
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ได้มอบทุนกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี (ฟรี) ตลอดหลักสูตร ให้กับ
นักเรียน นักศึกษำ และในระหว่ำงเรียน จะมีรำยได้จำกกำรฝึกงำนกับ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  ผู้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ จะได้ศึกษำต่อ ณ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด  ในปี
กำรศึกษำ 2561 นี ้  

คณุสมบตัผิูส้มคัรสอบเพือ่ขอรบัทนุ 
1. หลักสูตร 4 ปี เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (หรือ ก ำลังศึกษำในภำคเรียนสุดท้ำย)  ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  หรือ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
2. อำยุ 18 - 25 ปี บริบูรณ์ 
3. บุคลิกภำพดี น้ ำหนักและส่วนสูงได้สัดส่วน (ผู้ชำยสูง 160 ซม.  ผู้หญิงสูง 155 ซม.) 
4. มีควำมอดทน รับผิดชอบ มุ่งมั่น และตั้งใจจริง 
5. มีจิตบริกำรและชอบงำนบริกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน 

หลกัฐำนกำรสมคัรสอบเพือ่ขอรบัทนุ 
1. ใบสมัครของโครงกำรฯ Download ได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/ หรือรับใบสมัครได้ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลกรุงเทพ คณะบริหำรธุรกิจ อำคำร 7 ช้ัน 1 ในวันเวลำท ำกำร 
2. ใบแสดงผลกำรศึกษำ 1 ชุด (ฉบับรับรองจำกสถำนศึกษำ) (5 ภำคเรียนกำรศึกษำ) 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
4. รูปถ่ำยขนำด 1 หรือ 2 นิ้ว หน้ำตรง, ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นด ำ, สวมเสื้อเชิ้ต ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ ำนวน 2 รูป 

(ติดในใบสมัคร 2 รูป) 
5. ค่ำระเบียบกำรสมัครสอบ จ ำนวน 300.- บำท  

 
ขอ้ปฏบิตัผิูส้มคัรสอบเพือ่ขอรบัทนุ 

1. ก ำหนดรับสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐำนด้วยตนเอง ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี   
รำชมงคลกรุงเทพ   คณะบริหำรธุรกิจ อำคำร 9 ช้ัน 1 (พื้นท่ีบพิตรพิมุข มหำเมฆ) (ห้องสุดท้ำย) หรือ บริษัท  
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  ในวันเวลำท ำกำร ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 25 
พฤษภำคม 2561 (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

2. ประกำศผลผู้มีสิทธ์ิสอบเพื่อขอรับทุน ในวันท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ดูได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/ 
3. สอบข้อเขียน ในวันที ่6 มิถุนำยน 2561 
4. สอบสัมภำษณ์กับทำงบริษัทฯ  (ก ำหนดกำรจะแจ้ง ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2561) 
5. ประกำศผลผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ (ก ำหนดกำรจะแจ้ง ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2561) 
6. ขึ้นทะเบียนและรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ (ก ำหนดกำรจะแจ้ง ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2561) 

สวัสดิกำรที่จะได้รับ 
1. เบี้ยเลี้ยงในวันฝึกงำน 
2. มีอำหำร 2 มื้อ ในวันฝึกงำน 
3. ที่พักฟรีเทอมแรกส ำหรับนักศึกษำที่มำจำกต่ำงจังหวัด หลังจำกนั้นบริษัทจ่ำยให้ส่วนหนึ่งจนจบกำรศึกษำ 

เรียนฟร ีมรีำยได้ระหวำ่งเรยีน และมงีำนท ำทนัทีหลงัเรยีนจบ 
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4. ชุดนักศึกษำและเครื่องแบบฝึกงำน 
5. ค่ำรักษำพยำบำล 
6. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

เงื่อนไข 
1. ท ำสัญญำรับทุน และมีผู้ค้ ำประกัน 
2. ฝึกงำนควบคู่กับกำรเรียน 
3. หลังจบ ป.ตรี บรรจุเป็นพนักงำนประจ ำ ท ำงำนที่ S&P โดยต้องผ่ำนมำตรฐำนงำนของบริษัท (ได้เงินเดือนเต็ม) 

หรือชดใช้แทนทุน 200,000 บำท (กรณีไม่ท ำงำนกับ S&P) 
 

ตำรำงสอบคดัเลอืก วนัที ่6 มถินุำยน 2561 
ตำรำงสอบคดัเลอืก คณะบรหิำรธรุกจิ 

หลกัสตูรบรหิำรธรุกจิบณัฑติ หมำยเหต ุ
เวลำสอบ รหสัวชิำ วิชำทีส่อบ 

09.00-12.00 น. 888003 วิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร-์ภำษำองักฤษ  
 777002 ภำษำไทย-สังคม  
  สอบสัมภำษณ์กับทำงมหำวิทยำลยั  

หมำยเหต ุ 1.  ไมอ่นญุำตใหใ้ชเ้ครือ่งค ำนวณ ,โทรศพัทม์อืถอืและไมบ้รรทดัทีม่สีตูรทกุประเภทเขำ้หอ้งสอบ 
              2.  ผูส้มคัรจะตอ้งเขำ้สอบทั้งภำคเชำ้และภำคบำ่ย มฉิะนัน้จะไมไ่ดร้บักำรพจิำรณำผลสอบแตอ่ยำ่งใด  

  3.  ผูส้มคัรสอบ จะตอ้งผำ่นกำรสอบขอ้เขยีน ผำ่นกำรสอบสมัภำษณก์บัทำงมหำวทิยำลยั  และผำ่นกำรทดสอบเชิง
ปฏบิตักิบัทำงบรษิัท จงึจะมสีทิธิไ์ปสอบสมัภำษณก์บัทำงบรษิทัเพือ่รบัทนุกำรศกึษำตอ่ไป   

 
กำรจดักำรเรยีนกำรสอน  :  ตำมแผนกำรเรียนของโครงกำร จันทร ์- ศุกร์ 

  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ   
คณะบริหำรธรุกิจ  โทร. 02-2879600 ต่อ 7331 หรือ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)    
โทร. 02-664-6200 ต่อ 215, 085-661-4569 (ครูก้อย)  

 
 


