
หมายเหตุ : ผูป้ระสานงาน 

ดร.กรรณิกา เชาวว์ฒันกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป โครงการทุนการศึกษา เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์โทรศัพท:์ 081-353-0054 

นายตน้นที ศรสีินวร ผูป้ระสานงานหลกั โครงการทุนการศึกษา เครือเจรญิโภคภณัฑ ์โทรศัพท:์ 082-452-6979 

 

ท่ี  คทค. 245/2565      

15 ธนัวาคม 2565 

 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธ ์“ประกาศเครือเจริญโภคภณัฑ ์เร่ือง ทุนการศึกษา 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์ระดบัอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565” 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เร่ือง ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

 ตลอดระยะเวลา 43 ปีท่ีผ่านมา เครือเจริญโภคภณัฑต์ระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา ซึ่งถือเป็น

ปัจจยัหลกัในการพฒันาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุน ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดี 

เรียนดี มีความมุ่งมัน่ มีความเป็นผูน้ า แต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ใหม้ีทุนทรพัยเ์พียงพอในการศึกษา จนส าเร็จ

การศึกษา พรอ้มทั้งจดัใหผู้ร้ับทุนการศึกษาไดร้ับการฝึกอบรม ไดท้ าโครงการต่างๆ ไดฝึ้กประสบการณ์จาก

การฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงไดร้ับการพัฒนาความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ อันจะมีผลใหผู้ร้ับทุนฯประสบ

ความส าเร็จทั้งในด้านการเรียน และด้านการสรา้งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติในอนาคต 

 

ในปีการศึกษา 2565 เครือเจริญโภคภณัฑ ์ก าหนดมอบทุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 

90 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ทั้ ง น้ี  นิสิต นักศึกษาผู ้มีความสนใจสามารถท าการสมัครได้ท่ี  

https://www.applycpscholarship.com ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 28 กุมภาพนัธ ์2566 

 

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพนัธ์ 

“ประกาศเครือเจริญโภคภณัฑ ์เร่ือง ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภณัฑ ์ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2565” ไปยังนิสิต นักศึกษา ผูท่ี้มีความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาตามประกาศดังกล่ าว ซึ่งโครงการ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า จะไดร้ับความกรุณาจากท่าน และกราบขอบพระคุณ

ท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

     

 

                   (รองศาสตราจารย ์ดร.เรืองศกัด์ิ แกว้ธรรมชยั) 

                       รองกรรมการผูจ้ดัการ  โครงการทุนการศึกษา 

                       ส านักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองคก์ร   

                                             เครือเจริญโภคภณัฑ์
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เอกสารแนบ 

สาขาวิชาที่ใหทุ้นการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

 

1. ดา้นวิทยาศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา   สาขาวิชาชีวเคมี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารอาหาร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้ม   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย ์

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

2. ดา้นวิศวกรรมศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1)                

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคาโทรนิคส ์  สาขาวิชาโรบอติกส ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์  สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  สาขาวิชาวิศวกรรมออโตเมชัน่ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือสาร 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาคาร   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

3. ดา้นเกษตรศาสตร ์และการประมง (ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์   สาขาวิชาพืชไร่   

สาขาวิชาพืชสวน    สาขาวิชาสตัวบาล   

สาขาวิชาสตัวศาสตร ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์

สาขาวิชาผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวิชาการประมง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร  สาขาวิชาผลิตกรรมการเกษตร 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 
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4. ดา้นสตัวแพทยศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 3) 

สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร ์

5. ดา้นแพทยศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 3)  

สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

6. ดา้นทนัตแพทยศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 3) 

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร ์ 

7. ดา้นเภสชัศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 3) 

สาขาวิชาเภสชัศาสตร ์   สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม 

สาขาวิชาเภสชัวิทยา   สาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์คร่ืองส าอางค ์

สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิก   สาขาวิชาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ สาขาวิชาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

สาขาวิชาการจดัการทางเภสชักรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 

สาขาวิชาเภสชัศาสตรชี์วภาพ  สาขาวิชาเภสชัศาสตรส์งัคมและการบริหาร 

สาขาวิชาเภสชัการ–เภสชัอุตสาหกรรม สาขาวิชาเภสชัและพิษวิทยาทางการสตัวแพทย ์

สาขาวิชาอาหารเคมีและโภชนาการศาสตรท์างการแพทย ์

สาขาวิชาพิษวิทยา    สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

8. ดา้นเทคนิคการแพทย ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์   สาขาวิชารงัสีเทคนิค 

สาขาวิชากายภาพบ าบดั   สาขาวิชากิจกรรมบ าบดั 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

9. ดา้นพยาบาลศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์

10. ดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการขาย    สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การประกนัภยั 

สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  สาขาวิชาการบญัชี การตรวจสอบบญัชี 

สาขาวิชาการบริหารรฐักิจ    สาขาวิชาการบริหารงานสถาบนั 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

11. ดา้นการจดัการ (ผูส้มัครตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1)  

สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป   สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัดา้นแรงงาน 

สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาการจดัการองคก์าร 

สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรบุคคล สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

12. ดา้นนิเทศศาสตร ์และการสื่อสารมวลชน (ผูส้มัครตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์   สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

สาขาวิชาประชาสมัพนัธ ์   สาขาวิชาส่ือสารองคก์ร 

สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ ์  สาขาวิชาการส่ือสารตราสินคา้ 

สาขาวิชาวารสารศาสตร ์   สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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สาขาวิชาการภาพยนตรแ์ละภาพน่ิง  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 

สาขาวิชาการโฆษณา   สาขาวิชาส่ือสารการตลาดดิจิทลั 

สาขาวิชาการผลิตอีเวน้ท/์การจดัการนิทรรศการ 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

13. ดา้นครุศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์(ผูส้มัครตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 2) 

สาขาวิชาประถมศึกษา   สาขาวิชามธัยมศึกษา 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (องักฤษ, จีน, ญ่ีปุ่น, เกาหลี และอ่ืน ๆ) 

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาขา้งตน้ 

14. ดา้นอกัษรศาสตร ์ภาษาศาสตร ์(ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู ่ชั้นปีที่ 1) 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ   สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 


