
 
 

1/5 

 

โครงการทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาประจ าปี 2565 
“GPSC Scholarships ทุนการศึกษาต่อเน่ืองระดบัปริญญาตรี” 

 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) แกนน าธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ประกาศรับสมคัรเพื่อขอรับ
ทุนสนบัสนุนการศึกษาในโครงการ “GPSC Scholarships ทุนการศึกษาต่อเน่ืองระดบัปริญญาตรี ประจ าปี 2565” 

เพ่ือสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยจะมอบทุนให้แก่นักเรียนท่ีจบการศึกษา
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวดัระยองและชลบุรี รวมทั้ งส้ิน 3 ทุน โดยพิจารณาคดัเลือกจาก 
นกัเรียน ท่ีสามารถสอบผ่านการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีภาคเรียนปกติในสถาบนัระดบัอุดมศึกษาสังกดั
ของรัฐบาล ประจ าปีการศึกษา 2565 
 นิสิต/ นักศึกษา ในโครงการจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือตลอดหลกัสูตรภาคปกติของมหาวทิยาลยั โดยนิสิต/ นกัศึกษา ผูไ้ดรั้บทุน
ในโครงการและส าเร็จการศึกษาตามเง่ือนไขขอ้ก าหนด จะไม่มีขอ้บงัคบัในการกลบัมาท างานใชทุ้นคืนให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุนจะน าความรู้ความสามารถกลบัมาเป็น
บุคลากรท่ีท าประโยชน์ใหแ้ก่จงัหวดัระยองและชลบุรีต่อไป  

ทั้งน้ี นิสิต/ นักศึกษา ในโครงการจะตอ้งมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลยั 
รวมทั้ งไม่กระท าผิดกฎหมาย ตั้ งใจศึกษาหาความรู้ รวมทั้ งการมีส่วน ร่วมในการด าเนิน กิจกรรมท่ี เป็น
สาธารณประโยชน์ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม หรือร่วม
กิจกรรมกบักลุ่มบริษทั ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 
 

1. วตัถุประสงค์ 

• เปิดโอกาสให้เยาวชนในจงัหวดัระยองและชลบุรีท่ีขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละมีความประพฤติดีไดมี้โอกาส
ในการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

• แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
• พัฒนาเยาวชน และปลูกฝังให้มีความส านึกรับผิดชอบในหนา้ท่ีการศึกษาของตนเอง และน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การศึกษามาพฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
• มีโอกาสด าเนินกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสงัคม 

 

2. เง่ือนไขของโครงการ 
2.1 คุณสมบติัของผูข้อรับทุนการศึกษา 

• เป็นนกัเรียนผูส้อบผา่นการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบนั
ระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจ าปีการศึกษา 2565 ในคณะหรือสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม  และสาขาท่ีมีหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) หรือสาขาอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
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• เป็นนักเรียนผู ้มีผลการเรียนเฉ ล่ียสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (GPAX)                 
ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

• เป็นนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัระยองและชลบุรี 

• เป็นนกัเรียนท่ีมีขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน) อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองหรือ
ชลบุรีไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี นบัถึงวนัท่ีปิดรับสมคัร 

• เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
• ไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัรับทุนการศึกษาอ่ืนในเวลาเดียวกนั 
• หากเป็นผูผ้่านการพิจารณาให้ไดรั้บทุนแลว้ จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกบั

กลุ่มบริษทั GPSC หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม กับหน่วยงาน
อ่ืนๆโดยตอ้งมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีร่วมกิจกรรมแจง้มาเพื่อยนืยนัไม่นอ้ยกวา่ 10 คร้ัง ต่อ
ปีการศึกษา 

• คุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 

2.2 คณะกรรมการทุนการศึกษาของบริษทัฯ จะเป็นผูก้  าหนดสดัส่วน จ านวนการใหทุ้นการศึกษา และจดัระบบในการ
น าส่งเงินใหแ้ก่ผูรั้บทุน รวมทั้งการวางระบบก ากบัและติดตามประเมินผลการบริหารจดัการทุนการศึกษา 
 
2.3 การมอบทุนการศึกษา จะพิจารณามอบทุนให้ตามค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรภาคเรียนปกติ โดยจะพิจารณาจากหลกัฐาน
ค่าใชจ่้าย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

• ส่วนทีห่นึ่ง ค่าบ ารุงการศึกษา 
• ส่วนทีส่อง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ค่าเอกสาร/ส่ือการเรียนการสอน 
2. ค่าเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกายตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและ/ หรือสถาบนั  
3. ค่ากิจกรรมอนัเก่ียวเน่ืองจากการศึกษา  
4. ค่าท่ีพกั (ค่าใชจ่้ายประเมินตามอตัราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ) 

• ส่วนที่สาม ค่าใชจ่้ายเพ่ือการด ารงชีพรายเดือน (ค่าใช้จ่ายประเมินตามอตัราท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ) 
 

2.4 การพิจารณาคดัเลือกผูรั้บทุนการศึกษาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือก
นักเรียนท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และติดต่อนัดหมายนักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกเพ่ือเขา้สอบสัมภาษณ์ 
และจะด าเนินการประกาศผลการคดัเลือกผูมี้สิทธ์ิรับทุนการศึกษาใหท้ราบต่อไป 
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3 หลกัฐานประกอบการสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

• ใบสมคัรพร้อมกรอกขอ้มูลครบถว้น จ านวน 1 ฉบบั 
• รูปถ่ายไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป (ใชติ้ดลงบนใบสมคัร) 
• เอกสารรับรองการเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 

2565 จ านวน 1 ฉบบั 
• ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัรรับทุน จ านวน 1 ฉบบั 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดาและมารดา หรือผูป้กครอง จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 
• ส าเนาบตัรประจ าตวันิสิต/ นกัศึกษา จ านวน 1 ฉบบั (ถา้มี) 
• ส าเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 1 ฉบบั 
* เอกสารประเภทบัตรประชาชนก่อนส่งให้ขีดฆ่าสีทบึปิดในส่วนข้อมูล ศาสนา และ กรุ๊ปเลือด ถ้าม ี
 
4. การรับสมคัร/ การส่งใบสมคัร  ม ี2 ช่องทางดงันี ้
4.1 สมคัรแบบออนไลน์           

สามารถสมคัรได ้ตั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 

• สมคัรออนไลน์และอพัโหลดเอกสาร ตามลิงคห์รือ QR Code ดา้นล่าง  
https://forms.gle/4FYPgntxwMEyEUoM7 

 

ไฟลเ์อกสารประกอบการรับสมคัรท่ีดาวน์โหลดจะตอ้งเป็นนามสกลุ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น 
 
4.2 สมคัรแบบไม่ออนไลน์ 
สามารถติดต่อขอรับเอกสารโครงการและใบสมคัรได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 

• ส่วนกิจการเพ่ือสงัคม กลุ่มบริษทั GPSC โทรศพัท ์089-4065127  
อีเมล gpscscholarships@gmail.com 
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• ดาวน์โหลดเอกสารใบสมคัรตามลิงคห์รือ QR Code ดา้นล่าง  
https://drive.google.com/file/d/19RdFWAnx43ln4yIWkgTwEMJSYScXT5Id/view?usp=sharing 

 
การส่งใบสมคัร สามารถส่งใบสมคัรทางไปรษณียต์ั้งแตว่นัน้ี  จนถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 
ณ ส่วนกิจการเพ่ือสังคม  กลุ่มบริษัท GPSC เลขที่ 11 ถนน ไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 (วงเลบ็มุมซอง “เอกสารสมคัรขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี 2565”) ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอ
พิจารณาก าหนดวนัส้ินสุดการรับสมคัรตามวนัท่ีตราไปรษณียป์ระทบัเป็นส าคญั 
 
5. วธีิการคดัเลือกผู้มสิีทธ์ิรับทุนการศึกษา 
5.1 ตรวจสอบคุณสมบติัและความถูกตอ้งของขอ้มูลภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีปิดรับสมคัร 
5.2 ด าเนินการแจง้รายช่ือผูผ้่านการพิจารณาคดัเลือกให้มีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
ภายในเดือน สิงหาคม 2565 
5.3 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการพิจารณาให้ไดรั้บทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ภายใน 15 วนั หลงัจากด าเนินการสอบสัมภาษณ์
เสร็จส้ิน 
5.4 ด าเนินการมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่นกัเรียนในโครงการฯ โดยจดัสรรทุนส่งมอบให้นิสิต/ นกัศึกษา และ/ 
หรือผูป้กครอง ตวัแทนคณะกรรมการชุมชน เป็นสักขีพยาน ตามวนั/ เวลาท่ีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษทัฯ 
เป็นผูก้  าหนด 
5.5 ค  าตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นอนัส้ินสุด 
 
6. ระหว่างการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผู้รับทุนจะไม่สมคัรเข้าศึกษาในคณะหรือสถาบันอ่ืน 
 หากผูรั้บทุนประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงการศึกษาหรือไม่ศึกษาต่อตามวตัถุประสงคแ์ละเง่ือนไขโครงการฯ ผูรั้บ
ทุนจะตอ้งแจง้บริษทัฯผูใ้ห้ทุนทราบก่อนด าเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมติัและงดให้ทุนการศึกษา ทั้งน้ี ผูรั้บทุนจะตอ้ง
ชดใชเ้งินทุนและเงินอุดหนุนท่ีได้รับทั้ งหมด ตามขอ้ 2.3 ตั้งแต่เขา้ร่วมโครงการฯ คืนให้กับบริษทัฯ ให้ครบถว้น
ภายในก าหนด 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ 
 
7. เง่ือนไขในการหมดสิทธ์ิรับทุนการศึกษา 
นิสิต/ นกัศึกษา จะหมดสิทธ์ิรับทุนสนบัสนุนเพื่อการศึกษาเม่ือ 

• มีเกณฑป์ระเมินผลการศึกษาเฉล่ียสะสมแต่ละปีการศึกษา ต ่ากวา่ 2.50 
• พน้จากสภาพการเป็นนิสิต/ นกัศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
• กระท าผิดกฎ ระเบียบ วนิยั ของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง และ/ หรือไดรั้บการพิจารณาภาคทณัฑ ์

https://drive.google.com/file/d/19RdFWAnx43ln4yIWkgTwEMJSYScXT5Id/view?usp=sharing
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• ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลกัสูตรปกติตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
• ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 
• เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษทัฯเห็นสมควร 

 

8. การประเมนิผลและตดิตาม 

• นิสิต/ นกัศึกษา จะตอ้งน าส่งรายงานผลการศึกษาพร้อมรายงานกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
ต่อชุมชนและสงัคมในแต่ละภาคเรียนให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษทัฯ ทราบ
ก่อนการขอรับทุนการศึกษาในภาคเรียนต่อไป 

• คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษัทฯ จะด าเนินการประเมินคุณสมบัติของผู ้ท่ีได้รับ
ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บทุน ว่ามีคุณสมบัติครบถว้น ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์หรือไม่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา หรือให้เป็นผูห้มดสิทธ์ิรับทุนการศึกษาต่อไป ทั้งน้ีค  าตดัสินของ
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นอนัส้ินสุด 
 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

• เยาวชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองและชลบุรีไดรั้บการสนบัสนุนทุนการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
• เยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์พื่อการศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองและชลบุรีไดมี้โอกาสเรียนต่อในระดบั

ท่ีสูงข้ึน และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระใหแ้ก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
• เยาวชนมีความรู้สึกส านึกรับผดิชอบในหนา้ท่ีการศึกษาของตนเอง และน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษามา

พฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป 
 
10. ตดิต่อและขอรับรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

• ส่วนกิจการเพ่ือสงัคม กลุ่มบริษทั GPSC โทรศพัท ์089-4065127  
อีเมล gpscscholarships@gmail.com 

 


