
ข้อมูลทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟา จํากัด 
 

 
 
ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟา จํากัด 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : บริษัทกรงุไทย การไฟฟาจํากัด ช้ัน 9 (บริษัทเวสเทอรน พร็อพเพอรตี้จํากัด)  
                                 อาคารธนภูมิ 1550 ถนน เพชรบุรีตัดใหมแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
                                 โทร 0-2245-5023, 0-2254-2023 

ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่งจนสําเรจ็การศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสตูร) 
คุณสมบัติ : 1. เป็นนักเรียนที่กาลังจะจบในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม  
                                   2.00 ข้ึนไป  
   2. เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) นักเรียนทุนฯ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 
                                   สะสม 2.7 ข้ึนไป จึงจะได้รับทุนต่อเนื่องในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                   และระดับอุดมศึกษา กรณีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ํากวํ่า 2.7 ให้พิจารณาทํางเลือกที่จะ 
                                   ศึกษาต่อในสํายอําชีวะตํามทักษะของตนเอง โดยบริษัทฯ ยังคงให้ทุนต่อเนื่องไปจนจบ 
                                   ในระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา *แต่บริษัทฯ จะไม่ให้ทุนต่อเนื่อง หากนักเรียนทุนฯ  
                                   เลือกที่จะศึกษาต่อในสายสามัญ  
                        3. นักเรียนทุนทุกระดับ ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา  
      และระดับอุดมศึกษา จะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น 
                                   มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  
                                   หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล ระยะสั้น 6 เดือน  
                  4. มีฐานะยากจน และมีความประสงค์ที่จะศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถที่จะศึกษา 
                                   ได้เพื่อนาไปประกอบอาชีพต่อไป  
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม  
  6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ที่มีจานวนเงินมากกว่าเงินทุนการศึกษาที่ 
                                   บริษัทฯ มอบให้ ในขณะที่รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ 
จํานวนทุนท่ีได้/ปี : ตามที่บริษัทอนมุัติผ่านการคัดเลือก หรือตามที่บริษัทกําหนด 
จํานวนเงินทุน : ระดับอุดมศึกษา ประมาณ 40,000 บาท หรือตามที่บริษัทกําหนด 
วิธีการคัดเลือก : การยื่นใบสมัคร 
  (1) ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริจาคทุนการศึกษาจากทางบริษัทฯแจ้งความ 
                                         จํานงต่ออาจารย์ประจําช้ัน อาจารย์แนะแนว อาจารย์ใหญ่ ผู้อํานวยการของ 
                                         สถานศึกษาที่ต้นสังกัดอยู่ และให้ทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาน้ันๆ เป็นผู้ 
                                         พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่เห็นสมควรได้รับทุน 
  (2) ผู้ขอรับทุนการศึกษา กรอกแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน “ใบขอรับบริจาคประเภท 
                                         ทุนการศึกษา” ทั้ง 2 หน้า พร้อมแนบ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และรูปถ่ายพร้อม 
                                         ครอบครัว (ถ้ามี) 
  (3) เขียนเรียงความเหตุผลในการขอรับทุนฯ 
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  (4) สําเนาผลการเรียน 
  (5) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (6) อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาบันทึกรับรองนักเรียนในการขอรับทุนการศึกษา 
  (7) ส่งแบบฟอร์ม และ หลักฐานต่างๆ พร้อมจดหมายนําจากสถานศึกษา  
                                         ทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่  
        แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด 
        ช้ัน 9 อาคารธนภูมิ (บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด) 
        1550 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
ความเป็นมาของทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟา จํากัด 
 

 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ในฐานะบริษัทตัวแทนจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า “ชาร์ป” ในประเทศไทย     
โดยการดําเนินธุรกิจของคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย  ซึ่งนอกเหนือจากการทําธุรกิจจน
ประสบความสําเร็จแล้ว ทั้ง 2 ท่านยังเล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังต้องการการศึกษา 
ดังนั้นเมื่อปี 2544 ที่ผ่าน ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด โดยคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดําเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า” ให้กับนักเรียนที่ยากจน
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร จากทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ข้ึนช้ัน ม.1 ไปจนถึงการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา เท่าที่เยาวชนผู้รับโอกาสจะ
สามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง รวมกว่า 1,000 ทุนหมุนเวียนแก่เยาวชนที่จบการศึกษามาแล้วตั้งแต่ปี
แรกในการมอบทุน จนบัดนี้เข้าสู่ปีที่ 12 โดยใช้งบประมาณโดยรวมในการมอบทุนการศึกษาไปกว่า 135 ล้านบาท 
และมีเยาวชนที่จบการศึกษาจากทุนดังกล่าวไปแล้วจํานวนถึง 978 คน สําหรับ “ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า” ถือเป็น
ทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชนที่ไม่ได้มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี เรียนเก่ง แต่ด้วย
ความตั้งใจของคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย นั้นมีความปรารถนาที่ต้องการมอบโอกาสให้กับเยาวชนที่ไม่จําเป็นต้องเรียน
เก่ง หัวดี แต่ต้องการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ มีฐานะยากจนจริง ๆ มีความประพฤติดี และ
ตั้งใจจะศึกษาต่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบช้ัน ม.6 ได้มีโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับที่สามารถประกอบ
อาชีพได้ โดยทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด จะได้ทําการประกาศมอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสไปยัง
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อรับสมัคร และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การขอรับ
ทุนตามจํานวนที่มีเยาวชนจบการศึกษาไป รวมถึงจํานวนเยาวชนที่ออกจากการศึกษากลางคันและขอสละสิทธ์ิ เพื่อรบั
ผู้รับทุนให้อยู่ในจํานวน 1,000 ทุนของทุกปีที่ได้มีการกําหนดไว้ ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเข้าบัญชี
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายเมื่อต้องมีการย้ายถ่ินมาเรียนในต่างจังหวัด โดยนักเรียนที่ได้รับ
ทุนแต่ละราย หากมีความสามารถเรียนต่อตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนจบถึงในระดับปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายที่ทาง
โครงการฯ รับผิดชอบทุนละ 4,000-20,000 บาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายรวมประมาณรายละ 180,000 บาท ซึ่งทางผู้รับ
ทุนจะต้องแจ้งความประสงค์แก่บริษัทฯ ในทุกๆ ปีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอต่อทุนในทุกปีการศึกษาจนกว่าจะเรียนจบ 
ซึ่งโครงการ “ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า” นี้จะเป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีกฎระเบียบใดๆ ในการใช้ทุนคืน หรือหวังผลตอบแทน
ใดๆ เพียงแต่ต้องการให้เยาวชนของชาติได้กลายเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตหลังจากที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ควรจะกลับไปรับใช้ท้องถ่ิน โดยการนําความรู้
ความสามารถของตนเองไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ต่อไป และด้วยเหตุนี้ทางโครงการฯ 
จึงได้เริ่มจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าโครงการ “ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า” หลังจากที่เริ่มมีเยาวชนที่จบการศึกษาแล้ว และเริ่มเข้า
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สู่วัยทํางาน ได้มีโอกาสรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดในการบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในท้องถ่ินต่างๆ ที่
เยาวชนเหล่าน้ีได้เติบโต และจากมาเพื่อมาศึกษาหาความรู้ได้กลับไปช่วยเหลือท้องถ่ินภูมิลําเนาของตัวเองอย่างยั่งยืน
ต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด จะได้สานต่อและสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้
ไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว ให้กลับไปสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป สําหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจ
ขอรับทุนในปีต่อไปให้แก่เยาวชน และเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังกัดของตนเอง สามารถติดต่อของรายละเอียดการ
ขอรับทุนได้ที่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ช้ัน 9อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 อีเมล์ scholarship@thaicity.co.th 
 

 

** ผู้ประสงค์ขอรับทุนโปรดติดตาม ข้อมูลการรับสมัครจากหน้าเว็บไซต์กองพฒันานักศึกษา ** 


