
 
 

หน้า  1 / 5 

ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”  

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
................................................................... 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ท่ีเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้ด าเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติท่ีเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ 
โดยโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลท่ัวประเทศ  

ในปี 2564 นี้ มูลนิธิฯ ได้ด าเนินการโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 16 และได้อนุมัติ “ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจ าปีการศึกษา 2564” ให้ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษา ท้ังในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

1) ทุนระดับอาชีวศึกษา 
1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา  

 1.1.1  ทุนนีจ้ะพิจารณาให้ทุนกับนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ท่ีเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับ 
             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลกัสูตรการศึกษา 
 1.1.2  การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

- ระดับปวช. ชั้นปีท่ี 1   จ านวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ระดับปวส. ชั้นปีท่ี 1   จ านวนทุน 30 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.2.1 เป็นนักเรียนนักศึกษา ท่ีศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 หรือ ระดับประกาศนียบัตร 

          วิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2564 ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้ 
- อุตสาหกรรม 
- พาณิชยกรรม (บัญชีและการเงิน/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด)  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   
- เกษตรศาสตร์ (เกษตรกรรม/เพาะเลี้ยงสัตว์/พืชศาสตร์/การประมง/สัตวศาสตร์) 

1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ข้ึนไป  
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ข้ึนไป  

1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาท ต่อป ี
1.2.4 ไม่เป็นผู้ท่ีก าลังรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)  

  หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 
1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ป ีณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 
1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิฯ จัดข้ึนได้ตลอดระยะเวลารับทุน 

2) ทุนระดับอุดมศึกษา 
     2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา 
 ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาให้ทุนกับนักเรียนนักศึกษา ท่ีศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแตช่ั้นปีท่ี 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ในชั้นปีท่ี 4 จ านวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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2) ทุนระดับอุดมศึกษา (ต่อ) 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.2.1 เป็นนสิิตนักศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
            ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกท่ีก าหนด ดังนี ้

- วิศวกรรมศาสตร์  

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- อุตสาหกรรมการเกษตร 

- คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ไอที 

- โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 

- คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)   

- สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

- พาณิชยศาสตร์(บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ) 

- จิตวิทยา (วทบ.) 

- ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

- เกษตรศาสตร์ (เกษตรกรรม/พืชสวน/พืชไร่/โรคพืช/สัตวบาล/สัตวศาสตร์/ประมง/เทคโนโลยีการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร) 
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด  3.15  ข้ึนไป 
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัว/ผู้อุปการะมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อป ี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ท่ีก าลังรับทุนการศึกษาจากท่ีอื่น ยกเว้น  เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

            ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ป ีณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิฯ จัดข้ึนได้ตลอดระยะเวลารับทุน 

เง่ือนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 
  1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 1 คร้ัง โดยนักศึกษาจะต้องมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจ าปีด้วยตนเองทุกคน  
  2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษา พร้อมรายงานรายรับรายจ่าย ตามแบบท่ีก าหนด แก่มูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา โดยมูลนิธิฯ อาจพิจารณา
ติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการเป็นคร้ังคราวตามสมควร  
  3. ผู้ได้รับทุนต้องรักษาความประพฤติให้ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนในปีต่อไป 
  4. มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา สมัมนาให้ความรู้ เป็นต้น เพื่อให้เสริมสร้างพัฒนาการบุคลากร ทางด้านทักษะ ความคิด จิตอาสาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ให้แก่นักศึกษาในโครงการซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคัญและจ าเป็น ท่ีผู้รับทุนจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
  5. ในขณะท่ีได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอื่นใด   ยกเว้น  เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมท่ีผูก
กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดเท่านั้น 
  6. ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาต้องอนุญาตและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯ ตลอดเวลาการรับทุน เพื่อใช้
ติดตามนักศึกษา ประกอบการพิจารณาทุนต่อเนื่องและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุน รวมท้ังอนุญาตให้มูลนิธิฯ ใช้ข้อมูล ภาพ หรือ
อื่นๆ ในกิจกรรมของท่านท่ีเกิดข้ึนระหว่างการรับทุนในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ สู่สาธารณะ ท้ังนี้หากผู้ได้รับทุนถอนความยินยอม 
มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาทุนทุกกรณี 

เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน    สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน 
     1.  ตาย หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา  
     2.  ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง 
     3.  ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน 
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เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน (ต่อ) 
     4.  สละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาหรือเพิกถอนความยินยอมในการเปิดเผยและอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯ โดยมีหลักฐานเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณบดีของสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดอยู่ 
     5.  กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
     ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1 ขอระเบียบการรับสมัครการขอรับทุน จากหน่วยงานด้านทุนการศึกษาของคณะ/ภาควิชา หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดอยู่ หรืออ่านระเบียบจาก QR Code บนโปสเตอร์ และเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ 

2 กรอกใบสมัครด้วยตนเองบนระบบออนไลน์ ตามเว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th พร้อมท้ังแนบไฟล์รูปถ่ายชุด
นักเรียนนักศึกษาหน้าตรง แนวต้ัง จ านวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

3 หลังจากกรอกใบสมัครในระบบครบถ้วนแล้ว ให้กด “ส่งใบสมัคร” พร้อมดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ชุดใบสมัครออกจากระบบ  
โดยเอกสารท่ีดาวน์โหลดพร้อมสั่งพิมพ์ออกจากระบบจะปรากฎเป็นรูปแบบไฟล์ PDF โดยประกอบไปด้วย    
1) ใบสมัคร ท่ีผู้สมัครได้มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้สมัครน าเอกสารชุดดังกล่าวไปให้อาจารย์หัวหน้าแผนก 

ภาควิชา/อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาของสถาบัน ลงนามรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดท่ีนักเรียนนักศึกษาลงข้อมูลมาเป็นความจริง
ท้ังหมดโดยเซ็นชื่อรับรองท่ีมุมล่างขวามือทุกหน้า 

2) เอกสารรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุน (เอกสารฉบับท่ี 2 นี้จะปรากฎอยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัครอัตโนมัติ) เพื่อให้
ผู้สมัครน าเอกสารชุดดังกล่าวไปให้อาจารย์หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาของสถาบัน ลงความเห็นและลงนามรับรอง 

 3) หนังสือยินยอมอนุญาตการให้เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารฉบับท่ี 3 จะปรากฎอยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัครอัตโนมัติ) 
เพื่อให้ผู้สมัครน าเอกสารชุดดังกล่าวไปลงนามยินยอม และหากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามรับรองด้วย 
** เอกสารการสมัครทุนดังกล่าว สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ (E-Signature) ได้ โดยต้องระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของผู้ลงนามไว้ใน
เอกสารด้วย และมูลนิธิฯ อาจพิจารณาทวนสอบความถูกต้องไปยังผู้ท่ีลงนามในเอกสารดังกล่าวอีกคร้ัง ** 

4. สแกนเอกสารใบสมัคร และเอกสารฉบับท่ี 2, 3 ท่ีได้มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ทุกฉบับ และ
ภาพถ่ายบ้านและสมาชิกในครอบครัว เพื่ออัพโหลดข้ึนระบบออนไลน์ 

5. เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษาอื่นๆ ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง และต้องอัพโหลดข้ึนระบบในข้อ 4 มีดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา  
- ส าเนาทรานสคริปต์ (Transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 
- ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าท่ีมีชื่อของผู้สมัคร) 
- เอกสารรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ท่ีมีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปีจนถึงปีล่าสุด(ถ้ามี) 
- ภาพถ่ายบ้านและครอบครัว โดยภาพถ่ายบ้านจะต้องเป็นบ้านท่ีตนเองอาศัยอยู่ปัจจุบัน จ านวน 2-4 รูป (หากนักศึกษาอยู่หอพัก หรือ ไม่ได้
อาศัยอยู่กับครอบครัว ให้ถ่ายภาพสถานท่ีพักอาศัยของตนเองในปัจจุบันและบ้านของผู้ปกครองด้วย)  
  1. ถ่ายภาพท่ีเห็นบ้านท้ังหลัง(หน้าบ้าน) พร้อมสมาชิกทุกคนในครอบครัว  
  2. ถ่ายภาพภายในบ้านมุมกว้างที่เห็นข้างในบ้านได้มากที่สุด ในกรณีท่ีเป็นห้องเช่าหรือหอพัก ให้ถ่ายภาพในห้องพัก 
- เอกสารแฟ้มผลงาน (portfolio) อัพเดทในรอบ 3 ปี และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 

6. ท้ังนี้ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้นบนระบบเรียบร้อยแล้ว  ผู้สมัครจะต้องน าส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบท้ังหมด  
(ต้นฉบับ = ชุดท่ีสั่งพิมพ์ไว้) ไปท่ีหน่วยงานด้านทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด จึงเป็นการสมัครท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

7. เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด รวบรวมและส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS หรือ บริการน าส่งพัสดุเอกชนมา
ท่ี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 487/1 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1560 หรือ 1590) 

     -  ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันท่ี  8  ธันวาคม  2564 
          -  ระดับอุดมศึกษา  ภายในวันท่ี 10  มกราคม  2565 
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การคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
1. รอบเอกสาร (Paper Screening) :  มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบตัวจริงที่ผู้สมัครส่งมาใน

เบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการพิจารณารอบแรกไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ส่งอีเมลไปยังนักศึกษา และประกาศผลบนบนเฟซบุ๊กโครงการทุนส่งน้อง
เรียนจบ (www.facebook.com/afscholarship) 
     2. รอบคัดเลือก (Pre-Screening) : 
          -  นักเรียนนักศึกษา ผู้ท่ีมีสิทธิต้องรายงานตัว โดยท าแบบทดสอบบุคลิกภาพ(MBTI) ท่ีมูลนิธิฯ ก าหนดและส่งหลักฐานกลับมาผ่านข้อความ
ส่วนตัวท่ีอินบ็อก (inbox) เพจเฟซบุ๊กโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ (www.facebook.com/afscholarship)  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรอบคัดเลือก 
          -  หลังจากนั้น มูลนิธิฯ จะแจ้งก าหนดการนัดหมายกลับไปยังนักเรียนนักศึกษา ท่ีรายงานตัวแล้วเท่านั้น โดยส่งลิงก์ให้สอบข้อเขียน และนัด
หมายเพื่อสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่าน Line Video Call             
          -  นักเรียนนักศึกษาเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่าน Line Video Call ตามวัน-เวลา ท่ีมูลนิธิฯ ก าหนด 
          -  มลูนิธิฯ จะรวบรวมคะแนนผลการสอบรอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการฯ พร้อมแจ้ง
ก าหนดการสัมภาษณ์ทุน ไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ส่งอีเมลไปยังนกัศึกษา ประกาศผลบนเว็บไซต์ (www.ajinomotofoundation.or.th) และ 
เฟซบุ๊กโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ (www.facebook.com/afscholarship)  
     3. รอบสัมภาษณ์ (Interview) : 
          - นักเรียนนักศึกษา ผู้ท่ีมีสิทธิจะต้องตอบกลับและรายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ ก่อนการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางหนึ่งที่มูลนิธิฯ ก าหนด  

- มูลนิธิฯ แจ้งก าหนดการและจัดให้มีการสอบในรอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น (App) “ซูม (Zoom)” โดยมี
คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา โดยผลการพิจารณาผู้ท่ีได้รับทุนจากคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

4. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา  : 
 มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ ได้ รับทุนการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ส่งอี เมลไปยังนักศึกษา ประกาศผลบนเว็บไซต์ 

(www.ajinomotofoundation.or.th) และเฟซบุ๊กโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ (www.facebook.com/afscholarship)  พร้อมแจ้งก าหนดการ
เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาฯ ให้ทราบต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
1. การคัดเลือกระดับอาชีวศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร   ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2564 
- รอบเอกสาร    9 - 14 ธนัวาคม 2564 
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบคัดเลือก  14 ธันวาคม 2564 
- รอบคัดเลือก    20 – 23 ธันวาคม 2564 
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์  27 ธันวาคม 2564 
- รอบสัมภาษณ์    11 - 13 มกราคม 2565  
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน   8 กุมภาพันธ์ 2565 (บนเว็บไซตแ์ละเฟซบุ๊ก) 

2. การคัดเลือกระดับอุดมศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร   ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 
- รอบเอกสาร    11 - 14 มกราคม 2565 
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบคัดเลือก  14 มกราคม 2565 
- รอบคัดเลือก    21 - 25 มกราคม 2565 
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์  27 มกราคม 2565 
- รอบสัมภาษณ์    2 - 4 กุมภาพันธ ์2565 

3. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุน (บนเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก) 8 กุมภาพันธ์ 2565  
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ต่อ) 

4. พิธีรับทุนและกิจกรรมประจ าปี    18-28 กมุภาพันธ์ 2565 (จะประกาศให้ทราบในภายหลัง) 
5. ติดตามผลนักเรียนทุน    มีนาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
 
การติดต่อสอบถาม : ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามโครงการทุนการศึกษาฯ ได้ท่ี  
 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 487/1 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 โทร. 0-2247-7000 ต่อ คุณนภัฎศวัณย์ 1560 / คุณช่อทิพ 1590 / คุณปิยวรรณ 1512 
 อีเมล : ajtscholarship@gmail.com  เว็บไซต์ : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ 
 เฟซบุ๊ก : โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ (www.facebook.com/afscholarship)   
 
  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
 
     ประกาศ ณ วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
              (นายสุรเดช เธียไพรัตน์) 
             รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 


