
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๕๖๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  การสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------- 

 
                  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเงินจัดสรรจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน  
และหน่วยงานของรัฐเป็นจ านวนมาก เพ่ือจัดสรรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพ่ือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริม
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุน อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ 
ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๙๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจให้           
รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงก าหนดการสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
                  ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิรับทุนส่งเสริม
การศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑  เป็นนสิิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา     
ที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
    ๑.๒  ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 
    ๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต 
    ๑.๔  ต้องมีผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ ๑        
ต้องมีผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
    ๑.๕  เป็นผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยด้วยความสมัครใจอย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๖  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหรือทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีการศึกษานั้น   
อยู่ก่อนแล้ว 
                  ๒.  นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ลงทะเบียนสมัครขอรับทุนส่งเสริม
การศึกษาผ่านทางระบบทุนส่งเสริมการศึกษาในเว็บไซต์กองกิจการนิสิต ตามขั้นตอนดังนี้  

  ๒.๑  ให้นิสิตเข้าไปที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต ที่ http://affair.buu.ac.th  
  ๒.๒  ท าการ login เข้าสู่ระบบ จากนั้นให้เลือกเมนู “ทุนส่งเสริมการศึกษา” 
  ๒.๓  ให้นิสิตเข้าไปที่เมนู “ลงทะเบียนสมัครขอรับทุนการศึกษา” พร้อมกรอกเอกสาร             

ในระบบให้เรียบร้อยตามขั้นตอนที่ระบุไว้ 
  ๒.๔  ให้นิสิตเลือกเมน ู“เลือกสมัครขอรับทุนการศึกษา” โดยเลือกทุนการศึกษาที่นิสิต

ประสงค์จะสมัครจากรายชื่อทุนการศึกษาที่ปรากฏในระบบ จากนั้นจะปรากฏข้อมูลการสมัครที่นิสิตกรอกไว้ 
ในข้อ ๒.๓ ให้นิสิตเลือกเมนู “ยืนยัน” เพ่ือท าการยืนยันการสมัคร 

  ๒.๕  ให้นิสิตพิมพ์ใบสมัครจากระบบ จากนั้นให้นิสิตติดรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต 
ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่สมัคร 

  ๒.๖  ให้นิสิตเขียนแผนที่ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุเลขท่ีบ้านให้เรียบร้อย 

/ ๒.๗  น าแบบ... 

(ส าเนา) 

http://affair.buu.ac.th/


-๒- 
 

  ๒.๗  น าแบบ ทศ.๒ ที่พิมพ์จากระบบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 
  ๒.๘  หลักฐานประกอบการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) ดังนี้ 
         - ส าเนาใบแจ้งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียนและสถิตินิสิต)  
           หรือส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
           (กรณีนิสิตชั้นปี ๑)       จ านวน  ๑  ฉบับ 

           - ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต      จ านวน  ๑  ฉบับ 
           - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
           - ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

         - หนังสือรับรองความประพฤติ (ขอได้ที่กลุ่มงานแนะแนว 
 และวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  
 ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)    จ านวน  ๑  ฉบับ 

         - ส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีบิดามารดาหย่าร้างกัน) จ านวน  ๑  ฉบับ 
         - ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
         - หลักฐานแสดงรายได้ของบิดา/มารดา/ผู้อุปการะ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
         - รูปถา่ยแสดงการท างานหารายได้พิเศษของนิสิต (ถ้ามี) 
         - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) 
         - หลักฐาน/รูปถ่ายการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย และการช่วยเหลือสังคมภายนอก 
           มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

           ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาด้วยลายมือนิสิตทุกฉบับ 
                  ๓.  ก าหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ ๒) ในระหว่างวันที่                   
๒๑ สิงหาคม-๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑ และ                
ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด ในวันและเวลาท าการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๓๐ น.) 
                  ๔.  คณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตจะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของนิสิต    
ที่สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และจะท าการสัมภาษณ์นิสิต     
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนิสิตสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://affair.buu.ac.th  
                  ๕.  หลังจากนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตจะได้รับ 
การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนก าหนดและตามความเหมาะสม ซึ่งนิสิตสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาทุกประเภทได้ตลอดทั้งปีการศึกษา (สิ้นสุดในวันที่                     
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) จากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต  
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๘    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
       (ลงชื่อ)        เสถียร  ปุรณะวิทย์ 
          (นายเสถียร  ปุรณะวิทย์) 
       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน 

    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
                          ส าเนาถูกต้อง 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภัคกาญจ์  แก้วแกมเกษ 
                 (สภุัคกาญจ์  แก้วแกมเกษ) 
                       นักวิชาการศึกษา 

http://affair.buu.ac.th/

