ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร มีทุนการศึกษาเพื่อมอบใหแกนักศึกษาที่ประสบปญหาดานการเงิน
ผูมีผลการเรียนดี และผูทําคุณประโยชน ทําชื่อเสียงใหแกคณะ และ สถาบัน โดยไดรบั การสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภาคเอกชน มูลนิธิ และ ผูมีจิตศรัทธา
ไดบริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหาดานการเงิน แบงประเภทของทุนออก
เปน 2 ประเภท ดังนี้ คือ
1. ประเภททุนผูกพัน แบงเปน 2 ประเภทคือ
1.1 ทุนผูกพันโดยการทํางาน เมื่อนักศึกษาผูไดรับทุนสําเร็จการศึกษาแลวตองปฏิบัติงานตาม
เงื่อนไขในสัญญาการรับทุนที่เจาของทุนเปนผูกําหนด
1.2 ทุนผูกพันโดยการชดใชเงินคืนทุน เมื่อนักศึกษาผูรับทุนสําเร็จการศึกษาแลว จะตองชดใช
เงินคืนกองทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุน ที่กองทุนการศึกษากําหนด
2. ทุนประเภทไมผูกพัน
เปนทุนใหเปลาโดยไมมีขอผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นโดยนักศึกษาผูรับทุนจะตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ที่เจาของทุนกําหนด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนไมผูกพันมอบใหปตอป เปนทุนที่มอบเงินทุนใหนักศึกษา เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา
เทานั้น
2.2 ทุนไมผูกพันมอบใหตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา เปนทุนที่เจาของทุนประสงคจะมอบเงินทุน
ใหแกนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
ในระหวางรับเงินทุนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของทุนที่
กําหนดไว
คุณสมบัติของผูขอรับทุนการศึกษา
1. ครอบครัวประสบปญญาดานการเงิน
2. เปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง และมีความประพฤติดี
3. มีคุณสมบัติตามที่ทุนการศึกษากําหนด
4. ตองผานการสัมภาษณทุนจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
การสมัครขอรับทุนการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา เปดรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา เดือนมิถุนายน
นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนทุกคนจะตองผานการสัมภาษณทุนจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร งานกิจการนักศึกษา จะขึ้นบัญชีชื่อของนักศึกษาไว เพื่อรอรับการพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาตามที่เจาของทุนกําหนดมา

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ ติดใบสมัคร
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. สําเนาทะเบียนบาน ของนักศึกษา ผูปกครอง
4. ใบแสดงผลการเรียน กรณีนักศึกษาชั้นปที่ 1 (แรกเขา) ใหสงใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษา
ที่จบ
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพาณิชย สาขาใน
กรุงเทพมหานคร หรือ ปริมณฑล เทานั้น
นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอรับทุนการศึกษา ขอรับใบสมัครไดที่งานกิจการนักศึกษา
การสัมภาษณทุน
นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ตองเขารับการสัมภาษณทุนกับ
คณะกรรมการทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
นักศึกษาที่สังกัดสาขาวิชาแลว เขารับการสัมภาษณทุนกับกรรมการทุนที่สาขาวิชา นักศึกษาติดตอ
สอบถามกําหนดวันสัมภาษณทุนไดที่สาขาวิชา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 กลุมวิศวกรรมไฟฟา ที่ไมสังกัดภาควิชา เขารับการสัมภาษณทุนกับคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรที่งานกิจการนักศึกษาโดยจะประกาศกําหนดวันสัมภาษณใหนักศึกษาทราบ
ที่บอรดหนางานกิจการนักศึกษา
เมื่อไดรับทุนการศึกษาแลวตองปฏิบัติอยางไร
นักศึกษาสามารถตรวจดูรายชือ่ ผูไดรับทุนจากประกาศ ที่บอรดหนางานกิจการนักศึกษาและสาขาวิชา
นักศึกษาผูไดรับทุนตองปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษามาลงชื่อรับทราบการรับทุนการศึกษา คําแนะนําเรื่องการรับเงินทุน ขอกําหนด และ
การปฏิบัติงานบําเพ็ญประโยชน ที่งานกิจการนักศึกษา
2. นักศึกษาที่ไดรับทุนผูกพันประเภทคืนเงินทุน ตองมาทําสัญญาการรับทุน ที่งานกิจการนักศึกษา
กรณีรับทุนผูกพันโดยการทํางาน นักศึกษาตองทําสัญญารับทุนกับหนวยงานที่นักศึกษารับทุนตามระยะเวลา
ที่กําหนด โดยเจาหนาที่งานทุนการศึกษาจะใหคําแนะนํา

ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร แบงตามประเภทของทุนดังนี้
ประเภททุนผูกพัน
ทุนผูกพันโดยการทํางาน
1. ทุนบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
ทุนผูกพันโดยการชดใชเงินคืนทุน
1. ทุน J.E.C.
2. ทุนคุณหญิงสอาดจิตต วรสุนทโรสถ
ประเภททุนไมผูกพัน
ทุนไมผูกพันมอบใหปตอป
* ทุนที่ผานสถาบัน สํานักทะเบียนและประมวลผล
1.

ทุนมูลนิธิพระยาธนรักษพิธาน

2.

ทุนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

*3.

ทุนมูลนิธิกลุมอีซูซุ

4.

ทุนบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน)

5.

ทุนคุณสมเกียรติ พันธุอนุกูล

*6. ทุนเอสโซสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
7.

ทุนกองทุนอซาดา คอรปอเรชั่น

*8. ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
9.

ทุน รศ.ดร.จงกล งามวิวิทย

10.

ทุน TMAP – EM

11.

ทุนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

*12. ทุนสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน (ทุนคุณกัลยา เลาหกานตนิยม)

ทุนไมผูกพันมอบใหตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
* ทุนที่ผานสถาบันฯ สํานักทะเบียนและประมวลผล
*1. ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ
*2. ทุนเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ
*3. ทุนบริษัท น้ํามันปโตรเลียม จํากัด
*4. ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา
5.

ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย

6.

ทุนมูลนิธิโตชิบา-ไทย

7.

ทุนมูลนิธิไทยฮีโน

8.

ทุนมูลนิธิจีอี

*9. ทุนหอการคาอเมริกันในประเทศไทย
*10. ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ
*11. ทุนโครงการทุนการศึกษาตอของนักเรียนจากทุกอําเภอและกิ่งอําเภอฯ
*12. ทุนบริษัท ไทยบริดสโตน จํากัด
*13 ทุนบริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
*14 ทุนมูลนิธิซิเมนตไทย
*15 ทุนมูลนิธิซิเมนตไทย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
*16 ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด
*17 ทุนมูลนิธิบริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด
*18 ทุนมูลนิธิชวยเหลือเด็กกําพราของสตรีไทยมุสลิมแหงประเทศไทย
19

ทุนมูลนิธิกลุมอีซูซุสําหรับนักศึกษาเรียนดี

*20 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
*21

ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล

*22 ทุนคุณกฤตยา ชันซื่อ
23

ทุน SHINSHO KAI

24

ทุนมูลนิธิเจาคุณทหารลาดกระบัง

25

ทุนวัดเกาะแกวอรุณคาม

26

ทุน NHK Spring (Thailand)

27

ทุน รศ.ถวิล กิ่งทอง

28

ทุนบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส จํากัด

*29 ทุนมูลนิธิชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ
* 30 ทุนเฉลิมราชกุมารี รุนที่ 1

ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
1. ประเภททุนผูกพัน
2. ทุนประเภทไมผูกพัน
- คุณสมบัติของผูขอรับทุนการศึกษา
- การสมัครขอรับทุนการศึกษา
- หลักฐานการสมัคร
- การสัมภาษณทุน
- เมื่อไดรับทุนการศึกษาแลวตองปฏิบัติอยางไร

