
ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ภำคเรียนที่ 1/2563) 

 
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

โปรดกรอกข้อความดว้ยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
1. ชื่อ – สกุล นำย/นำง/นำงสำว       วัน/เดือน/ปี เกิด   

อำย ุ        ปี  สัญชำต ิ    เชื้อชำต ิ     ศำสนำ   
คณะ/วิทยำลัย      สำขำ            ชั้นปี  
รหัสประจ ำตวันักศึกษำ     อำจำรย์ที่ปรึกษำ     
ผลกำรเรียนครั้งสุดทำ้ย   ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม    (พรอ้มแนบใบแสดงผลกำรเรียน) 

2. ภูมิล ำเนำเดิม  เลขที่         หมู่ที ่   ตรอก/ซอย      ถนน     
ต ำบล    อ ำเภอ      จังหวดั      
รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์     

3. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่         หมู่ที ่   ตรอก/ซอย      ถนน     
ต ำบล    อ ำเภอ      จังหวดั      
รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์     

4. ประวัติกำรรับทุนกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงินทุน 

   
   
   
   
   

5. ประวัติกำรกู้ยืม กยศ./กรอ. 
 เคยกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ตั้งแต่ปีกำรศกึษำ    ถึง    
 ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. 

6. บิดำ ชื่อ        อำย ุ       ปี   ยังมีชีวติ    ถึงแก่กรรม 
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน      จบกำรศึกษำขั้นสูงสุด ระดับ   
อำชีพ      รำยได้ปีละ    บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร)  

7. มำรดำ ชือ่        อำย ุ       ปี   ยังมีชีวติ    ถึงแก่กรรม 
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน      จบกำรศึกษำขั้นสูงสุด ระดับ   
อำชีพ      รำยได้ปีละ    บำท (หำกไม่แน่นอนให้ประมำณกำร)  

8. สถำณภำพสมรสของบิดำ–มำรดำ   อยูด่้วยกนั   หย่ำ   แยกกนัอยู่   อื่นๆ ระบุ   
9. กรณีที่ผู้ปกครอง/ผู้อุปกำระไม่ใช่บิดำ–มำรดำ ผูป้กครอง/ผู้อุปกำระ ชื่อ     

อำย ุ       ปี  เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน         จบกำรศึกษำขั้นสูงสุด ระดับ   
อำชีพ      รำยได้ปีละ              บำท (หำกไมแ่น่นอนให้ประมำณกำร)  
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10.พี่น้องร่วมบิดำ–มำรดำ (รวมผู้ขอรับทุน) จ ำนวน     คน  ชำย    คน  หญิง    คน ข้ำพเจ้ำเป็นคนที่  
11.พี่น้องที่ก ำลังศกึษำอยู่  จ ำนวน  คน (ให้กรอกข้อมูลรวมทั้งผู้ขอรับทุน) 

คนที่ เพศ อำย ุ ชั้นปีที่ สถำบัน 
     
     
     
     
     

12.พี่น้องที่ประกอบอำชีพ  จ ำนวน  คน (ให้กรอกข้อมูลรวมทั้งผู้ขอรับทุน) 
คนที่ เพศ อำย ุ กำรศกึษำ สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 

      
      
      
      
      

13.ข้ำพเจ้ำไดร้ับค่ำใช้จำ่ยเดอืนละ   บำท (นอกเหนือจำกค่ำลงทะเบียนเรียน) 
14.ข้ำพเจ้ำไดร้ับกำรอุปกำระด้ำนกำรเงินจำก นำย/นำง/นำงสำว      

มีควำมสัมพันธ์กับข้ำพเจำ้ โดยเป็น     
15.ผลงำนที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย 

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

16.กิจกรรมที่ท ำร่วมกับมหำวิทยำลัย 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
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17.เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ขอรับทุนกำรศกึษำ 
             
            
            
            
            
            
            
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมทั้งหมดเป็นควำมจริงทุกประกำร พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสำรต่ำง ๆ  
เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ จ ำนวน  รำยกำร คือ 
   ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ 
   ส ำเนำใบลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำที่ขอรับทุน 
   ส ำเนำบัตรปะจ ำตวัประชำชน 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตวันักศึกษำ 
   รูปถ่ำยหน้ำตรง แต่งกำยชุดนักศกึษำ ขนำด ๑ นิ้ว 
   อื่นๆ ระบุ           

 
 

ลงชื่อ             
(    ) 

ผู้ขอรับทุนกำรศึกษำ 
18.ควำมคดิเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

             
            
             

 
 

ลงชื่อ             
(    ) 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
19.ควำมคดิเห็นคณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 

             
            
             

 
 

ลงชื่อ             
(    ) 

คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร      



แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

ที่.................................................................... 
วันที่............. เดือน........................................ พ.ศ. ................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 ข้ำพเจ้ำ.............................................................................. ต ำแหน่ง............................... ....................... 
สังกัด............................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี..................... ถนน.................................................. 
ต ำบล/แขวง....................................... อ ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์..................................................... 
 
 (   ) ข้ำรำชกำร 
บัตร (   ) พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 (   ) ประชำชน 
 
 มีควำมประสงค์ขอรับเงินผ่ำนธนำคำร........................................... สำขำ............................................... 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี........................................................................................... ...................... 
 หำกในกำรโอนเงิน  ธนำคำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรโอน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินในบัญชี 
ของข้ำพเจ้ำได ้
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
     (............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสำรแนบ 

๑. ส ำเนำบัตรนักศึกษำ 
๒. ส ำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 



 
รายละเอียดเอกสารการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของนักศึกษา 
ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
********************************** 

๑. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ (รับรองส ำเนำถูกต้อง)   จ ำนวน  ๒ ฉบับ 
๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน  ๒ ฉบับ 
๓. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรกรุงไทย (รับรองส ำเนำถูกต้อง)  จ ำนวน  ๒ ฉบับ 
๔. แบบขอรับเงินผ่ำนธนำคำร     จ ำนวน  ๑ ฉบับ 

 
หมายเหตุ  ให้ด ำเนินกำรจัดส่งมำพร้อมกับใบสมัครขอรับทุน 


