ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์
เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประจาปี การศึกษา 2564
---------------------------------------------------------------------------เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุ นช่วยเหลือ นักเรียน นิ สิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมัน่ และมี
ความเป็ นผูน้ า แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รบั
การฝึ กอบรม การทาโครงการต่างๆ การฝึ กประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมี
ผลให้ผูร้ บั ทุนการศึกษา ประสบความสาเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จาเป็ นต่อการพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการคัดเลือกผูส้ มัครขอรับทุน
ในปี การศึกษา 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา แบ่งตามระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 10 ทุน โดยเป็ นทุนต่อเนื่ อง 3 ปี การศึกษา จนจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 20 ทุน โดยเป็ นทุนต่อเนื่ อง 3 ปี การศึกษา จน
จบการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
3. ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 20 ทุน โดยเป็ นทุนต่อเนื่ อง 2 ปี
การศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. ระดับอุดมศึกษา จานวน 90 ทุน โดยเป็ นทุนต่อเนื่ อง 3 ปี การศึกษา จนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ทั้งนี้ จานวนทุนตามประกาศนี้ เป็ นจานวนทุนรับใหม่ ส่วนจานวนทุนต่อเนื่ องนั้น คณะกรรมการจะทาการ
อนุ มตั ิเป็ นรายปี โดยทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจาปี การศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้
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1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 ระดับการศึกษาและผลการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษาอยู่ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีผลการเรียน
ดังนี้
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 ไม่ตา่ กว่า 3.50
ทั้งนี้ จะต้องเข้าศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในปี การศึกษา 2565 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษาอยู่ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 ไม่ตา่ กว่า 2.75
ทั้งนี้ จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปี การศึกษา 2565 ในสาขาตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 และ
ในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากาหนด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษา อยู่ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 ไม่ตา่ กว่า 2.75 หรือ
กาลังศึกษาอยู่ช้นั ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไม่ตา่ กว่า 2.75
ทั้งนี้ จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปี การศึกษา 2565 ในสาขาตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และใน
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากาหนด
ระดับอุดมศึกษา
ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษาอยูช่ ้นั ปี ที่ 2 (สาหรับหลักสูตร 4 ปี ) หรือกาลังศึกษาอยูช่ ้นั ปี ที่ 3 (สาหรับหลักสูตร
5 ปี ) หรือกาลังศึกษาอยูช่ ้นั ปี ที่ 4 (สาหรับหลักสูตร 6 ปี ) หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ช้นั ปี ที่ 1 จนถึงชั้นปี ล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ตา่ กว่า 2.75
ทั้ง นี้ จะต้อ งศึ ก ษาอยู่ใ นสาขาวิ ช าตามที่ ก าหนดไว้ใ นเอกสารแนบ 3 และในสถาบัน การศึ ก ษาที่ คณะ
กรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ กาหนด
1.2 มีสญ
ั ชาติไทย
1.3 มีความประพฤติดี
1.4 มีความเป็ นผูน้ า
1.5 ไม่เป็ นผูซ้ ึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผูไ้ ด้รบั ทุน
2.1 ทุนการศึกษาเป็ นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีขอ้ ผูกมัดแต่อย่างใด
2.2 ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ
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2.3 ผู ้ไ ด้รับ ทุ น การศึ ก ษาต้อ งเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรมในโครงการพัฒ นาศั ก ยภาพตามที่ โ ครงการ
ทุ นการศึ กษาฯ กาหนดและจัดขึ้ น เพื่อให้ผูไ้ ด้รับทุ นการศึ กษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง การร่วมกิจกรรมในข้อนี้ คณะกรรมการฯ ถือว่าเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ น ผู ้
ได้รับทุ นการศึ กษาจะต้องปฏิบัติ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่ องในปี การศึกษา
ต่อไป
2.4 ทุนการศึกษานี้ เป็ นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่ องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผูร้ บั ทุนการศึกษาต้องมีผล
การเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ตามที่กาหนด และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2.3 ข้างต้น
2.5 ผูท้ ี่รบั ทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รบั ทุนการศึกษาจากหน่ วยงานอื่นยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้
กู ย้ ื ม เพื่ อ การศึ ก ษาของรัฐ บาล หรื อ รับ ทุ น การศึ ก ษาอื่ น แต่ ค ณะกรรมการฯ เห็ น สมควรอนุ มัติ ใ ห้รับ
ทุนการศึกษานี้ ได้
2.6 โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผูไ้ ด้รบั ทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่ กาหนดและมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม
3. เหตุระงับสิทธิของผูไ้ ด้รบั ทุน
สิทธิในการได้รบั ทุนการศึกษาเป็ นอันระงับ เมื่อผูไ้ ด้รบั ทุน
3.1 ถึงแก่กรรม
3.2 พ้นสภาพจากการเป็ นนักเรียน นิ สิต นักศึกษา
3.3 สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากผูป้ กครอง และ อาจารย์ประจาชั้น/ผูอ้ านวยการ/อาจารย์
ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขา/คณบดี ของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
3.4 ถูกลงโทษฐานมีความผิดวินัย อย่างร้ายแรงจากสถานศึกษา
3.5 ไม่เข้ารับการฝึ กอบรม ไม่ทาโครงการ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของเงื่อนไขและข้อ
ผูกพันสาหรับผูไ้ ด้รบั ทุน
3.6 รับทุนการศึกษาอื่น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผูไ้ ด้รบั ทุน
4.ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
5. ขั้นตอนการสมัคร หลักฐาน และวิธีการสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องดาเนิ นการดังนี้
5.1 กรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สแกน
หนังสือรับรองโดยครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ไฟล์สแกนผลการเรียน
จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์อื่นๆ ตามที่กาหนดในระบบการรับสมัคร
5.2 ทาการส่งใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น
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6. การคัดเลือกและการประกาศผล
6.1 คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะทาการคัดเลือกข้อมูลเบื้ องต้นจาก
เอกสารที่ผูส้ มัครกรอกมา และทาการคัดเลือกผูส้ มควรได้รบั ทุนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกทุนกาหนด
ก่อนนาผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออนุ มตั ิผู ้
สมควรได้รบั ทุน
6.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั ทุนการศึ กษา เมื่อ
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯได้อนุ มตั ิผลการคัดเลือกแล้ว และจะแจ้งกาหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบ
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย)
องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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