
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 
จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประกอบกับมีบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาด้วย  ในคราวประชุคณะกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรน าดอกผลของกอง
ทุนการศึกษา และเงินบริจาคของบริษัท มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. กองทุนการศึกษามูลนิธิท้าวมหาพรหม-โรงแรมเอราวัณ จ านวน ๑๔๐ ทุน ๆ  ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๒. กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  จ านวน ๑๓๖ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๓. กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช  จ านวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๔. กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  จ านวน ๘ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๕. กองทุนการศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ  จ านวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๖. บริษัท เวิล์ด เลเทคซ์ ซัพพลาย จ ากัด จ านวน ๕๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๗. ชมรมกอลฟ์ มทส. จ านวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๘. หมู่บ้านสุรสวัสดิ์แลนด์ จ านวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ร้านมินิมาร์ชชาย หอ 11 จ านวน ๘ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.  ร้านปอยแฟชั่นปาร์ค จ านวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 

 รวมจ านวนทุน ๔๐๐ ทุน  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  

  คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 
๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกเป็น 

       ๑.๑) รหัส B56xxxxx  จ านวน ๑๐๐ ทุน 
       ๑.๒) รหัส B55xxxxx  จ านวน ๑๐๐ ทุน 
       ๑.๓) รหัส B54xxxxx ขึ้นไป จ านวน ๑๐๐ ทุน  
       ๑.๔) ส าหรับรหัส B57xxxxx จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกในภาคการศึกษาที่  
              ๒/๒๕๕๗  จ านวน ๑๐๐ ทุน 

๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
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๓) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
๔) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ของครอบครัวรวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี 
๕) มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ และปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๖) มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา  
พร้อมบันทึกข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลที่บันทึกผ่านเว็บ ก าหนดการรับสมัคร ดังนี้ 

 รับสมัครออนไลน์       ๓ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
(การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาส่งหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น) 

 ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน     ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
 ประกาศผลการพิจารณา         ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
 ประชุมนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา       ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 รับทุนการศึกษา  ในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 

 หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา และการจัดเรียงเอกสารใบสมัคร 
๑) ใบสมัครทุนการศึกษา ที่พิมพ์จากการกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

(ติดใบสมัคร) 
๒) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ 
๓) หนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มของงานทุนการศึกษา) และบัตรข้าราชการผู้ที่รับรอง

ต้องไม่หมดอายุ ถ้าบิดา-มารดา ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
เอกชน ให้ต้นสังกัดออกใบรับรองการท างาน หรือใช้สลิปเงินเดือนของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

๔) ใบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในบ้าน/ทรัพย์สินของครอบครัว 
๕) ภาพถ่ายบ้าน จ านวน ๕ ภาพ  ประกอบด้วย ๑. ภาพด้านหน้าบ้าน (ถ่ายภาพให้เห็นบ้าน

ทั้งหลังและบริเวณหน้าบ้าน)  ๒. ภาพห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่นหรือภาพห้องโถง              
ด้านในของบ้าน  ๓. ภาพห้องนอนของทุกห้อง ๔. ภาพห้องครัว และ ๕. ภาพบริเวณ
ด้านหลังบ้าน  (ถ่ายภาพให้เห็นบ้านทั้งหลังและบริเวณหลังบ้าน) 

๖) ส าเนาเอกสารรับรองการท ากิจกรรมมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
๗) ส าเนาเอกสารใบหย่า ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) เอกสารส าคัญอ่ืนๆ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือผู้สมัคร 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๓๑   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
         

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


