มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โครงการ Brand Ambassador ปี 5

ติดรูปหน้ำตรง
1 นิ้ว

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ประเภททุนสานักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
********************************
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอรับทุนกำรศึกษำ ประเภททุนสำนักประชำสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร โดยข้ำพเจ้ำขอให้รำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้ำพเจ้ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1
ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................................................อำยุ........................ปี
คณะที่สมัคร...............................................................................สำขำวิชำ.....................................................................
สำเร็จกำรศึกษำที่เดิมจำก..............................................................................................................................................
ระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6 (ม.6) / ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.), ปวส. **กรุณำขีดเส้นใต้
คะแนนเฉลี่ยสะสม........................E-mail:…………………………………..……………………….Line id :………….….………………
Facebook :……………………….…………………………….…………โทรศัพท์มือถือ : ...............................................................
1.2
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...................... หมู่ที่................. ตรอก/ซอย........................................................................
ถนน ........................................... ตำบล/แขวง ..................................................อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์........................................................
1.3
ที่พักอำศัยในปัจจุบันที่มหำวิทยำลัยฯ สำมำรถติดต่อได้ (ระบุรำยละเอียดอย่ำงชัดเจน)
บ้ำนเลขที.่ ...........................หมู่ที่..................... ตรอก/ซอย...........................................................................................
ถนน .....................................ตำบล/แขวง ....................................................อำเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์........................................................
2. ข้อมูลทางครอบครัว
2.1
ชื่อ-นำมสกุล บิดำ..............................................................................อำยุ..........ปี อำชีพ.............................................
ตำแหน่ง......................................................สถำนที่ทำงำน............................................................................................
โทรศัพท์...................................มือถือ.................................รำยได้ต่อเดือ น.......................บำท
2.2
ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ..........................................................................อำยุ..........ปี อำชีพ..............................................
ตำแหน่ง........................................................สถำนที่ทำงำน..........................................................................................
โทรศัพท์...................................มือถือ.................................รำยได้ต่อเดือน.......................บำท
2.3
พี่น้องร่วมบิดำ-มำรดำ ทั้งหมด.............คน ข้ำพเจ้ำเป็นคนที่..................
2.4
ชื่อผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระ (กรณีไม่ใช่บิดำ-มำรดำ).....................................................................................อำยุ............ปี
เกี่ยวข้องเป็น..........................อำชีพ....................................................ตำแหน่ง............................................................
สถำนที่ประกอบกำร................................................................โทรศัพท์.............................มือถือ..................................
รำยได้ต่อเดือน................................................บำท
สำนักประชำสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร
ติดต่อ โทรศัพท์ สำยตรง 02-988-4021-4 หรือ 02-988-3655 ต่อ 1105-8
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ที่อยู่ผู้ปกครองที่มหำวิทยำลัยฯ สำมำรถติดต่อได้.........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์......................................................มือถือ...........................................................
2.5
ควำมสัมพันธ์ของครอบครัว
 บิดำ-มำรดำอยู่ร่วมกัน
 บิดำถึงแก่กรรม
 บิดำ-มำรดำอย่ำร้ำง
 มำรดำถึงแก่กรรม
 บิดำ-มำรดำแยกกันอยู่
 บิดำ-มำรดำถึงแก่กรรมหมด
3. ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
3.1
ตอนอยู่สถำบันเดิมเคยเป็นสมำชิกชมรม(ถ้ำมี)..............................................................................................................
ตำแหน่งในชมรม/โครงกำร/กิจกรรม.............................................................................................................................
3.2
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในขณะศึกษำในโรงเรียน/วิทยำลัย
 เคย ชื่อกิจกรรม......................................................................................................................................................
 ไม่เคย เพรำะ..........................................................................................................................................................
3.3
มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้แก่..........................................................................................................................................
3.4
เรื่องกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
 เคย กู้กองทุน..........................................................................................................................................................
 ไม่เคยกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
3.5
ท่ำนเคยได้รับทุนกำรศึกษำ หรือไม่ จำกหน่วยงำนใด
 เคยรับทุนกำรศึกษำ จำกหน่วยงำน........................................................................................................................
 ไม่เคยได้รับทุนกำรศึกษำ
3.6
ท่ำนแพ้อำหำรประเภทใด..............................................................................................................................................
3.7
ท่ำนมีโรคประจำตัวหรือไม่ ถ้ำมีโปรดระบุ.....................................................................................................................
3.8
ท่ำนแพ้ยำอะไรบ้ำง .......................................................................................................................................................
ข้ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ ข้ อควำมที่ กล่ ำ วมำข้ำ งต้ น เป็น ควำมจริง ทุ ก ประกำรและพร้ อ มที่ จ ะให้ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำ
ทุนกำรศึกษำประเภททุนสำนักประชำสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร ทำกำรตรวจสอบได้ หำกพบว่ำข้อควำมดังกล่ำวไม่เป็นจริง ข้ำพเจ้ำยินดี ให้ดำเนินกำรเพิกถอนทุนกำรศึกษำและระงับสิทธิ์
ในกำรแสดงควำมจำนงขอเข้ำรับ ทุนกำรศึกษำทุกประเภท
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
วันที่...........เดือน....................พ.ศ……………

สำนักประชำสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร
ติดต่อ โทรศัพท์ สำยตรง 02-988-4021-4 หรือ 02-988-3655 ต่อ 1105-8
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หนังสือยินยอม
เรื่อง

ยินยอมให้นักศึกษาเข้าค่าย “กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์”

เรื่อง

ผู้ปกครองนักศึกษา นาย/นางสาว......................................................................................................................................

ตำมที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร ได้จัดตั้งทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน/นักศึกษำในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ที่ได้รับกำร
ยกเว้นค่ำหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ในคณะวิศวกรรมศำสตร์, บริหำรธุรกิจ และคณะวิทยำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งนี้นักเรียน/
นักศึกษำที่อยู่ในควำมปกครองของท่ำน ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกขั้นตอนแรกแล้วนั้น
ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปนักเรียน นักศึกษำทุกคนจะต้องทำกำรเข้ำค่ำยเพื่อกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถระหว่ำงวั นที่ 16
มีนำคม – 17 มีนำคม 2562 (2 วัน 1 คืน) และวันที่ 19 มีนำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
โดยข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................................................................อำยุ...................ปี
อยู่บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย์................................เบอร์โทรศัพท์...............................................................
เป็นผู้ปกครองของนักศึกษำ นำย/นำงสำว..............................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................
ยินยอมให้เข้ำค่ำย “กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษำทุนประชำสัมพันธ์”วันที่ 16 มีนำคม – 17 มีนำคม 2562 (2 วัน 1 คืน)
และวันที่ 19 มีนำคม 2562 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
ลงชื่อ.............................................ผู้ปกครอง
(...............................................)
........../.........../............

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สานักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
อาจารย์เกษศิรินทร์ พูลสวัสดิ์ 096-3596641
โทรศัพท์ สายตรง 02-988-4021-4 หรือ 02-988-3655 ต่อ 1105-8
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เกณฑ์และคุณสมบัติคัดเลือกนักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์
Brand Ambassador ปี 5
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ม หำนคร ชั้ น ปี ที่ 1(รหั ส 62x-xxx-xxxx) จำก 3 คณะเท่ ำ นั้ น
(วิศวกรรมศำสตร์, บริหำรธุรกิจ และคณะวิทยำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
2. อำยุระหว่ำง 17 - 25 ปี
3. เป็นนักเรียนที่จบมำจำกสถำบันเครือข่ำยที่ได้ทำควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) กับมหำวิทยำลัย แล้วเท่ำนั้น ยกเว้นบำง
โรงเรียนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักประชำสัมพันธ์ฯ เป็นกรณีพิเศษ
4. เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภำพดี มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก และไม่มีปัญหำด้ำ นกำรศึกษำที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ Brand Ambassador
5. ไม่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ Brand Ambassador
6. มีทัศนะคติที่ดีต่อสถำนศึกษำ
7. ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้ปกครอง
ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัค รดำวน์โหลดใบสมัคร และสแกนใบสมัค รพร้อมรูปถ่ำย 1 นิ้ว ส่งมำพร้อม Clip VDO ควำมยำวไม่เกิน 5 นำที ใน
หัวข้อ “แนะนาตัวเองและคุณคิดว่าคุณจะทาหน้าที่ Brand Ambassador ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอย่างไร
?” ทาง e-mail : supergirl9002@hotmail.com หมดเขตรับสมัค รและส่งวิดีโอคลิปวันสุดท้ำยวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2562
2. สแกนรูปถ่ำยปัจจุบัน สี่สี ขนำด 4 X 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภำพครึ่งตัว / ภำพเต็ม)
3. ภำพถ่ำย 1 นิ้ว 1 รูป ติดในเอกสำรใบสมัครหน้ำแรก
4. สแกนสำเนำเอกสำร อย่ำงละ 1 ชุด ประกอบด้วย
(1.) บัตรประจำตัวนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
(2.) บัตรประจำตัวประชำชน
(3.) ใบแสดงวุฒิกำรศึกษำ (สถำบันเดิม)
5. สำมำรถดำวน์โหลดขั้นตอนกำรสมัครได้ที่ www.mut.ac.th/Ambassador5
6. สำมำรถส่งเอกสำรและ Clip VDO ได้ด้วยตนเองที่สำนักประชำสัมพันธ์ฯ ตึก MII

สำนักประชำสัมพันธ์และบริกำรวิชำกำร
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หลักเกณฑ์การคัดเลือก
แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน
1. รอบคัดเลือกจำกใบสมัคร และ Clip VDO หลังกำรคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จะทำจดหมำยตอบกลับเพื่อเชิญผู้มีสิทธิ์ให้เข้ำ
ค่ำยกิจกรรมโครงกำรทุนประชำสัมพันธ์ ในกลุ่ม LINE ผู้สมัคร
2. รอบตัดสิน นักศึกษำเข้ำค่ำยที่มหำวิทยำลัยฯ เพื่อร่วมทำกิจกรรม โดยเกณฑ์กำรคัดเลือก จะพิจำรณำจำกทักษะหลำยๆ ด้ำน
อำทิ กำรแสดงควำมสำมำรถ บุคลิกภำพ ภำวะควำมเป็นผู้นำ และได้รับกำรสัมภำษณ์โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
และประธำนโครงกำร Brand Ambassador
3. คำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าค่าย (ค้างคืน)
ในวันที่ วันที่ 16–17 มีนำคม 2562
1.แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)
2.ชุดนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
3.เสื้อผ้ำสำหรับ 3 วัน 2 คืน
4.ของใช้ส่วนตัว
5.รองเท้ำคัทชู / รองเท้ำผ้ำใบ และรองเท้ำแตะ
6.ชุดกีฬำเพื่อกำยบริหำร
7.ผ้ำขนหนู
8.ผ้ำห่ม
9.ยำประจำตัว
10.ไม้แขวนเสื้อสำหรับในกรณีซักตำกผ้ำเอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สานักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
อาจารย์เกษศิรินทร์ พูลสวัสดิ์ 096-3596641
โทรศัพท์ สายตรง 02-988-4021-4 หรือ 02-988-3655 ต่อ 1105-8
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