ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2562
Panasonic Scholarship 2019
พานาโซนิค คอร์ ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย
ขอต้ อนรั บนักศึกษาไทยสู่โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค 2562 (Panasonic Scholarship 2019)
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจาปี 2562
ส ำนั ก งำนโครงกำรทุ น กำรศึ ก ษำพำนำโซนิ ค ในประเทศไทย เปิ ดรั บ สมั ค รทุ น “Panasonic Future Gear
Scholarship” ทุ น พานาโซนิ ค ปั ้ น วิศ วะ สร้ างอนาคต เพื่ อสนับ สนุน น้ อ งๆ นิ สิต นัก ศึก ษำชัน้ ปี 2 ที่ ก ำลัง ศึก ษำอยู่ใน
มหำวิ ท ยำลัย รั ฐ บำลในประเทศไทย คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ สำขำวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Engineering),
วิศ วกรรมเครื่ องกล (Mechanical Engineering), วิศ วกรรมอุตสำหกำร (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิ วเตอร์
(Computer Engineering), วิ ศ วกรรม ไฟ ฟ้ ำ (Electrical Engineering), วิ ศ วกรรม แม ค ค ำท รอ นิ ก ส์ (Mechatronics
Engineering) และ วิศ วกรรมเคมี (Chemical Engineering) ซึ่ง ทุนกำรศึกษำพำนำโซนิ คเป็ นทุนไม่มีภำระผูก พัน หลังจบ
กำรศึกษำ
โดยทุนกำรศึกษำพำนำโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อเนื่องตังแต่
้ ระดับ ปริ ญญำตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 จน
จบกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี ) จำนวนปี ละ 10 ทุน รวมมูลค่ำกว่ำทุนละ 135,000 บำท นอกจำกนี ้นักเรี ยน
ทุนของพำนำโซนิค ยังได้ รับสิทธิ์ สนับสนุนกำรเรี ยนภำษำต่อเนื่ องทุกปี ตลอดทัง้ 3 ปี เต็ม ทัง้ ยังได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
พำนำโซนิคในกำรทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้ ำนสิ่งแวดล้ อม มีโอกำสได้ เข้ ำเยี่ยมชมโรงงำนของพำนำโซนิคอย่ำงใกล้ ชิด
ส่งเสริ มด้ ำนกำรฝึ กงำนสร้ ำงเสริ มประสบกำรณ์ กับบริ ษัทต่ำงๆ ของพำนำโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็ จกำรศึกษำจะ
ได้ รับกำรแนะนำอำชีพจำกรุ่นพี่ในสำยงำนตัวจริ ง
สำหรับนิสติ นักศึกษำชันปี
้ 2 ที่กำลังศึกษำอยูใ่ นคณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำดังกล่ำว สำมำรถเข้ ำไปดูรำยละเอียด
และเงื่อนไขกำรสมัครพร้ อมดำวน์โหลดใบสมัครได้ แล้ วที่ https://www.panasonic.com/th หรื อติดต่อสำนักงำนทุนกำรศึกษำ
พำนำโซนิค โทร 02-649-0888 ต่อ 755 ปิ ดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครรับทุน
1. มีสญ
ั ชำติไทย
2. กำลังศึกษำชันปี
้ 2 ในคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรัฐบำลในประเทศไทย สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่ องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสำหกำร (Industrial
Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้ำ (Electrical Engineering),
วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
3. เกรดเฉลีย่ สะสม (GPAX) ตลอดปี กำรศึกษำชันปี
้ ที่ 1 ไม่น้อยกว่ำ 2.75
4. ไม่เป็ นผู้วิกลจริ ต ไม่เป็ นผู้มีโรคติดต่อร้ ำยแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. ไม่เป็ นผู้ที่มีควำมประพฤติเสือ่ มเสีย หรื อถูกไล่ออกเนื่องจำกถูกลงโทษทำงวินยั จำกสถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน
6. มีภมู ิลำเนำที่พกั อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง ซึง่ สำนักงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพำนำโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้ องไม่อยูร่ ะหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรื อเอกชนอื่น ๆ ในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงสมัครทุนนี ้ หรื อสิ ้นสุดกำรรับทุนจำกหน่วยงำนนัน้ ๆ แล้ ว
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอร์ มกำรสมัคร (ใบสมัครขอรับทุนกำรศึกษำพำนำโซนิค 2562)
สำเนำใบแสดงผลกำรเรี ยน (Transcript) ระดับปริ ญญำตรี (ชันปี
้ ที่1) ทัง้ 2 ภำคกำรศึกษำ จำนวน 1 ชุด
รูปถ่ำยขนำด 1 นิ ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน จำนวน 1 ชุด
สำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ำมี) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสำรประกอบกำรสมัคร สำเนำเป็ น A4 พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก
- เปิ ดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร): วันนี ้จนถึง 30 กันยายน 2562
- ประกำศผลกำรคัดเลือกรอบแรกภำยใน 8 ตุลำคม 2562
หมายเหตุ กระบวนกำรคัดเลือกจะดำเนินกำรเป็ นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
กำหนดกำร/ รำยละเอียด/ ประกำศผลทุกรอบที่ www.panasonic.com/th
และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand
ที่อยู่ในการจัดส่ งใบสมัคร
สานักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
598 อำคำรคิวเฮ้ ำส์ เพลินจิต ชัน้ 5 และ ชัน้ 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ติดรถไฟฟ้ำสถำนีเพลินจิต) โทร 02-649-0888 ต่อ 755 E-mail: scholarship@th.panasonic.com
รำยละเอียดทำงเว็บไซต์ www.panasonic.com/th และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

