
 

 

หลักเกณฑ์การสมัครขอรับทนุการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต”ิ 
โครงการ Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ทนุการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต”ิ 
มลูนิธิเอสซีจี มอบทนุการศกึษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ให้นกัเรียนตัง้แตร่ะดบัประกาศนียบตัร (ปวช.) จนส าเร็จ

การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอตุสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว คหกรรม
(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) โดยไมมี่ภาระผกูพนัต้องใช้คืน และได้รับการพฒันาศกัยภาพในด้าน
ตา่งๆ โดยผู้ผา่นการพิจารณา จะได้รับจ านวนเงินทนุ ดงันี ้

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึน้ไป จะได้รับทนุ 20,000 บาท/ปี  
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) เกรดเฉล่ีย 2.70 ขึน้ไป  จะได้รับทนุ 25,000 บาท/ปี  

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 4.0 ที่มูลนิธิฯ จะพจิารณาให้ทุน ได้แก่  

- สาขาวิชาเคร่ืองกลเกษตร   -   สาขาวิชาชา่งกลโรงงาน  
- สาขาวิชาชา่งก่อสร้าง    -   สาขาวิชาชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล  
- สาขาวิชาชา่งเคร่ืองมือวดัและควบคมุ  -   สาขาวิชาชา่งเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ 
- สาขาวิชาชา่งเคร่ืองเรือนและตกแตง่ภายใน -   สาขาวิชาชา่งเช่ือมโลหะ   
- สาขาวิชาชา่งซอ่มบ ารุง    -   สาขาวิชาชา่งซอ่มบ ารุงเรือ 
- สาขาวิชาชา่งตอ่เรือ    -   สาขาวิชาชา่งเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาชา่งโทรคมนาคม   -   สาขาวิชาชา่งพิมพ์ 
- สาขาวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั    -   สาขาวิชาชา่งยนต์ 
- สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์   -   สาขาวิชาเทคนิคแวน่ตาและเลนส์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีฟอกหนงั   -   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาโยธา     -   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
- สาขาวิชาส ารวจ     -   สาขาวิชาอตุสาหกรรมยาง 
 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

- สาขาวิชาการโรงแรม 
- สาขาวิชาการทอ่งเท่ียว 

ประเภทวิชาคหกรรม ที่มูลนิธิฯ จะพจิารณาให้ทุน ได้แก่ 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 



 

 

 
สิ่งท่ีได้รับจากการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการเป็นนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ นบัตัง้แต่ ปวช. 1 – ปวส. 2  นักเรียนทุนจะ
ได้รับการส่งเสริมความรู้และพฒันาศกัยภาพ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือให้นกัเรียนทุนฯ ได้รู้จกัและสร้างความสมัพนัธ์อนัดี   
กบัเพ่ือนนกัเรียนทนุตา่งสถาบนัทัว่ประเทศ  การร่วมกิจกรรมพฒันาความรู้ จิตอาสา และทกัษะฝีมือ ตลอดจนเตรียมความพร้อม
สูโ่ลกการท างานจริง เพ่ือให้น้องๆ นกัเรียนทนุอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติทกุคนเป็น “ฝีมือชนท่ีเก่งและดี” พร้อมเข้าสู่การท างาน
อยา่งมืออาชีพเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
คุณสมบัตขิองผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไมต่ ่ากวา่ 2.7  
2. ศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม เกษตรกรรม   อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 
คหกรรม (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ในปีการศกึษา 2562 
3. มีความประพฤติดี มีความขยนัหมัน่เพียรในการศกึษา 

 
การสมัคร 

1. สมคัรทนุการศกึษาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต ิผา่น www. scgfscholar.com  หรือสแกน QR Code    
2. อพัโหลดเอกสารประกอบการขอรับทนุ (File .Jpeg หรือ .Pdf) ได้แก่  

- รูปถ่ายนกัเรียนสีหน้าตรงขนาด 1 นิว้ (ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน)     
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) และตราประทบัจากทางสถาบนั    
- ระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ใบ รบ.) หน้า – หลงั* 
- ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ หรือ ส าเนาบตัรตา่งด้าว 1 ชดุ*ขีดคร่อมระบ ุ“เพ่ือสมคัรขอรับทนุอาขีวะฝีมือ

ชน คนสร้างชาต ิกบัมลูนิธิเอสซีจีเทา่นัน้” พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและลงช่ือ   
- ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านท่ีเห็นตวับ้านทัง้หมดและบริเวณของบ้านอย่างชดัเจน โดยมีนักเรียนและ

ผู้ปกครอง/ครอบครัว อยูใ่นภาพด้วย 
- เกียรตบิตัรท่ีแสดงการเข้าร่วมการประกวดเก่ียวกบัโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวตักรรม (หากมี)  
- ส าเนาบญัชีธนาคารของนกัเรียน ประเภทออมทรัพย์ ขีดคร่อมระบุ “เพ่ือสมคัรขอรับทุนอาขีวะฝีมือชน 

คนสร้างชาต ิกบัมลูนิธิเอสซีจีเท่านัน้” พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและลงช่ือ หากมี  (ยกเว้นธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -ธกส และบญัชี Youth Saving ของธนาคารออมสิน) 

 
 



 

 

 
 

3. การรับสมคัร 
- รับสมคัรตัง้ตว่นันี ้– 15 กรกฎาคม 2562  
- ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทนุ 16 สิงหาคม 2562 
- ตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับทนุท่ี www.scgfoundation.org 

www.scgfscholar.org 
Facebook ทนุมลูนิธิเอสซีจี 
Facebook อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาต ิ

 
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ    ทองกร ทศันียะเวช  email: thongkod@scg.com โทร. 0 2586 1475 

http://www.scgfoundation.org/
http://www.scgfscholar.org/
mailto:thongkod@scg.com

