
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

.............................................................................................................  

           ด้วยมูลนิธิเทศโก้เพ่ือไทย  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน ๒๐๔ ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๖๐,๐๐๐.-บาท     
(สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน ๑๐๐ ทุน 
และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐๔ ทุน  นั้น 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงได้ออกประกาศแจ้งให้นักศึกษา   
ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว  ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ  ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้
ทุนการศึกษาฯ  ดังนี้ 
 ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนใหม่ 
   ๑.)  เป็นนักศึกษา ชั้นปีที ่๓  ทีศ่ึกษาในการศึกษา ๒๕๖๑  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นปทีี่  ๒
        (GPA) ๒.๗๕  ขึ้นไป  
   ๒)  มีฐานะยากจน เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย ์
   ๓)  มีความประพฤติดีเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  และจริยธรรม ไม่เคยประพฤติผิด
        กฎระเบียบของมหาวิทยาลยั  ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ 
   ๔)  มีความเปน็ผู้น าสูง และมีสว่นรว่มในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   ๕)  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่มูลนิธิเทสโก้เพ่ือไทยหรือก าหนด 
 ๒.  สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา 
   ๑)  สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
    สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศ  สาขาวชิาวิศวกรรมระบบควบคมุ 
    สาขาวชิาวิศวกรรมนวัตรกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาวิศวกรรมโลจิสติกส ์
    สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สาขาวชิาวิศวกรรมวัสด ุ
    สาขาวชิาวิศวกรรมวัสด ุ   สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
    สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 
   ๒)   สาขาวชิาด้านเกษตรศาสตร์ และการประมง 
    สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์   สาขาวชิาพืชสวน 
    สาขาวชิาอุตสาหกรรมการเกษตร  สาขาวชิาพืชไร ่
    สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร   สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 
    สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวชิาผลิตกรรมการเกษตร 
    สาขาวชิาการประมง   สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การประมง 
    สาขาวชิาเทคโนโลยีการประมง  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
    สาขาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 
   ๓)   สาขาวชิาด้านวิทยาศาสตร์ 
    สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร  สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

              /สาขาวิชา.... 

            ที่ ๐๑๘๖/๒๕๖๑ 

 



    สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การโภชนาการ  สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ 
    สาขาวชิาสิ่งแวดล้อม   สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์  สาขาวชิาบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
    สาขาคหกรรมศาสตร ์   สาขาวชิาธรุกิจอาหาร 
    สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  สาขาวชิาอุสาหกรรมอาหารและบริการ 
    สาขาวชิาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์  สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม 
    สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาข้างต้น 
   ๔)   สาขาวชิาด้านเภสัชศาสตร์ 
    สาขาวชิาเภสชัศาสตร ์    
   ๕)   สาขาวชิาด้านบริหารธรุกิจ 
    สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส ์  สาขาบรหิารธุรกิจ 
    สาขาวชิาการตลาด บัญชีและการเงิน  สาขาเศรษฐศาสตร ์

  ๓.  เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 
   ๑.  การจ่ายทุนการศึกษา  มูลนิธิเทสโก้เพ่ือไทย  จะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา  โดยมอบทุนการ
        ศึกษาปีละ ๑  ครั้ง  จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท 
   ๒.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาผ่านสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสถาบันอุดมศึกษา 
        รายงานผลการศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องได้คะแนนฉลี่ย
        สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  ในแต่ละปีการศึกษา  เพ่ือที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา
        ต่อเนื่องต่อไป 
   ๓.  ผู้ที่ได้รับทุนต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมูลนิธิ  จัดขึ้นได้ 
   ๔.  โครงการเทศโก้ โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย จัดให้มีการฝึกงานในสาขาวิชาต่าง  ๆ(ตาม
        ความสมัครใจ) เพ่ือให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้จากการ 
        ปฏิบัติงานจริง 
   ๕.  นักศึกษาที่รับทุนจากมูลนิธิเทศโก้เพ่ือไทย จะต้องไม่รับหรือขอรับทุนการศึกษาอ่ืนจากภาคเอกชน  
        ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผู้
        กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

  ๔.  การกรอกใบสมัคร และการยื่นใบสมัคร 
   ๑.  ผู้ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องแจ้งความจ านง และขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายงานทุนการศึกษา     
 กองพัฒนานักศึกษา  
   ๒.  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง และเขียนข้อความบรรยายความสนใจ กิจกรรมต่างๆและ
 สาเหตุที่สนใจขอรับทุนนี้ 
   ๓.  ผู้สมัครต้องแนบรูปถ่ายขนาด ๔X๖ ซ.ม. จ านวน ๑ รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  พร้อมกับ      
  ใบสมัครและแสดงใบผลการศึกษา 
   ๔.  ผู้สมัครต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือผู้แทน ลงนามในหนังสือรับรอง 
   ๕.  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสถานศึกษาที่ผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่  เพ่ืองานทุนการศึกษา จะได้
ด าเนินการจัดท าหนังสือน าส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ  ไปที่ : ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑     

                  /๕.  ระยะเวลา…. 
   



 ๕.  ระยะเวลาการยื่นใบสมัครขอรับทุน 
   นักศึกษายื่นส่งเอกสารการขอรับทุนเพ่ือการศึกษาและหลักฐานต่างๆ  ในระหว่าง  วันที่ ๑ –  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๑   ณ  ห้องงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น ๔   อาคารวิชญาการ   

  

  ๖.  การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
   ๑. มหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครถึง
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๒. คณะกรรมการมูลนิธิเทสโก้เพ่ือไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วม
  สัมภาษณ์นิสิต นักศึกษา ก่อนน าผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพ่ืออนุมัติ  
  ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา 

  ๗. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน  
   สิทธิในการได้รับทุนเป็นอันระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน 
   ๑. เสียชวีิต 
   ๒. พ้นสภาพจาการเป็นนิสิต นักศึกษา 
   ๓. ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน 
   ๔. สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถานศึกษาที่ผู้รับทุนก าลังศึกษาอยู่ 
   ๕. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษา 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด) 
   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


