบเองตามคณะวิชาของนักศึกษา
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4,700.-บาท
2.2 วิทยาลัยนานาชาติ
6,900.-บาท
2.3 คณะวิชาอื่นๆ
4,200.-บาท
ทุนส่งเสริม
1. เงินประกันการรับทุนการศึกษา
10,000.-บาท
การศึกษาครึ่งหนึง่
(โดยสามารถโอนชาระเป็ นค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ )
(UTCC-Gold)
ทุนส่งเสริม
1. เงินประกันการรับทุนการศึกษา
10,000.-บาท
การศึกษา30%
(โดยสามารถโอนชาระเป็ นค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ )
(UTCC-Silver)
ทุนทายาทเกษตร 1. เงินประกันการรับทุนการศึกษา
10,000.-บาท
(ทุนการศึกษา
(โดยสามารถโอนชาระเป็ นค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ )
50%)
ทุนประเภทอื่นๆ สำหรับทุนอื่นๆ นักศึกษำสำมำรถรำยงำนตัว และออกเลข
นอกจำกเหนือ
ทะเบียนนักศึกษำ และชำระค่ ำส่ วนต่ ำง ได้ ท่ ศี ูนย์ รับสมัครนักศึกษำ (One Stop
จำกทุนข้ ำงต้ น
Service) อำคำร 24 ชัน้ 2 เวลำ 09.00 – 17.00 น. ทุกวันไม่ เว้ นวันหยุดรำชกำร
ภำยในวันที่ 6 เมษำยน 2562 หรื อโอนเงินและแจ้ งข้ อมูลตำมช่ องทำง

นักศึกษำส่ งหลักฐำน สำเนำกำรโอนเงินค่ ำประกันทุนกำรศึกษำทำงใดทำงหนึ่ง ดังนี ้
1. ส่งทางไปรษณีย์มายัง
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400 โทร. 02-697-6766-68
2. E-mail : Khowphornchanok_rua@utcc.ac.th
3. Line : @utcc (แจ้ งส่งต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาค่ะ)
2. กำหนดขึน้ ทะเบียนนักศึกษำ และทำสัญญำรั บทุนกำรศึกษำ นักศึกษำทุนรั ตนมงคล
ทุน UTCC Gold และทุน UTCC Silver
คณะวิชำต่ ำงๆ สำมำรถมำขึน้ ทะเบียนนักศึกษำและทำสัญญำ 1 – 6 เมษำยน 2562
ณ ศูนย์ รับสมัครนักศึกษำ อำคำร 24 (ตึกใบเรื อ) ชัน้ 2
เวลำ 09.00 – 17.00 น.

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

1 เม.ย. 62

09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.

2 เม.ย. 62

3 เม.ย. 62
4 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62

13.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
09.00 น.
13.00 น.

คณะวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะบัญชี
คณะนิเทศศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ
วิทยำลัยผู้ประกอบกำร
คณะเศรษฐศำสตร์
วิทยำลัยนำนำชำติ
คณะวิทยำศำสตร์
คณะนิติศำสตร์
คณะกำรท่ องเที่ยวฯ
คณะกำรท่ องเที่ยว
คณะมนุษยศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์ ฯ

ประเภททุนกำรศึกษำ
โครงกำรสร้ ำง
รัตนมงคล
UTCC-Gold
ผู้ประกอบกำรฯ



























UTCC-Silver














3. ค่ ำใช้ จ่ำยๆ ในกำรรำยงำนตัวทำสัญญำทุน
นักศึกษาที่ได้ รับทุนการศึกษา จะต้ องรายงานตัวพร้ อมชาระเงินดังนี ้
ประเภททุนการศึกษา
ทุนส่งเสริ มการศึกษาครึ่งหนึง่
(UTCC-Gold)

ทุนส่งเสริ มการศึกษา30%
(UTCC-Silver)

ค่าสมัครเรี ยน

รายละเอียดการชาระเงิน
2. ค่าอุปกรณ์สอื่ การเรี ยนการสอน Digital Hybrid Learning System
(ชาระในวันเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา)
3. ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ครึ่งหนึ่ง
(ชาระในวันเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา)
2. ค่าอุปกรณ์สอื่ การเรี ยนการสอน Digital Hybrid Learning System
(ชาระในวันเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา)
3. ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 70%
(ชาระในวันเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา)
กรณีผ้ ยู ืนยันการรับทุนการศึกษา ยังไม่สมัครเรียน

จานวนเงิน
8,500.-บาท
ตามหลักสูตร
11,900.-บาท
ตามหลักสูตร
500.-บาท

กรณีท่ผี ้ ูรับทุนการศึกษา ที่ชาระเงินไว้ แล้ วให้ นาใบเสร็จรั บเงินหรือหลักฐานการชาระเงินมาด้ วย
3. เอกสำรที่จะต้ องเตรียมมำในวันรำยงำนตัวและขึน้ ทะเบียนเรี ยน
1 สาเนาบัตรประชาชน
1
2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
1
3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับจบการศึกษา
2
(หรื อหนังสือรับรองผลการเรี ยนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษาพร้ อมประทับตราสถานศึกษา)
4 รูปถ่าย 1 นิ ้ว
1
5 สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)
1
6 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง/เอกสารการโอนเงินผ่านธนาคารฉบับจริง กรณีที่
ชาระเงินประกัน/ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

4. หลักเกณฑ์ ทำสัญญำรั บทุนกำรศึกษำ
กรณีท่ ผี ้ ูรับทุนกำรศึกษำอำยุไม่ ถงึ 20 ปี บริบูรณ์ ในวันทำสัญญำ ต้ องมีบิดำ หรื อ มำรดำ
มำเซ็นยินยอมในวันทำสัญญำด้ วย เอกสารประกอบการจัดทาสัญญามีดงั นี ้
4.1 เอกสำรสำหรั บผู้รับทุนกำรศึกษำ (นักศึกษำ)
1 สาเนาบัตรประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับจบการศึกษา
4 สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)

1
1
2
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

4.2 เอกสำรสำหรับบิดำ หรือ มำรดำ
1 สาเนาบัตรประชาชนบิดา หรื อ มารดา
2 สาเนาทะเบียนบ้ านบิดา หรื อ มารดา
3 สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)

1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ กรณีที่บิดาหรื อมารดาไม่สามารถเดินทางมาในวันทาสัญญา ต้ องทาหนังสือมอบอานาจโดย
บิดาหรื อมารดา พร้ อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยมีหลักฐานดังนี ้
1. สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ อย่างละ
1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้ านผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ อย่างละ
1 ฉบับ
3. สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)
1 ฉบับ

5. บันทึกข้ อมูลทำสัญญำรั บทุนกำรศึกษำ
ให้ ผ้ รู ับทุนการศึกษา กรอกแบบบันทึกข้ อมูลออนไลน์ สาหรับจัดทาสัญญาทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ตามลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVu1uSKImUdJgO4NXYxxgTgZHg67qw
WzmYttBHXZ4uIgIkqQ/viewform

สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี : กองสวัสดิกำรนักศึกษำ โทร. 0-2697-6910, 0-2697-6913
https://www.facebook.com/groups/146882095355468

