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 เลขท่ี   007/RCB2021-2022 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
เร่ือง ทุนการศึกษาเพ่ือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 10 ทุน 
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

 สโมสรโรตารีกรุงเทพจะท าการคดัเลือกนกัศีกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลเพ่ือรับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ  จ  านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000.-  บาท  โดยเฉล่ียให้แก่มหาวิทยาลยัทั้ง 9 แห่งๆ ละ  
1  หรือ 2 ทุน เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลน ให้มีโอกาสศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริหารฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลยัให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้การรับทุน 
เป็นไปดว้ยความเสมอภาค โดยให้มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง คดัเลือกนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปีท่ี 3 และ ปีท่ี 4 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ไม่ต ่ากว่า 2.5  มีความประพฤติดี เป็นผูท่ี้ขดัสน และเป็นผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บ
ทุนใดๆมาก่อน ให้หมุนเวียนผูท่ี้จะไดรั้บทุนไปตามคณะต่างๆ ของแต่ละปี  และเห็นสมควรไดรั้บทุนการ ศึกษาตาม
จ านวนแห่งละ 2 คน เพ่ือสโมสรโรตารีกรุงเทพจะไดค้ดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมในการรับทุน โดยขอให้นักศึกษาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกจากมหาวิทยาลยั ตอ้งเขียนประวติัของตนเอง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีขอรับทุน และบอกเป้าหมาย
ของตัวเองในอีก 3 ปีข้างหน้า พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ทั้งน้ีขอให้มหาวิทยาลัยแนบ  ผลการเรียน และประวติัของ
นักศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาขา้งตน้ พร้อมใบสมคัรขอรับทุนของทางมหาวิทยาลยั แลว้เสนอไปยงัสโมสรโรตารี
กรุงเทพ ภายในวนัที ่ 30 ตุลาคม 2564   ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี        

คุณกติมิา ศิริชัย 
กรรมการบริหารบริการด้านอาชีพ 
สโมสรโรตารีกรุงเทพ 
975 เพรสซิเด้นท์เพลส ห้องเลขที ่1711  
ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารฯ จะแจง้ผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลยัทราบ พร้อมเร่ืองการส่งมอบทุนใน
ภายหลงั 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และแจง้ให้สโมสรโรตารีกรุงเทพไดท้ราบภายในวนัที ่30 ตุลาคม 2564 ดว้ย จกั
ขอบคุณอยา่งยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

  (นาง กิติมา ศิริชยั)      
 กรรมการบริหารบริการดา้นอาชีพ 

สโมสรโรตารีกรุงเทพ  
เจา้หนา้ท่ีประสานงาน: คุณสิริกาญจน์ ปรับโตวิดโจโย 082-641 4298 
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ทุนการศึกษาสโมสรโรตารีกรุงเทพ 

 
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
1. ช่ือ – สกุล นาย/นาง/นางสาว       วัน/เดือน/ปี เกิด   

อายุ        ปี  สัญชาติ     เช้ือชาติ     ศาสนา   
คณะ/วิทยาลัย      สาขา            ช้ันป ี  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา     อาจารย์ท่ีปรึกษา     
ผลการเรียนครั้งสุดท้าย   ผลการเรียนเฉล่ียสะสม    (พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน) 

2. ภูมิล าเนาเดิม  เลขท่ี         หมู่ท่ี   ตรอก/ซอย      ถนน     
ต าบล    อ าเภอ      จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์     

3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี         หมู่ท่ี   ตรอก/ซอย      ถนน     
ต าบล    อ าเภอ      จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์     

4. ประวัติการรับทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงินทุน 

   
   
   
   
   

5. ประวัติการกู้ยืม กยศ./กรอ. 
 เคยกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ต้ังแต่ปีการศึกษา    ถึง    
 ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. 

6. บิดา ช่ือ        อายุ       ปี   ยังมีชีวิต    ถึงแก่กรรม 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน      จบการศึกษาข้ันสูงสุด ระดับ   
อาชีพ      รายได้ปีละ    บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  

7. มารดา ช่ือ        อายุ       ปี   ยังมีชีวิต    ถึงแก่กรรม 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน      จบการศึกษาข้ันสูงสุด ระดับ   
อาชีพ      รายได้ปีละ    บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  

8. สถาณภาพสมรสของบิดา–มารดา   อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่   อื่นๆ ระบ ุ  
9. กรณีท่ีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะไม่ใช่บิดา–มารดา ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ช่ือ     

อายุ       ปี  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน         จบการศึกษาข้ันสูงสุด ระดับ   
อาชีพ      รายได้ปีละ              บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
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10.พี่น้องรว่มบิดา–มารดา (รวมผู้ขอรับทุน) จ านวน     คน  ชาย    คน  หญิง    คน ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี  
11.พี่น้องท่ีก าลังศึกษาอยู่  จ านวน  คน (ให้กรอกข้อมูลรวมทั้งผู้ขอรับทุน) 

คนท่ี เพศ อายุ ช้ันปีท่ี สถาบัน 
     
     
     
     
     

12.พี่น้องท่ีประกอบอาชีพ  จ านวน  คน (ให้กรอกข้อมูลรวมทั้งผู้ขอรับทุน) 
คนท่ี เพศ อายุ การศึกษา สถานท่ีท างาน รายได้เดือนละ 

      
      
      
      
      

13.ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ   บาท (นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนเรียน) 
14.ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว      

มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า โดยเป็น     
15.ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              

16.กิจกรรมท่ีท าร่วมกับมหาวิทยาลัย 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
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17.เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอรับทุนการศึกษา 
             
            
            
            
            
            
            
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนีไ้ด้แนบเอกสารต่าง ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน  รายการ คือ 
   ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
   ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ีขอรับทุน 
   ส าเนาบัตรปะจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
   รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 
   ประวัติตนเอง พร้อมเหตุผลความจ าเป็นท่ีขอรับทุน และเป้าหมายอีก 3 ปีข้างหน้า  
       พิมพ์ลงในกระดาษ A4 

 

 
ลงช่ือ             

(    ) 
ผู้ขอรับทุนการศึกษา 

18.ความคิดเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
             
            
             

 
 

ลงช่ือ             
(    ) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
19.ความคิดเห็นคณบดี/ผู้อ านวยการ 

             
            
             

 
 

ลงช่ือ             
(    ) 

คณบดี/ผู้อ านวยการ      




