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ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ ์

ประจ าปีการศึกษา 2562 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งม่ัน และมีความเป็นผู้น า 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รับการฝึกอบรม การ
ท าโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมีผลให้ผู้รับทุนการศึกษา 
ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 

 ในปีการศึกษา 2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา แบ่งตามระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 50 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา จน
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

4. ระดับอุดมศึกษา จ านวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ทั้งนี ้จ านวนทุนตามประกาศนี้เป็นจ านวนทุนรับใหม่ ส่วนจ านวนทุนต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการจะท าการ
อนุมัติเป็นรายปี 

โดยทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.1 ระดับการศึกษาและผลการศึกษา 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีผลการเรียน ดังนี้ 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ ากว่า 3.50 และ 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ ากว่า 3.50 และ 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ ากว่า 3.50 

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ม. 4 ในปีการศึกษา 2563 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   ผู้สมัครต้องก าลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสาขาตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 และ 
ในสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาก าหนด 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
   ผู้สมัครต้องก าลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ 

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช. 3)  หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ทั้งนี้จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปีการศึกษา 2563 ในสาขาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และใน
สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาก าหนด 
    ระดับอุดมศึกษา 
   ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (ส าหรับหลักสูตร 5 ปี) 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (ส าหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รวมทุกรายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 ทั้งนี้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
บริหารทุนการศึกษาฯ ก าหนด 
    1.2 มีสัญชาติไทย 
    1.3 มีความประพฤติด ี
    1.4 มีความเป็นผู้น า 
    1.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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2. เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 
2.1 ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด 
2.2 ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ 
2.3 ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการทุนการศึกษาฯ 

ก าหนดและจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง การร่วมกิจกรรมในข้อนี้คณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป 

2.4 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีระบุในข้อ 2.3 ข้างต้น 

2.5 ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาของรัฐบาล 

2.6 โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่ ก าหนดและมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม 
 

3. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน 
   สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาเป็นอันระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน 

3.1  ถึงแก่กรรม 
3.2 พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
3.3 สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ปกครอง และ อาจารย์ประจ าชั้น/ผู้อ านวยการ/อาจารย์ที่

ปรึกษา/หัวหน้าสาขา/คณบดี ของสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
3.4 ถูกลงโทษฐานมีความผิดวินัย อย่างร้ายแรงจากสถานศึกษา 
3.5 ไม่เข้ารับการฝึกอบรม  ไม่ท าโครงการ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของเงื่อนไขและข้อ

ผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 
3.6  รับทุนการศึกษาอ่ืน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 
 

4.ระยะเวลาการรับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  
 

5. ขั้นตอนการสมัคร หลักฐาน และวิธีการสมัคร 
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องด าเนินการดังนี้ 
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5.1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือรับรองโดย
ครูประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์สแกนผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 
ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์บทเรียงความหรือไฟล์วิดีทัศน์ตามท่ีก าหนดในระบบการรับสมัคร 
Link เพ่ือกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นดังต่อไปนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.):  
https://forms.gle/UcAYQjiFL3Zcrdzo7 
หรือสแกน QR Code ต่อไปนี้ 

 
ระดับอุดมศึกษา: 
https://forms.gle/hKVG1k1me3AWMYe39 
หรือสแกน QR Code ต่อไปนี้ 

 
5.2. ท าการส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น 

 
6. การคัดเลือกและการประกาศผล 
 6.1 คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะท าการคัดเลือกข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่
ผู้สมัครกรอกมา และท าการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนก าหนด ก่อนน า 
ผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ืออนุมัติผู้สมควรได้รับทุน 

6.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เมื่อคณะกรรมการ
บริหารทุนการศึกษาฯได้อนุมัติผลการคัดเลือกแล้ว และจะแจ้งก าหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป 
 
                        ประกาศ ณ วันที่    
 
 
                                                                        (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย) 
                                                                                            องคมนตรี  
                                                                            ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา 
                                                                                      เครือเจริญโภคภณัฑ์ 


