โครงการทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา “วิทยาลัยนอรทเทิรน”
ทุน NTC Scholarship ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๒
คุณสมบัติผูรับทุนการศึกษาวิทยาลัยนอรทเทิรน
๑. เปนผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๒. เปนผูที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๕๐ (๕ เทอม)
๓. เปนผูที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนตน
สังกัด
๔. เปนผูที่มีความสมารถพิเศษดานตางๆ ดังนี้
- เปนผูนําดานกิจกรรมตางๆของโรงเรียน (ประธานนักเรียน/กรรมการนักเรียน)
- เปนนักกีฬาของโรงเรียน หรือมีความถนัดดานการกีฬา
- เปนผูมีความสามารถดานดนตรี
- เปนผูมีความสามารถดานอื่นๆ (นาฏศิลป, สุนทรพจน, ตัวแทนการแขงขันตางๆ)
๕. ไมเปนผูที่กําลังรับทุนการศึกษาอื่นๆในเวลาเดียวกัน
๖. เปนผูที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการของวิทยาลัยนอรทเทิรน
คาใชจายในการสมัครขอรับทุนการศึกษา
๑. คาใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
๒. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุน

๑๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท (ชําระวันประกาศผล)

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
๑. สงใบสมัครและชําระคาสมัครขอรับทุนการศึกษาตั้งแตวันเปนตนไป จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. ประกาศผลการสอบในเว็บไซตสถาบัน (www.northern.ac.th) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. รายงานตัวและลงทะเบียนนักศึกษา ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑เปนตนไป
เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา
๑. ผูขอรับทุนการศึกษาเปนผูมีคุณสมบัติตามขอกําหนด โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย
นอรทเทิรน
๒. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาไดเพียง ๑ สาขาวิชาเทานั้น
๓. ผูที่ผานการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ จะไดรับทุนการศึกษา ๑๐๐ % โดยที่ชําระคาบํารุงการศึกษา
แตไมตองชําระคาเทอมตลอดหลักสูตร
๔ นักศึกษาทุนจะตองเขารวมกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน และปฎิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากวิทยาลัย

๒
๕. นักศึกษาทุนสามารถใชสิทธิ์กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการชําระคาบํารุงการศึกษา คาเทอม และคาใชจาย
สวนตัวได
๖. นักศึกษาทุนจะตองเปนผูไมกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือตั้งครรภระหวางที่ศึกษา หากประพฤติผิด ทางวิทยาลัยฯ
จะตัดสิทธิ์ทุกการศึกษาทันที
หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. รูปถายขนาด ๒ นิ้ว
จํานวน ๔ รูป
๒. สําเนาประจําบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร
จํานวน ๓ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร
จํานวน ๓ ฉบับ
๔. สําเนาการศึกษา (ใบ ปพ.๑:๔ หรือใบ รบ.)
จํานวน ๓ ฉบับ
๕. สําเนาบัตรประจําตัวผูปกครอง
จํานวน ๓ ฉบับ
๖. สําเนาทะเบียนบานผูปกครอง
จํานวน ๓ ฉบับ
๗. ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนตนสังกัด
จํานวน ๑ ฉบับ
๘. ใบประกาศ/รางวัล หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ถามี)
๙. ชําระคาใบสมัคร ๑๐๐ บาท
๑๐. ชําระคาสมัครขอรับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท
การรับสมัคร
สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารดวยตนเองที่วิทยาลัยนอรทเทิรน เลขที่ ๘๘๘ หมู ๒ ตําบลหนองบัวใต
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หรือสมัครผานทางอจารยที่เขาแนะแนวกาสรศึกษาและประชาสัมพันธดวยตนเอง ณ
วันทีเ่ ขารับสมัคร พรอมชําระเงินคาใบสมัครและคาสมัครขอรับทุน หรือสามารถยื่นเอกสารการสมัครที่ครูแนะแนว
ของโรงเรียน
หมายเหตุ : ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดดงั นี้
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะมนุษยศษสตร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
- สาขาวิชานิติศาสตร
- สาขาวิชารัฐศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะศึกษาศาสตร
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๓

คาใชจายทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติหลักสูตร 4 ป/ 5ปทุกคณะ (ปการศึกษา 2561)
ที่

รายการ

คาเทอม+ คาเทอม+ คาเทอม+ คาเทอม+
คาใชจาย คาบํารุง คาบํารุง คาบํารุง คาบํารุง
ทุน 100% ทุน 75% ทุน 50% ทุน 30%
100
-

ชวงเวลาชําระ

1

คาใบสมัคร

ชําระทันที
ชําระทันทีท่สี มัคร
เรียน
เปดภาคการศึกษา

2

คาสมัคร

1,500

-

3
4

คาบํารุงการศึกษา
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
-สาขาวิชารัฐศาสตร
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
-สาขาศิลปะการแสดงและ
นาฏศิลป
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
-สาขาวิชานิติศาสตร
-สาขาวิชาอาชีวอนามัย
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

4,000

-

-

4,000

-

-

-

-

-

4,000

-

-

-

-

-

4,000

-

-

-

-

๔
-สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
ชุมชน
หมายเหตุ : สวัสดิการหอพักนักศึกษา
1. หองแอรคนละ 1,000 บาท/เดือน คาประกัน 1,000 บาท/คนชําระครั้งแรกเมื่อเขาพักและคืนเงินเมื่อยาย
ออกจากหอพัก คาไฟตามมิเตอรคาน้ําเหมาจาย 100บาท/เดือน/คน
2. หองพัดลมคนละ 500 บาท/เดือน คาประกัน 500 บาท/คนชําระครั้งแรกเมื่อเขาพักและคืนเงินเมื่อยาย
ออกจากหอพัก คาไฟตามมิเตอรคาน้ําเหมาจาย 100 บาท/เดือน/คน

