๑
ที่ ๐๑๒๑ /๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
---------------------------------------------------------ดวย มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพยจริง มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี (กําหนดระยะเวลา
ขอรับทุนอุปการะตามหลักสูตรเทานั้น) และมีผลการเรียนดี เพื่อรับทุนอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร
จํานวน ๒ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) ตอป
ดัง นั้น งานทุนการศึ ก ษา กองพัฒ นานัก ศึ ก ษา จึง ประกาศให นัก ศึก ษาทุก คนที่ส นใจ
ใหยื่นความประสงคขอรับใบสมัคร และจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยใหดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขอรั บ ใบสมั ค ร โดยดาวน โ หลดใบสมัค รทางเวปไซต ของมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏเลย
http://www.lru.ac.th ไดตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. สงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดตั้งแตวันที่ ๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
๓. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณไดที่บอรดงานทุนการศึกษา ชั้น ๑
และชั้น ๔ อาคารวิชญาการ และหรือทางเวปไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
http://www.lru.ac.th ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๔. สอบสั ม ภาษณ ในวั นที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ที่หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
๕. ประกาศผลการพิจ ารณาคัด เลือกผูมีสิท ธิไดรับ ทุนการศึ ก ษา ประเภททุนใหเ ปล า
ที่บอรดงานทุนการศึกษา ชั้น ๑ และชั้น ๔ อาคารวิชญาการ และหรือทางเวปไซต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย http://www.lru.ac.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น.
๖. นั ก ศึ ก ษาผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษาดั ง กล า วให ติ ด ต อ รายงานตั ว ในวั นที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยดูรายละเอียดไดจากบอรด
งานทุ น การศึ ก ษา ชั้ น ๑ และชั้ น ๔ อาคารวิ ชญาการ และหรื อทางเวปไซต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย http://www.lru.ac.th

๒
คุณสมบัติของผูขอรับทุนการศึกษา
๑. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป
๒. ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย
๓. มีความประพฤติดี ไมถูกรองเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใด ๆ
๔. เสียสละเพื่อสวนรวม เชน เขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอยูเสมอ
๕. ไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธอิ ื่น ๆ ในปการศึกษา ๒๕๕๗ นี้
๖. นักศึกษาทุนกูยืมฯ สามารถใชสิทธิในการสมัครขอรับทุนนี้ได (เมื่อไดรับการคัดเลือก
ตองขอยกเลิกทุนกูยืมฯ)
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
๑. ใบสมัครขอรับทุน จํานวน ๑ ฉบับ
๒. รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๓. ใบแสดงผลการเรียน ที่ไดรับการรับรองจากงานทะเบียนและประเมินผล หรือใบรับรอง
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (กรณีนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๗)
๔. เขียนเรียงความ ความยาวประมาณ ๑ หนากระดาษ A4 ซึ่งเปนความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องสวนตัวและครอบครัว อันเปนเหตุที่ทําใหเปนผูขัดสน ขาดผูอุปการะดานการเงิน
ที่ไมสามารถจะศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
๕. ใบรับรองของสถาบันการศึกษาวากําลังศึกษาอยู
๖. ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาและรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษา
สังกัดอยู รับรองวานักศึกษาจะสามารถศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรได
๗. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับทุน
๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับทุน
๙. เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน แฟมสะสมผลงาน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นายนพรัตน พันธุวาป
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

