ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรีประจาปี การศึกษา …………………..
เลขประจาตัวนักศึกษา…………………………
ภาควิชา/สาขาวิชา…………………………………………

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ……………………………….. นามสกุล ……………………….. ชื่อเล่น ……………..……….
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………...……………
เกิดวันที่ ……….. เดือน …………………… พ.ศ. ……… อายุ…………ปี เชื้อชาติ ………… สัญชาติ …..………….
ศาสนา …………………. ปัจจุบนั กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ ………… ห้อง ………….
ประเภททุนทีต่ ้ องการ (สามารถขอทุนได้ทุกประเภทที่ตอ้ งการ)

ทางาน

ทุนไม่ผกู พัน

ทุนผูกพัน

คืนเงิน

อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีต่ ดิ ต่ อได้ ทนั ที่ บ้านเลขที่ / หอพัก ………………………………ซอย……………………….
ถนน ……………………… ตาบล/แขวง ……………………………… อาเภอ/เขต ………………………………..
จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………. โทรศัพท์ ………………….. มือถือ ……..………….
1.2 เพือ่ นสนิททีส่ ามารถติดต่ อผ่ านได้
1.2.1 ชื่อ ……..……….. นามสกุล ………………… ชื่อเล่น …………… โทรศัพท์มือถือ …………………
1.2.1 ชื่อ ……..……….. นามสกุล ………………… ชื่อเล่น …………… โทรศัพท์มือถือ …………………
1.3 ภูมิลาเนาเดิม (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ ………………..…… ซอย …………………………………….
ถนน ………………………… ตาบล/แขวง ………………...…………. อาเภอ/เขต …………………………………
จังหวัด ………………………. รหัสไปรษณี ย ์ ……………. โทรศัพท์ ……..…………… มือถือ…………….………
1.4 สถานทีท่ อี่ าศัยอยู่ในขณะกาลังศึกษา
 บ้านของบิดามารดา
 บ้านบิดา
 บ้านมารดา
 บ้านเช่า เดือนละ …………. บาท  หอพักชื่อ………………………….. เดือนละ ....................บาท
โทรศัพท์ ………..……………..….  บ้านญาติ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็ น ………………….
 อื่น ๆ คือ ………………………………………………………………………………………………...
1.5 ปัจจุบันนี้ ผู้ขอรับทุนอยู่ในความอุปการะของ
 บิดา มารดา
 บิดา
 มารดา
 กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา…………..บาท/เดือน
 ตัวผูข้ อรับทุน มีรายได้จาก…………………………………จานวนเงิน……………………บาท/เดือน

-2 กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา…………..บาท/เดือน
 อื่น ๆ คือ ……………………………………………………………………………………….
 ผูอ้ ุปการะ เกี่ยวข้องเป็ น…………………………
รายละเอียดผูอ้ ุปการะชื่อ……………………………………..นามสกุล………………………………อายุ………….ปี
 โสด
 สมรส
มีบุตร ...................... คน
่ ………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู…
โทรศัพท์/มือถือ……………………..อาชีพ……………………………..…ตาแหน่ง…………………………………
สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………………………………….
รายได้…………………บาท/เดือน
1.6 รายได้ – รายจ่ าย ของผู้ขอรับทุน

รายได้
ได้รับเงินจากผูอ้ ุปการะ (ข้อ 1.5)
เดือนละ ……………………… บาท

รายจ่ าย
ค่าเดินทางวันละประมาณ ………. บาท รวมเดือนละ ……….. บาท
รายจ่ายเพื่อการศึกษา
เดือนละ …………บาท
(ค่าหนังสื อ/ค่าอุปกรณ์การเรี ยน/ถ่ายเอกสารฯ)
ค่าที่พกั อาศัย
เดือนละ ……….. บาท
ค่าอาหาร
เดือนละ ……….. บาท
รายจ่ายอื่น ๆ (ระบุ) ……………………….. เดือนละ ……….. บาท

1.7 ผู้ขอรับทุนหารายได้ พเิ ศษโดย ………………………………………………………………………………
ได้รับรายได้ประมาณวันละ ………..….. บาท สัปดาห์ละ …………….. บาท เดือนละ ……………… บาท
1.8 ผู้ขอรับทุนเคยได้ รับทุนการศึกษา ดังนี้
ได้รับทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ….. …….. เป็ นจานวนเงิน ….……... บาท (เริ่ มกูป้ ี แรก พ.ศ………..)
ไม่ได้รับทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา เพราะ …………………………………………………………………..
ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ เรี ยงลาดับดังนี้
ปี การศึกษา …………… ชื่อทุน …………………………………… จานวนเงิน ………..…. บาท/ปี
ปี การศึกษา …………… ชื่อทุน …………………………………… จานวนเงิน ………..…. บาท/ปี
ทุนการศึกษาที่ได้รับในปัจจุบนั ชื่อทุน ……………………………. จานวนเงิน ………..…. บาท/ปี
1.9 ผู้ขอรับทุน และครอบครัวของผู้ขอรับทุน ประสบปัญหาเกีย่ วกับการขาดแคลนเงิน
 เป็ นประจา
 นาน ๆ ครั้ง
 ไม่เคยเลย
และแก้ปัญหาโดยวิธีใดเมื่อประสบปัญหาขาดเงิน …………………………………………………………..
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2. รายละเอียดของครอบครัว























(โปรดกรอกโดยละเอียด กรณี ถึงแก่กรรมให้กรอกอาชีพก่อนถึงแก่กรรม)
2.1 ชื่อบิดา ………………………………… นามสกุล …………….…………………..  มีชีวิตอยู่
อายุ ……………..……… ปี ระดับการศึกษา ……………………….……………..  ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ……………...................................…………………………………………………………
รับราชการ
ตาแหน่ง .........................................................
รัฐวิสาหกิจ
ตาแหน่ง .........................................................
รับจ้าง (โปรดระบุงานที่ทา) ........................................................... ตาแหน่ง ..................................................
ค้าขาย (โปรดระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด) .....................................................................................................
ทานา ................................. ไร่
 ทาไร่ ............................ ไร่  ทาสวน .......................... ไร่
อาชีพอื่น ๆ .......................................................................................................................................................
รายได้วนั ละ/เดือนละ ....................................... บาท
2.2 ชื่อมารดา ……………….………………… นามสกุล ……………………………..  มีชีวิตอยู่
อายุ ……………..……… ปี ระดับการศึกษา ……………………….……………..  ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ………………………………………………..................................………………………
รับราชการ
ตาแหน่ง .........................................................
รัฐวิสาหกิจ
ตาแหน่ง .........................................................
รับจ้าง (โปรดระบุงานที่ทา) ........................................................... ตาแหน่ง ..................................................
ค้าขาย (โปรดระบุสินค้าที่ขายโดยละเอียด) .....................................................................................................
ทานา ................................. ไร่
 ทาไร่ ............................ ไร่  ทาสวน .......................... ไร่
อาชีพอื่น ๆ .......................................................................................................................................................
รายได้วนั ละ/เดือนละ ....................................... บาท
2.3 ทีอ่ ยู่อาศัยในปัจจุบนั
มีบา้ นที่ดินเป็ นของตนเอง
อยูบ่ า้ นเช่าเดือนละ …………………………… บาท
มีบา้ นที่ดินเป็ นของตนเอง กาลังผ่อนชาระ ……….........................……….………………………. บาท/เดือน
อยูบ่ า้ นพักของทางราชการหรื อหน่วยงานที่สงั กัด
อยูบ่ า้ นเช่าเซ้ง ระยะเวลาเช่า ….........…… ปี เช่ามาแล้ว …............... ปี ค่าเช่าเซ้ง ……...…...…….. บาท/ปี
อื่นๆ ระบุ………...........................................................……………………………………………..………….

-42.4 สถานะของบิดามารดา
 บิดามารดา อยูด่ ว้ ยกัน
 บิดามารดา แยกกันอยูเ่ พราะเหตุจาเป็ นแต่มิได้หย่าขาดจากกัน
 บิดามารดา หย่าขาดกัน ผูข้ อรับทุนอยูใ่ นการอุปการะของ …………………………………..
 บิดา มารดา พิการ  บิดาพิการ  มารดาพิการ
 บิดา มารดา ถึงแก่กรรม
 บิดาถึงแก่กรรม
 มีบิดาเลี้ยง
 มารดาถึงแก่กรรม
 มีมารดาเลี้ยง
2.5 บิดามารดาของผู้ขอรับทุนมีบุตรทั้งหมด (รวมผูข้ อรับทุน) ………. คน
เป็ นชาย ……… คน เป็ นหญิง ………คน ประกอบอาชีพ ………คน กาลังศึกษา ……….. คน
ไม่ได้ศึกษา …..… คน สาเหตุเพราะ …………………………………………………………………
2.6 ในกรณีทมี่ ีบดิ าเลีย้ ง หรือมารดาเลีย้ ง
พีน่ ้ องต่ างบิดาหรือมารดา จานวน ……………. คน
เป็ นชาย ……… คน เป็ นหญิง ………คน ประกอบอาชีพ ………คน กาลังศึกษา ……….. คน
ไม่ได้ศึกษา …..… คน สาเหตุเพราะ …………………………………………………………………
2.7 ภาระหรือปัญหาสาคัญ ซึ่งทางครอบครัวของผู้ขอรับทุนกาลังประสบอยู่ในปัจจุบนั
ด้านการเงิน คือ ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
สภาพครอบครัว คือ ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
อื่น ๆ คือ ……………………………………………………………………………………………….…
2.8 การศึกษาและอาชีพของพีน่ ้ อง
(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน รวมผูข้ อรับทุนด้วยโดยเรี ยงตามลาดับ)
คนที่ เพศ อายุ

สถานที่ทางาน/สถานศึกษา

1
2
3
4
5
ในครอบครัวมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน รวม ……………………….. คน

ตาแหน่ง ระดับ รายได้/
หน้าที่ การศึกษา เดือน

กรณี กาลังศึกษา
ได้รับรายได้จากใคร
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2.9 รายได้ ของครอบครัว จานวน ………………………………….. บาท/เดือน
มีรายได้จาก
บิดา …………………… บาท/เดือน มารดา…………..………. บาท/เดือน
อื่น ๆ คือ …………………………..........………ประมาณ ………………………… บาท/เดือน
รายจ่ ายของครอบครัว จานวน………………………… บาท/เดือน มีรายจ่ายในด้าน
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
ประมาณ ………………………………. บาท
ชาระหนี้สิน คือ ……….................…………… ประมาณ ……….………………………. บาท
การศึกษาของบุตร จานวน ……............…. คน ประมาณ …………………...…………. บาท

3 ประวัติการศึกษา
3.1 ประวัติการเรี ยนก่อนเข้าศึกษาที่สถาบันฯ
สาเร็ จการศึกษาระดับ ……………………………… จากโรงเรี ยน …………………………………………..
จังหวัด ………………………. สาขาวิชา/แผนก …………………..…………… คะแนนเฉลี่ย ……………..
3.2 ผลการสอบครั้งสุ ดท้ายคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยนที่ …………………….. ประจาปี การศึกษา …………….
ได้คะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPS) …………………….. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ………………………...
3.3 ปัญหาด้านการศึกษาเล่าเรี ยน/ด้านสังคม ที่ผขู ้ อรับทุนกาลังประสบอยูใ่ นขณะนี้ คือ :ก. การเรี ยน/วิชาที่เรี ยน ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ข. ด้านสังคม/การปรับตัว/เพื่อน …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
ค. อื่น ๆ คือ ………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
3.4 เข้าร่ วมกิจกรรมเพือ่ ส่ วนรวมและอื่น ๆ กับคณะฯ สถาบันฯ หรื อองค์กรอื่น
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ความสนใจที่เลือกเรี ยนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการหรื องานที่ต้ งั ใจจะทาในอนาคต
………………………………….…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………………….

-64. เหตุผลทีข่ อรับทุนการศึกษา
(โปรดชี้แจงเหตุผลให้ละเอียดที่สุดตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครนี้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่ขา้ พเจ้ามี
ความรู ้และด้วยความสัตย์จริ ง หากคณะกรรมการพิจารณาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจสอบพบข้อความข้างต้น
ไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะกรรมการฯ เพิกถอนทุนได้ และพิจารณาความผิดตามระเบียบสถาบันฯ
ทุกประการ

รายละเอียดข้ อตกลงเพิม่ เติมต่ อท้ ายใบสมัคร
1. ผูข้ อทุนการศึกษา จะต้องกรอกข้อมูลส่ วนตัวให้เป็ นความจริ ง
2. ผูข้ อรับทุนการศึกษา เมื่อได้รับทุนการศึกษามาแล้ว จะต้องช่วยเหลืองานของคณะฯ เป็ นเวลา
50 ชัว่ โมง ต่อปี การศึกษา
3. ผูข้ อรับทุนการศึกษา เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะฯ
ขอความร่ วมมือ
4. ผูข้ อรับทุนขอสัญญาจะใช้เงินทุนที่ได้รับเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ลงชื่อ …………………………………………….. ผูข้ อรับทุน
( …………………………………………… )
วันที่ …………….. เดือน ………….……… พ.ศ. ……………
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แผนทีบ่ ้ านผู้ขอทุน

หมายเหตุ

หลักฐานแนบใบสมัคร
1. รู ปถ่าย จานวน 1 ใบ (ติดที่ใบสมัคร)
2. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูข้ อรับทุน/บิดามารดา/ผูอ้ ุปการะ
4. ใบแจ้งผลการเรี ยน (ใบเกรด / สาเนาใบ รบ.)
5. ใบรับรองจากผูป้ กครอง
6. ใบรับรองรายได้ของผูป้ กครองที่ออกโดยหน่วยงาน / แบบฟอร์มท้ายใบสมัคร
7. ใบหย่า / ใบมรณบัตร
8. สาเนาเลขที่สมุดบัญชีเงินฝากของผูข้ อทุนการศึกษา (สาขาใน กทม. หรื อ ปริ มณฑล)
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ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ …………………………………….……………
( ………………………………………………… )

ความเห็นของประธานสาขาวิชา
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ …………………………………….……………
( ………………………………………………… )

ความเห็นของประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ …………………………………………………..
( ………………………………………………… )

ความเห็นของประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนของสถาบันฯ
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ …………………………………………………..
( ………………………………………………… )

หนังสื อรับรองของผู้ปกครอง
เขียนที่ …………………………………………………
วันที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ. ………

ข้าพเจ้า ………………………………………………… เป็ นผูป้ กครองของ ………………………………………..
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าคือเป็ น ……………………..…….. ได้ทราบระเบียบเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา โดยตลอดแล้ว
ตกลงยินยอมให้ ………………………………………. สมัครขอรับทุนและรับรองว่า ข้อความที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนี้
เป็ นความจริ งทุกข้อ และข้าพเจ้าจะพยายามแนะนาว่ากล่าวตักเตือนให้ ……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีความขยันหมัน่ เพียร ประพฤติเรี ยบร้อยและตั้งใจเล่าเรี ยนเต็มความสามารถ

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูป้ กครอง
( ………………………………………………)

หนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอรับทุน
วันที่...............เดือน.......................... พ.ศ.............
ข้าพเจ้า .................................................................................... ตาแหน่ง ..........................................................................
สถานที่ทางาน ......................................................................... เลขที่ ........... หมู่ .......... แขวง/ตาบล .............................................
เขต/อาเภอ..................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.......................มือถือ....................
ขอรับรองว่ าบิดาของ นาย/นางสาว ...............................................................  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ .................................................. สถานที่ทางาน ......................................................................................................
เลขที่ ............. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. แขวง/ตาบล ............................................
เขต/อาเภอ ............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.......................มือถือ.......................
มีรายได้เดือนละ ............................. บาท/รายได้ปีละ ................................. บาท
มารดาของ นาย/นางสาว ...............................................................  ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวติ อยู่
ประกอบอาชีพ .................................................. สถานที่ทางาน ......................................................................................................
เลขที่ ............. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. แขวง/ตาบล ............................................
เขต/อาเภอ ............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.......................มือถือ.......................
มีรายได้เดือนละ ............................. บาท/รายได้ปีละ ................................. บาท
ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา)นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็ น ...................................... ของ (นักศึกษา) นาย/นางสาว ..............................................................................................
ประกอบอาชีพ .................................................. สถานที่ทางาน ......................................................................................................
เลขที่ ............. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. แขวง/ตาบล ............................................
เขต/อาเภอ ............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.......................มือถือ.......................
มีรายได้เดือนละ ............................. บาท/รายได้ปีละ ................................. บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ลงชื่อ ......................................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้รับรอง
1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป
2. ผูบ้ ริ หารสถาบัน หรื อ
3. ผูป้ กครองท้องถิ่นระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึ้นไป
4. ผูร้ ับรองรายได้ตอ้ งแนบสาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น มากับหนังสื อรับรองนี้ดว้ ย

ผู้รับรองรายได้ ต้องเป็ นผู้กรอกเอกสารหนังสื อรับรองรายได้ ของครอบครัวผู้ขอทุนด้ วยลายมือของผู้รับรองเอง

