
 
 

 
                                        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
สำหรับนักกีฬาทีไ่ด้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย  

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

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยฯ  เห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์ในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะ
สนับสนุนนักศึกษาที ่จะสร้างชื ่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทย จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มี
ความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับการสนับสนุนเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 19 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2562 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 นักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากคณะกรรมการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ระดับของการแข่งขัน
ดังต่อไปนี้ 

         (1) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับเหรียญทอง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า 4 ทีมหรือ 4 คน แล้วแต่กรณี ให้มี
สิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนต่อไป เป็นเวลา 2 ภาคเรียน 

          (2) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีสิทธิขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากคณะกรรมการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

                ก. ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือเหรียญทอง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า 4 ทีมหรือ 
4 คน แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถัดไป เป็นเวลา 4 ภาคเรียน 

                ข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือเหรียญเงิน  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำ
กว่า 4 ทีมหรือ 4 คน แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนต่อไป เป็นเวลา 
3 ภาคเรียน 

      ค. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหรือเหรียญทองแดง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
ไม่ต่ำกว่า 4 ทีมหรือ 4 คน แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนต่อไป เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน 

                  

 



                 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 (1) เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ตามข้อที่ 1  
                             (2) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งภาคปกติและ
ภาค กศ.บป. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 
                ข้อ 3 ขั้นตอนการขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  

                  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ยื่น
เอกสารและดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) เขียนแบบฟอร์ม ใบสมัครการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร (ขอได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหรือแนบท้ายประกาศนี้ ) 

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
(4) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  
(๕) สำเนาเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จำนวน ๑ ฉบับ 
(6) สำเนาใบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จำนวน ๑ ฉบับ 
(7) ให้ยืนเอกสารตามข้อ (๑) - (6) ได้ตั ้งแต่ว ันที่  1 มีนาคม 2563 ถึงวันที ่ 30 

พฤษภาคม 2563 ได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา ( SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โทร 055-706-
555 ต่อ 1320 (นายทนงศักดิ์ ก๋าคำต๊ะ) โทรศัพท์มือถือ 088-763-9811 
                ข้อ 4 ให้คณะกรรมการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐาน   
ต่าง ๆ พร้อมพิจารณาคัดเลือกและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อไป 
                ข้อ 5 เงื่อนไขเมือ่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  

        (๑) นักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬา จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
จำนวนภาคเรียน ในเกณฑ์ข้อที่ 1 โดยจะเริ่มยกเว้นตั้งแต่ภาคเรียนถัดไป 

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

(3) ต้องเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และต้องรับผิดชอบในการฝึกซ้อมและแข่งขันในนาม
มหาวิทยาลัย หรือรายการอื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยหรือผู้ควบคุมอนุญาต 

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

(5) กรณีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการรักษาฟ้ืนฟู 

(6) ในช่วงอยู่ระหว่างได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักกีฬาทุกคนต้องเป็นผู้มี
วินัยต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักศึกษาและสังคมในองค์กร กรณีมีความประพฤติเสียหายไม่
ร้ายแรง แต่บ่อยครั้งไม่แก้ไขปรับปรุงหรือมีความผิดร้ายแรง หรือไม่ฝึกซ้อมตามที่กำหนดในข้อ (๔) จะถูกตัดสิทธิ์
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  



(7) นักกีฬาทุกคนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หากกระทำความผิดเงื่อนไขใน
ข้อ ๕ (๑) – (6) ระหว่างเวลาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์การได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่เหลือ
ตามสมควร 
                ข้อ 6 นักกีฬาที่ได้ร ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจถูกเพิกถอนสิทธิการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนปกตถิัดไป หากตรวจพบเหตุดังต่อไปนี้ 

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

                 ข้อ 7 ให้กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือ
ดำเนินการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

                 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การใช้ประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  มกราคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย  

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. นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในหลักสูตรปริญญาตรี      4 ปี     /     5 ปี 

คณะ....................................................................... โปรแกรมวิชา............................................................. . 
 
5. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษา ดังนี้ 

6.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการเรียน........................... 
6.2 มีผลงานความสามารถทางด้านกีฬาได้รับรางวัล   ได้แก ่

 (1) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่..........ได้รับรางวัลเหรียญ.................. 
 (2) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย      ครั้งที่..........ได้รับรางวัลเหรียญ.................. 

6.3 ข้าพเจ้ายินดีเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และจะประพฤติปฏิบัติให้ดีตามคำสั่งของผู้ฝึกซ้อม มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีวินัยและฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย หรือรายการอ่ืนๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือผู้ควบคุมอนุญาต 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 



6.  เอกสารที่ส่งพร้อมใบสมัคร 
เขียนแบบฟอร์ม ใบสมัครการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ จำนวน ๑ ฉบับ 
สำเนาใบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑ 

ฉบับ 
 
ทั้งนี ้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ ตัดสิทธิ์และระงับทุนทุกประเภท หากมหาวิทยาลัยฯตรวจสอบ

ข้อมูลภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ และพร้อมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย  
 
 

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

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

 
 


