
 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา 
เพ่ือขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

……………………………………… 
 

  เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ด ำเนินกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นิสิตนักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี เรียนดี  
มีควำมเป็นผู้น ำ แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในกำรศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำ รวมถึงสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม พร้อมทั้งจัดให้มีกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้น ำและกำรจัดกำรฝึกงำนเพ่ือน ำควำมรู้
สู่กำรปฏิบัติจริง อันมีผลท ำใหน้ักศึกษำประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำและสำมำรถออกไปปฏิบัติงำนได้ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ 

ในปีกำรศึกษำ 2562  เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะสนับสนุนทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 264 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง  
จ ำนวน 174 ทุน และทุนรับสมัครใหม่ จ ำนวน 90 ทุน มูลค่ำทุนละ 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1  คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.1 ในปีกำรศึกษำ 2562 ผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 2 (ส ำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือ 

ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นปีที่ 4 (ส ำหรับหลักสูตร 6 ปี)  มีผลกำรเรียนสิ้นภำคกำรศึกษำท่ี 3/2561 (GPAX) 
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 และจะต้องศึกษำอยู่ในสำขำวิชำตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

1.2 มีสัญชำติไทย 
1.3 มีควำมประพฤติดี   
1.4 มีควำมเป็นผู้น ำ 

   1.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหำด้ำนสุขภำพท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

2 เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน   
2.1 ทุนกำรศึกษำ เป็นทุนกำรศึกษำแบบให้เปล่ำ โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่ำงใด 
2.2 ผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ จะต้องรำยงำนผลกำรเรียนทุกภำคกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำรทุนทรำบ 
2.3 ผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงกำรพัฒนำศักยภำพตำมที่โครงกำร 

ทุนกำรศึกษำฯก ำหนดและจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้ได้รับทุนกำรศึกษำได้มีโอกำสเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และ
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรร่วมกิจกรรมในข้อนี้คณะกรรมกำรฯ ถือว่ำเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็น 
ผู้ได้รับทุนกำรศึกษำจะต้องปฏิบัติ เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำต่อเนื่องในปีกำรศึกษำ
ต่อไป 

2.4 ทุนกำรศึกษำนี้ เป็นทุนกำรศึกษำที่ให้ต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร โดยผู้รับทุนกำรศึกษำ
ต้องมีผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนด และเข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ระบุในข้อ 2.3 ข้ำงต้น 

2.5 ผู้ที่รับทุนกำรศึกษำนี้ จะต้องไม่รับทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นยกเว้นทุนกำรศึกษำจำกกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของรัฐบำล 

2.6 โครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรให้ทุนกรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด
และมีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
 



 
                                             -2- 
 

3 เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน   
สิทธิในกำรได้รับทุนกำรศึกษำเป็นอันระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน 

3.1 ถึงแก่กรรม 
3.2 พ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ 
3.3 สละสิทธิ์โดยมีหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ปกครอง อำจำรย์ประจ ำชั้น/ผู้อ ำนวยกำร/ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ/หัวหน้ำสำขำ/คณบดี ของสถำนศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ 
3.4 ถูกลงโทษฐำนมีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจำกสถำนศึกษำ 
3.5 ไม่เข้ำรับกำรฝึกอบรม ไม่ท ำโครงกำร หรือไม่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของเงื่อนไข 

และข้อผูกพักส ำหรับผู้ได้รับทุน 
3.6 รับทุนกำรศึกษำอ่ืนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 ของเงื่อนไขและข้อผูกพันส ำหรับผู้ได้รับทุน 

 

 
 

4 ระยะเวลาการรับสมัคร   
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎำคม 2562 จนถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหำคม 2562 
 

5 ขั้นตอนการสมัคร หลักฐาน และวิธีการสมัคร   
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนกำรศึกษำ จะต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

5.1 กรอกใบสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือ
รับรองโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไฟล์สแกนผลกำรเรียนจนถึงภำคกำรศึกษำล่ำสุด 
ไฟล์รูปถ่ำย และไฟล์บทเรียงควำมหรือไฟล์วิดีทัศน์ตำมท่ีก ำหนดในระบบกำรรับสมัคร 
 

Link เพื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นดังต่อไปนี้ 
https://forms.gle/hKVG1k1me3AWMYe39 
หรือสแกน QR Cord ต่อไปนี้  

 
5.2 ท ำกำรส่งใบสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ ภำยในระยะเวลำตำมที่ระบุในข้อ 4 ข้ำงต้น 

 

 

6 การคัดเลือกและประกาศผล 
6.1 คณะกรรมกำรคัดเลือกทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะท ำกำรคัดเลือกข้อมูลเบื้องต้น 
     จำกเอกสำรที่ผู้สมัครกรอกมำ และท ำกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร  
     คัดเลือกทุนก ำหนดก่อนน ำผลกำรพิจำรณำคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรทุนกำรศึกษำ  
     เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ืออนุมัติผู้สมควรได้รับทุน 
6.2 โครงกำรทุนกำรศึกษำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ  
     เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรทุนกำรศึกษำได้อนุมัติผลกำรคัดเลือกแล้ว และจะแจ้งก ำหนดพิธีมอบทุนกำรศึกษำ 
       ให้ทรำบต่อไป 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/hKVG1k1me3AWMYe39
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      7  การส่งเอกสารการสมัคร 
ให้นักศึกษำที่สมัครขอรับทุนกำรศึกษำส่งเอกสำรต่ำงๆ ตำมค ำแนะน ำในระบบออนไลน์ โดยน ำส่งได้ที่ 

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 1  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  หากไม่น ามาส่ง 
ภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งำนทุนกำรศึกษำ โทรศัพท์ 044-223115,  
044-223129 
 

  ประกำศ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม  2562 
 
 

                                                              ธัญเทพ  พรหมสอน 
            (นำยธัญเทพ  พรหมสอน) 
                                                            หัวหน้ำงำนทุนกำรศึกษำ 
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เอกสารแนบ 3 
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
1. สาขาวิชาด้านสัตวแพทยศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 4) 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
2. สาขาวิชาด้านแพทยศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 4) 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
3. สาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 4) 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
4. สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3) 

สาขาวิชาประถมศึกษา   สาขาวิชามัธยมศึกษา 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และอ่ืน ๆ) 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

5. สาขาวิชาด้านเทคนิคการแพทย์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   สาขาวิชารังสีเทคนิค 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด   สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

6. สาขาวิชาด้านพยาบาลศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

7.สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ และการประมง (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   สาขาวิชาพืชไร่   
สาขาวิชาพืชสวน    สาขาวิชาสัตวบาล   
สาขาวิชาสัตวศาสตร์    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
สาขาวิชาผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชาการประมง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  สาขาวิชาผลิตกรรมการเกษตร 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

8. สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2)                
สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคาโทรนิคส์  สาขาวิชาโรบอติกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  สาขาวิชาวิศวกรรมออโตเมชั่น 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์   สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์   สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาคาร 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

9. สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา    สาขาวิชาชีวเคมี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การโภชนาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

10. สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2)                 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการขาย    สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การประกันภัย 
สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  สาขาวิชาการบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ    สาขาวิชาการบริหารงานสถาบัน 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

11. สาขาวิชาด้านการจัดการ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยด้านแรงงาน 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาการจัดการองค์การ 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

12. สาขาวิชาด้าน นิเทศศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์   สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาสื่อสารองค์กร 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 

13. สาขาวิชาด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2) 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 


