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ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 

 เครือเจริญโภคภณัฑต์ระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาเยาวชนของ

ชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมัน่ และมี

ความเป็นผูน้ า แต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ใหม้ีทุนทรพัยเ์พียงพอในการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา พรอ้มทั้งจดัใหไ้ดร้บั

การฝึกอบรม การท าโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ ์และการพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ อนัจะมี

ผลใหผู้ร้บัทุนการศึกษา ประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการเรียน และการสรา้งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการพฒันา

ตนเอง สงัคม และประเทศชาติในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ ์จะเป็น

ผูด้ าเนินการคดัเลือกผูส้มคัรขอรบัทุน 

 ในปีการศึกษา 2564 เครือเจริญโภคภณัฑ ์จะมอบทุนการศึกษา แบ่งตามระดบัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา จนจบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 20 ทุน โดยเป็นทุนต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา จน

จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

3. ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 20 ทุน โดยเป็นทุนต่อเน่ือง 2 ปี

การศึกษา จนจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

4. ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี 

ทั้งน้ี จ านวนทุนตามประกาศน้ีเป็นจ านวนทุนรบัใหม ่ส่วนจ านวนทุนต่อเน่ืองน้ัน คณะกรรมการจะท าการ

อนุมติัเป็นรายปี โดยทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภณัฑ ์ประจ าปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 



   

ห น้ า  2 | 4 

 

1. คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 

   1.1 ระดบัการศึกษาและผลการศึกษา 

   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และมีผลการเรียน 

ดงัน้ี 

          - ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ไมต่ า่กวา่ 3.50 

ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้ศึกษาชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2565 ในสายวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

   ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

   ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และมีระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ไมต่ า่กวา่ 2.75 

ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้ศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบ 1 และ 

ในสถาบนัการศึกษาท่ีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาก าหนด 

   ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษา อยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และมีระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไมต่ า่กวา่ 2.75 หรือ 

ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3 (ปวช. 3)  หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และมี

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไมต่ า่กวา่ 2.75 

ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้ศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบ 2 และใน

สถาบนัการศึกษาท่ีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาก าหนด 

    ระดบัอุดมศึกษา 

   ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 (ส าหรบัหลกัสูตร 4 ปี) หรือก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 3 (ส าหรบัหลกัสูตร 

5 ปี) หรือก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 (ส าหรบัหลกัสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และมีระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดท่ีมีผลการเรียน ไมต่ า่กวา่ 2.75 

 ทั้งน้ีจะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบ 3 และในสถาบันการศึกษาท่ีคณะ

กรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ ก าหนด 

    1.2 มีสญัชาติไทย 

    1.3 มีความประพฤติดี 

    1.4 มีความเป็นผูน้ า 

    1.5 ไมเ่ป็นผูซ่ึ้งมีปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

2. เง่ือนไขและขอ้ผูกพนัส าหรบัผูไ้ดร้บัทุน 

2.1 ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบใหเ้ปล่าโดยไมม่ีขอ้ผูกมดัแต่อยา่งใด 

2.2 ผูไ้ดร้บัทุนการศึกษาจะตอ้งรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาใหค้ณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ 
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2.3 ผู ้ได้รับทุนการศึกษาต้องเขา้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามท่ีโครงการ

ทุนการศึกษาฯ ก าหนดและจัดขึ้ น เพ่ือใหผู้ไ้ดร้ับทุนการศึกษาไดม้ีโอกาสเสริมสรา้งประสบการณ์ และ

เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง การร่วมกิจกรรมในขอ้น้ีคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็น ผู้

ไดร้ับทุนการศึกษาจะตอ้งปฏิบัติ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาใหทุ้นการศึกษาต่อเน่ืองในปีการศึกษา

ต่อไป 

2.4 ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนการศึกษาท่ีใหต่้อเน่ืองจนจบการศึกษาตามหลกัสูตร โดยผูร้บัทุนการศึกษาตอ้งมีผล

การเรียนอยูใ่นเกณฑต์ามท่ีก าหนด และเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีระบุในขอ้ 2.3 ขา้งตน้ 

2.5 ผูท่ี้รบัทุนการศึกษาน้ี จะตอ้งไม่รบัทุนการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนยกเวน้ทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้

กูย้ืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล หรือรับทุนการศึกษาอ่ืนแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรอนุมัติใหร้ับ

ทุนการศึกษาน้ีได ้

2.6 โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการใหทุ้น กรณีผูไ้ดร้บัทุนไม่มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดและมี

ความประพฤติไมเ่หมาะสม 

 

3. เหตรุะงบัสิทธิของผูไ้ดร้บัทุน 

   สิทธิในการไดร้บัทุนการศึกษาเป็นอนัระงบั เมื่อผูไ้ดร้บัทุน 

3.1 ถึงแก่กรรม 

3.2 พน้สภาพจากการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

3.3 สละสิทธ์ิโดยมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษร จากผูป้กครอง และ อาจารยป์ระจ าชั้น/ผูอ้ านวยการ/อาจารย์

ท่ีปรึกษา/หวัหนา้สาขา/คณบดี ของสถานศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ 

3.4 ถูกลงโทษฐานมีความผิดวินัย อยา่งรา้ยแรงจากสถานศึกษา 

3.5 ไม่เขา้รบัการฝึกอบรม  ไม่ท าโครงการ หรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรม ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.3 ของเง่ือนไขและขอ้

ผูกพนัส าหรบัผูไ้ดร้บัทุน 

3.6 รบัทุนการศึกษาอ่ืน ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.5 ของเง่ือนไขและขอ้ผูกพนัส าหรบัผูไ้ดร้บัทุน 

 

4.ระยะเวลาการรบัสมคัร 

เปิดรบัสมคัรตั้งแต่วนัพฤหสับดีท่ี 1 กรกฎาคม จนถึง วนัองัคารท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 

5. ขั้นตอนการสมคัร หลกัฐาน และวิธีการสมัคร 

ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัทุนการศึกษา จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

5.1 กรอกใบสมคัรผ่านระบบรบัสมคัรออนไลน์ โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ ์พรอ้มแนบไฟลส์แกน

หนังสือรบัรองโดยครูประจ าชั้น/อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไฟลส์แกนผลการเรียน

จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ไฟลร์ูปถ่าย และไฟลอ่ื์นๆ ตามท่ีก าหนดในระบบการรบัสมคัร 

5.2 ท าการส่งใบสมคัรผ่านระบบรบัสมคัรออนไลน์ ภายในระยะเวลาตามท่ีระบุในขอ้ 4 ขา้งตน้ 
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6. การคดัเลือกและการประกาศผล 

 6.1 คณะกรรมการคดัเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ ์จะท าการคดัเลือกขอ้มลูเบ้ืองตน้จาก

เอกสารท่ีผูส้มคัรกรอกมา และท าการคดัเลือกผูส้มควรไดร้บัทุนตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการคดัเลือกทุนก าหนด 

ก่อนน าผลการพิจารณาคดัเลือก เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ ์เพ่ืออนุมติัผู้

สมควรไดร้บัทุน 

6.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ ์จะประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัทุนการศึกษา เมื่อ

คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯไดอ้นุมติัผลการคดัเลือกแลว้ และจะแจง้ก าหนดพิธีมอบทุนการศึกษาใหท้ราบ

ต่อไป 

 

                        ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

 

 

                                                                        (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.เกษม วฒันชยั) 

                                                                                            องคมนตรี  

                                                                            ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา 

                                                                                      เครือเจริญโภคภณัฑ ์


