ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์
เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประจำปีการศึกษา 2563
---------------------------------------------------------------------------เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมี
ความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มที ุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รับ
การฝึกอบรม การทำโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมี
ผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็น
ผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน
ในปีการศึกษา 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา แบ่งตามระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 30 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จน
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 30 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปี
การศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ทั้งนี้ จำนวนทุนตามประกาศนี้เป็นจำนวนทุนรับใหม่ ส่วนจำนวนทุนต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการจะทำการ
อนุมัติเป็นรายปี
โดยทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ระดับการศึกษาและผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 และมีผลการเรียน
ดังนี้
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50
ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 และ
ในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากำหนด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้สมัครต้องกำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50
ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และใน
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากำหนด
ระดับอุดมศึกษา
ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร
5 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สำหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
ทั ้ ง นี ้ จ ะต้ อ งศึ ก ษาอยู ่ ใ นสาขาวิ ช าตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ นเอกสารแนบ 3 และในสถาบั น การศึ ก ษาที ่
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ กำหนด
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีความประพฤติดี
1.4 มีความเป็นผู้นำ
1.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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2. เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน
2.1 ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
2.2 ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ
2.3 ผู ้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น การศึ ก ษาต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรมในโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพตามที ่ โ ครงการ
ทุนการศึกษาฯ กำหนดและจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การร่วมกิจกรรมในข้อนี้คณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ผู้
ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา
ต่อไป
2.4 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผล
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2.3 ข้างต้น
2.5 ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
2.6 โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม
3. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาเป็นอันระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
3.1 ถึงแก่กรรม
3.2 พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
3.3 สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ปกครอง และ อาจารย์ประจำชั้น/ผู้อำนวยการ/อาจารย์
ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา/คณบดี ของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
3.4 ถูกลงโทษฐานมีความผิดวินัย อย่างร้ายแรงจากสถานศึกษา
3.5 ไม่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ทำโครงการ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของเงื่อนไขและข้อ
ผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน
3.6 รับทุนการศึกษาอื่น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน
4.ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
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5. ขั้นตอนการสมัคร หลักฐาน และวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือ
รับรองโดยครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์สแกนผลการเรียนจนถึงภาค
การศึกษาล่าสุด ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์อื่นๆ ตามที่กำหนดในระบบการรับสมัคร
Link เพื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นดังต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.):
https://forms.gle/UcAYQjiFL3Zcrdzo7
หรือสแกน QR Code ต่อไปนี้

ระดับอุดมศึกษา:
https://forms.gle/RP5vNGewtLnqzsi38
หรือสแกน QR Code ต่อไปนี้

5.2 ทำการส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น
6. การคัดเลือกและการประกาศผล
6.1 คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะทำการคัดเลือกข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสารที่ผู้สมัครกรอกมา และทำการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนกำหนด
ก่อนนำผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออนุมัติผู้
สมควรได้รับทุน
6.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เมื่อ
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯได้อนุมัติผลการคัดเลือกแล้ว และจะแจ้งกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบ
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย)
องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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เอกสารแนบ 3
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาด้านสัตวแพทยศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 4)
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาด้านแพทยศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 4)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
3. สาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 4)
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4. สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 3)
สาขาวิชาประถมศึกษา
สาขาวิชามัธยมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และอื่น ๆ)
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
5. สาขาวิชาด้านเทคนิคการแพทย์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิ ค
สาขาวิชากายภาพบาบัด
สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
6. สาขาวิชาด้านพยาบาลศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7.สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ และการประมง (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาสัตวบาล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาผลิตกรรมการเกษตร
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
สาขาวิชาผลิตกรรมการเกษตร
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
8. สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคาโทรนิ คส์
สาขาวิชาโรบอติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมออโตเมชัน่
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอาคาร
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
9. สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
10. สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การประกันภัย
สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
สาขาวิชาการบัญชี การตรวจสอบบัญชี
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชาการบริหารงานสถาบัน
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
11. สาขาวิชาด้านการจัดการ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยด้านแรงงาน
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการองค์การ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
12. สาขาวิชาด้าน นิเทศศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาสื่อสารองค์กร
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสาขาข้างต้น
13. สาขาวิชาด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ (ผูส้ มัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปี ที่ 2)
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ห น้ า 2 | 2

