
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
เร่ือง   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักกฬีา ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------  

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาการกีฬาควบคู่ไปกบัการพฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
วทิยาเขตชลบุรี ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นกีฬา ใหมี้โอกาส 
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา โดยมอบให้แก่ผูท่ี้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ทุนการศึกษาท่ีจะมอบใหส้ าหรับ 
ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะทุน 
   ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนท่ีใหศึ้กษาในระดบัปริญญาตรี ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ผูรั้บทุนจะไดรั้บการงดเวน้เฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าบ ารุงการศึกษา (ยกเวน้รายวชิาตามแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี
ตอ้งช าระค่าหน่วยกิตเตม็จ านวน) ส่วนรายวชิาท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น หรือรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ เพิกถอน
ไดส้ัญลกัษณ์ W  ผูรั้บทุนตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ และตอ้งช าระค่าหน่วยกิตเตม็จ านวน 
 2.   จ านวน 36 ทุน 
 3.   คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะสมัครขอรับทุน 
     3.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส. ) และอายไุม่เกิน 25 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    3.2 เคยเป็นนกักีฬาทีมชาติไทย เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระหวา่งประเทศ หรือเคยเป็นนกักีฬา 
และเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
หรือเคยเป็นนกักีฬาและเขา้ร่วมการแข่งขนั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ หรือ 
เคยเป็นนกักีฬา และเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ระดบัจงัหวดั หรือเขตการศึกษา 
 4.   หลกัฐานประกอบการยืน่สมัครรับทุน 
  4.1  ใบสมคัรขอรับทุน จ านวน 1 ชุด 
   4.2  รูปถ่ายสีคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ด า ขนาด 1 น้ิว  จ านวน 1 รูป 
  4.3  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงวฒิุการศึกษา จ านวน 1 ชุด                                
  4.4  ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
  4.5  หนงัสือรับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีท าการแข่งขนักีฬา จ านวน 1 ชุด 
  4.6  ส าเนาเกียรติบตัร ภาพถ่ายเหรียญท่ีไดจ้ากการแข่งขนัรายการต่าง ๆ จ านวน 1 ฉบบั 
 5. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับทุน ดงัน้ี 
   5.1  ตอ้งรักษาผลการเรียนเฉล่ียสะสม (CGPA) ไม่ต ่ากวา่ 2.00  เม่ือส้ินภาคการศึกษา ทุกภาค
   5.2  มีความประพฤติดี ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งของมหาวทิยาลยั  
   5.3  เป็นนกักีฬาของมหาวทิยาลยัและลงแข่งขนัตามรายการแข่งขนัในนามมหาวทิยาลยั 
 

5.4  ไม่สมคัร.... 
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   5.4   ไม่สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศในนามของสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
   5.5   ไม่สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาใดๆ ในนามสมาคมหรือสโมสรในรายการท่ีมหาวทิยาลยัเขา้ร่วม 
การแข่งขนั 
   5.6   ตอ้งขยนั หมัน่ฝึกซอ้ม รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาทุนกีฬา และพฒันาความสามารถ 
ดา้นกีฬาเสมอ 
  5.7 ใหค้วามร่วมมือ และช่วยเหลือมหาวทิยาลยัในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน 
  5.8   หากผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงใน 5.1 ถึง 5.7  มหาวิทยาลยัมีสิทธ์ิในการพิจารณาระงบั 
การใหทุ้นการศึกษา 
 6.   การรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลอืก และการรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเรียน   
  6.1 รับสมคัร ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่ และ  
ท่ี www.east.spu.ac.th (ทุนการศึกษา) 
  6.2   การคดัเลือก จะท าโดยการสัมภาษณ์ในวนัพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ  หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
   6.3   ประกาศผลการคดัเลือก วนัพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ท่ี www.east.spu.ac.th 
  6.4   รายงานตวัเพื่อลงทะเบียนเรียน ในวนัเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ ส านกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี  ดร.มาลินี พุคยาภรณ์  หากไม่มารายงานตวัเพื่อ 
ลงทะเบียนเรียนตามท่ีก าหนดไวจ้ะถือวา่สละสิทธ์ิ 
   

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

              ประกาศ   ณ   วนัท่ี   7   กนัยายน  พ.ศ. 2561 
 

                                                                                   
                                                                      (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 
                                                                  รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี    

http://www.east.spu.ac.th/
http://www.east.spu.ac.th/
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รายวชิาแนบท้ายประกาศ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักกฬีา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.1 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
    BCS 490 โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   BCS 499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.2.1 กลุ่มมัลติมีเดีย 
    MMT 489 โครงงานทางดา้นเทคโนโลยีมลัติมีเดีย  
    MMT 499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
  1.2.2   กลุ่มส่ือสาร 
    ICT 390 การฝึกงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ICT 492 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    ICT 499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2.  คณะนิติศาสตร์   
           2.1 สาขาวชิานิติศาสตร์ 
    LLB 499 สหกิจศึกษานิติศาสตร์ 
3.  คณะนิเทศศาสตร์ 
 3.1  สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร     
    CMD 415 การเตรียมฝึกปฏิบติังานออกแบบส่ือสาร 
    CMD 416 การฝึกปฏิบติังานออกแบบส่ือสาร 
    CMD 499 สหกิจศึกษาออกแบบส่ือสาร 
4.  คณะบริหารธุรกจิ 
 4.1  สาขาวชิาการจัดการ 
    MGT 499 สหกิจศึกษาการจดัการ   
 4.2  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบิน 
    ABM 499 สหกิจศึกษาการจดัการธุรกิจการบิน   
 4.3  สาขาวชิาการตลาด 
    MKT 499 สหกิจศึกษาทางการตลาด  
5.   คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 5.1   สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    LSM 499 สหกิจศึกษาทางการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
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6.  คณะบัญชี   
 6.1   สาขาวชิาการบัญชี 
    ACT 491 เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพบญัชี  
    ACT 499 สหกิจศึกษาการบญัชี 
7.  คณะศิลปศาสตร์ 
 7.1.  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 
    TMT 299 ประสบการณ์การท างาน 
    TMT 499 สหกิจศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว 
 7.2 สาขาวชิาภาษาจีนส่ือสารธุรกจิ 
    CBC 299 ประสบการณ์การท างาน 
    CBC 499 สหกิจศึกษาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 
 7.3  สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกจิ 
    EBC 299 ประสบการณ์การท างาน 
    EBC 499 สหกิจศึกษาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
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