
 
 

 
                                        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด  
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ ( รอบที่ 2 ) 

 ********************** 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการ

การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ มหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงความสำคัญ
และประโยชน์ในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะสนั บสนุน
นักศึกษาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯและประเทศไทย จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้าน
กีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มคีวามสามารถด้านกีฬา พ.ศ. 256๓ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ประกอบกับข้อ 12 และข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประเภทกีฬาและจำนวนนักกีฬาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสนับสนุนการให้
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ 

(1) กรีฑา (ประเภทลู่และลาน) รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
(2) ฟุตซอล รวมไม่เกินจำนวน 1 คน 
(3) เทควันโด รวมไม่เกินจำนวน 1 คน 
(4) เทนนิส รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
(5) มวยไทยสมัครเล่น รวมไม่เกินจำนวน 1 คน 
(6) มวยสากลสมัครเล่น รวมไม่เกินจำนวน 1 คน 
(7) แบดมินตัน รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
(8) เทเบิลเทนนิส รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
(9) ฟุตบอล รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 

                             (10) วอลเลย์บอล รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
                             (11) เซปักตะกร้อ รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
                             (12) บาสเกตบอล รวมไม่เกินจำนวน 2 คน 
 
                   ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.
256๓ 
 (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที ่กำลังศึกษาอยู ่ชั้น
มัธยมศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนสุดท้าย (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) หรือสูงกว่า โดยมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประวัติและผลงานความสามารถด้านกีฬา ซึ่งเคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาระดับภาค หรือเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ



อันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ภายใน ๒ ปีย้อนหลัง 
นับจากวันเปิดภาคเรียน หรือ 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในระดับ
ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประวัติและผลงานความสามารถด้านกีฬา ซึ่งเคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ภายใน ๒ ปีย้อนหลัง นับจากวันเปิดภาคเรียน 
                            (๒) เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเข้าเรียนในภาคเรียนแรกเท่านั้น เมื่อเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ต้องเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และต้องมีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและ
ฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 
                ข้อ 3 ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 

                  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และประสงคข์อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้
ยื่นเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนวันรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) เขียนแบบฟอร์ม ใบสมัครการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้าน
กีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ขอได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหรือแนบท้าย
ประกาศนี ้) 

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
(๕) สำเนาเกียรติบัตร/เอกสารอื่น ของผลการแข่งขันกีฬาที่ได้รับรางวัล พร้อมตัวจริง

ประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองความประพฤติหรือความคิดเห็นด้านกีฬาจากอาจารย์/ผู้ฝึกสอน/ผู้

ควบคุมทีมกีฬาที่ตนสังกัด พร้อมลายเซ็นลงนามในใบรับรอง 
(7) ให้ยื่นเอกสารตามข้อ (๑) - (6) ได้ตั ้งแต่วันที ่ 30  มีนาคม 2563 ถึงวันที ่ 8 

เมษายน 2563 ได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร
ก ิจกรรมน ักศ ึกษา ( SAC) มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกำแพงเพชร หร ือส ่งใบสม ัครทางออนไลน ์ท ี ่อ ี เมล 
(Thanongsak_401@hotmail.com)  หร ือ  LINE ID = Thanongsak035 โดยต ิดต ่อสอบถาม เจ ้ าหน ้ าที่
ผู้รับผิดชอบ โทร 055-706-555 ต่อ 1320 (นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ) โทรศัพท์มือถือ 088-763-9811  

(8) ให้สำเนาใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา 
พ.ศ.256๓ ยื่นต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อขอ
ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที ่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ พิจารณาเห็นชอบว่าสมควรได้รับ
ทุนการศึกษา จึงจะถือว่านักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓    
ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓    
นักศึกษาต้องไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
                ข้อ 4 ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อม
พิจารณาคัดเลือกและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษา ที่มคีวามสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ ต่อไป 
                 
                ข้อ 5 เงื่อนไขเมือ่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มคีวามสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ 



        (๑) นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๒ ภาคเรียน ตั้งแต่
ภาคเรียนแรกของการเป็นนักศึกษาใหม่ 

(2) จะต้องปฏิบ ัต ิตามระเบียบข้อบังค ับและกฎเกณฑ์ต ่าง ๆ ของมหาว ิทยาลัย              
อย่างเคร่งครัด 

(3) เมื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และต้อง
รับผิดชอบในการฝึกซ้อมและแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย หรือรายการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้ควบคุม
อนุญาต 

(4) ต้องรับผิดชอบฝึกซ้อมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้อยู่ในความ
ดูแลของผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทนั้น  

(5) กรณีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการรักษาฟ้ืนฟู 

(6) นักกีฬาทุกประเภทที ่ได ้ร ับทุนการศึกษาใน ๒ ภาคเรียน หากมีศักยภาพดีขึ้น 
ความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

(7) ในช่วงอยู่ระหว่างได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ ภาคเรียน นักกีฬาทุกคนต้องเป็นผู้มีวินัยต่อ
ตนเอง ต่อส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักศึกษาและสังคมในองค์กร กรณีมีความประพฤติเสียหายไม่ร้ายแรง 
แต่บ่อยครัง้ไม่แก้ไขปรับปรุงหรือมีความผิดร้ายแรง หรือไม่ฝึกซ้อมตามที่กำหนดในข้อ (๔) จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับ
ทุนการศึกษาทั้ง ๒ ภาคเรียน 

(๘) นักกีฬาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา หากกระทำความผิดเงื ่อนไขในข้อ ๕ (๑) – (๗) 
ระหว่างเวลาไดร้ับทุนการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา พิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์การได้รับ
การให้ทุนการศึกษาในภาคเรียนที่เหลือตามสมควร 
                ข้อ 6 นักศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ 
อาจถูกระงับสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนปกติถัดไป หากตรวจพบเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) มคีวามประพฤติผิดหรือไม่เหมาะสม ทำความเสื่อมเสียต่อวงการกีฬาและมหาวิทยาลัย 
(๒) ประพฤติตนขัดต่อกฎระเบียบของกีฬา และมหาวิทยาลัย 
(3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการเรียน ต่ำกว่า 2.00 และ 3.00  
(๔) ไม่ฝึกซ้อมกีฬาที่ตนสังกัด หรือขาดการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ 
(5) ไม่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือเลิกเล่นกีฬาในแต่ละประเภท 
(6) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือลาออก 

                 ข้อ 7 ให้กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือ
ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถ
ด้านกีฬา พ.ศ.256๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 



                 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การใช้ประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.256๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

                           ********************************* 

 
1. ชือ่ (นาย/นางสาว)……………………………………............ สกุล.................................................... อายุ..............ปี 

เกิดวันที่…………...เดือน…………………………………….พ.ศ. ……………………… ศาสนา.................................... 
 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี………………หมู่ที่............. ถนน............................... ตำบล/แขวง................................ 

อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์........................ .....  
โทรศัพท…์……………………………………………………… 

 
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเลขท่ี…………………. หมู่ที่.............. ถนน................................... 

ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท…์………………………………..E-mail……………………………………….. 

        Facebook (ข้อมูลจำเป็น โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………. 
        LIKE ID (ข้อมูลจำเป็น โปรดระบุ)...……………………………………………………………………………………………… 
 
4. จบการศึกษาระดับ    มัธยมศึกษาปีที่ 6     ปวช./ปวส.    เทียบเท่า จากสถาบัน ชื่อ………………................ 

……………………………………………..ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์………………………………………. 

 
5. เป็นนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเรียนแรก ในหลักสูตร  ปริญญาตรี  ปริญญาโท      

คณะ....................................................................... โปรแกรมวิชา............................................................. . 
 
6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา ดังนี้ 

6.1 จบการศึกษาในระดับตามระบขุ้อ 4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม........................... 
6.2 มีผลงานความสามารถทางด้านกีฬาได้รับรางวัลย้อนหลัง  2 ปี (นับจากวันเปิดภาคเรียน) ได้แก่ 

(1) การแข่งขันกีฬา...........…………………………………..ระดับภาค ได้รับรางวัล................................. 
(2) การแข่งขันกีฬา............…………………………………..ระดับชาติ ได้รับรางวัล................................. 
(3) การแข่งขันกีฬา............…………………………………..ระดับนาน ได้รับรางวัล........................... 

6.3 ข้าพเจ้ายินดีเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และจะประพฤติปฏิบัติให้ดีตามคำสั่งของผู้ฝึกซ้อม มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีวินัยและฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย หรือรายการอ่ืนๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือผู้ควบคุมอนุญาต 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 



7. ความสามารถพิเศษ/ อ่ืน ๆ นอกเหนือจากกีฬาที่ถนัด คือ 
7.1 ด้านกีฬาประเภทอ่ืน ได้แก่................................................................................... ..................... 
7.2 ด้านอื่น ๆ ได้แก่…………………………………………………………………………………………………………… 

8. เอกสารที่ส่งพร้อมใบสมัคร 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ (ผลการเรียนก่อนเข้าเรียน 
มหาวิทยาลัย) 
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาเกียรติบัตร/เอกสารอ่ืน ของผลการแข่งขันกีฬาได้รับรางวัล พร้อมตัวจริงประกอบการ 
พิจารณา จำนวน 1 ฉบับ 
หนังสือรับรองความประพฤติหรือความคิดเห็นด้านกีฬาจากอาจารย์/ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม 
กีฬาที่ตนสังกัดพร้อมลายเซ็นลงนามในใบรับรอง 
หลักฐานอ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………...........................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ทัง้นี้ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ ตัดสิทธิ์และระงับทุนทุกประเภท หากมหาวิทยาลัยฯตรวจสอบ

ข้อมูลภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ และพร้อมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย  
 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
(....................................................................) 

             ................/...................................../.............. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


