Scholarship for AIT Students
Fields of Study
1. Construction, Engineering and Infrastructure Management (CEIM)
2. Industrial & Supply Chain Management
3. Project Management in Construction
4. Marketing
5. Strategy

Detail of Scholarship 792,800 THB x 5 students = 3,964,000 THB
-

Application Fees

800

THB

-

Tuition Fee

672,000

THB

-

Registration fee

80,000

THB

-

Research Support

40,000

THB

เกณฑ์ การพิจารณาผู้ขอทุน
1. เป็ นบุคคลทีมีสญ
ั ชาติไทย
2. มีผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ขนตํ
ั ! า 3.00
3. สมัครเรี ยนในสาขาวิชาที บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน) กําหนด
4. ผ่านการคัดเลือกเบื !องต้ นจากสถาบัน AIT
5. ผู้ขอรับทุนต้ องเป็ นผู้ทีไม่อยูใ่ นระหว่างการรับทุนหรื อมีภาระผูกพันกับหน่วยงานอืนๆ
เงือนไขการรับทุน
1.ผู้ขอรับทุนจะต้ องลงทะเบียนเรี ยน และทํา Thesis ในหัวข้ อทีบริ ษัทฯ ให้ ความเห็นชอบ
(โดยมีตวั แทนของบริ ษัทฯ เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาร่วมหรื อเป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
2. ต้ องลงทะเบียนเรี ยนต่อเนืองจนจบการศึกษาภายใน 2 ปี
3. ต้ องมีผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาโท ขันตํ
! า 3.25 ต่อเทอม
4. การสนับสนุนทุนการศึกษา บริ ษัทฯ จะมอบผ่านสถาบัน AIT
5. กรณีทีผ้ ขู อรับทุนกระทําผิดเงือนไขการรับทุนระหว่างศึกษา จะยุติการสนับสนุนทุนทันที
6. หลังจบการศึกษา ผู้รับทุนจะต้ องปฏิบตั ิงานที บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลา 3 ปี
7. ในกรณีถ้าผู้รับทุนทํางานไม่ครบตามระยะเวลาทีกําหนด จะต้ องชดใช้ เป็ นจํานวน 1.5 เท่า ตามระยะเวลาทีทํางานไม่ครบ
8. ผ่านการสัมภาษณ์จากบริ ษัทฯ (บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการมอบทุน ในกรณีทีผ้ สู มัครไม่มีคณ
ุ สมบัติตามเงือนไข)

Criteria in Awarding Scholarship
1) Thai nationals only
2) Graduated bachelor’s degree with a minimum grade at least cGPA 3.00
3) Apply in the major field of study that set up by Pruksa Real Estate Public Co., Ltd.
4) Passed the preliminary selection from AIT
5) Applicant must be a person who is not funded or has no obligations from other
agencies/sponsors
Terms & Conditions of the fund:
1) Applicant must be enrolled and the thesis topic should be endorsed by the company. (With the
carrier, the company is co-advisor or be part of the thesis committee)
2) Required the continuous studies to complete the program within two years.
3) Each semester, the students must have a minimum of GPA 3.25.
4) The Company is offering scholarships through AIT.
5) If the scholar breach the scholarship grant during the study period, the scholarship support
shall be immediately discontinue.
6) After graduation, scholars are required to work at the Pruksa Real Estate Public Co., Ltd for a
period of 3 years.
7) In case, the scholars does not meet the specified period of works, he/she shall pay the lacking
amount of 1.5 times the working period.
8) The selected candidate should pass the interview by the company (the company reserved the
right not to grant, in case the application is not in compliance with the conditions).

