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ประเภทที่ 1   ทุนสนับสนนุเพือ่การศึกษา 
ทุนสนับสนุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้  
1.1 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ  
1.2 ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน  
 

คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีผลการเรียนเกรดเฉล่ียไม่น้อยกว่า 2.5 
2. มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ีจะสนับสนุนเงินเพื่อการด ารงชีพประจ าวัน หรือเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
4. ผ่านการรับรองจากคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1.1 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด ารชชีพ  
จ านวนเงิน ทุนละ  20,000  บาทต่อปี  จ านวนทุน  2   ทุนหรือมากกว่า 

 

รายละเอียดการให้ทุน 
1. เป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ มอบต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา (ช้ันปีท่ี 2, 3 และช้ันปีท่ี4)  
2. สนับสนุนเป็นเงินทุนค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพรายเดือน เดือนละ 2,500บาท/ทุน จ านวน 8 เดือน/ทุน 
3. สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอสงวนสิทธิ์ ระงับการพิจารณาการให้ทุนต่อเนื่อง หากผู้รับทุนประพฤติตนไม่เหมาะสม                    
   (ตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน)  

1.2 ทุนสนับสนนุค่าเล่าเรียน  
จ านวนเงิน ค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
จ านวนทุน  2  ทุนหรือมากกว่า 
 

รายละเอียดการให้ทุน 
1. เป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ มอบต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา (ช้ันปีท่ี 2, 3 และช้ันปีท่ี4)  
2. สนับสนุนเป็นเงินทุนค่าเล่าเรียนตามท่ีลงทะเบียนเรียน 
 

 

หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน 
1. ส าเนาบัตรนักศึกษา จ านวน  1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
4. ใบแสดงผลการเรียน 
 
 

การสมัครทุน 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถยื่นใบสมัคร ต้ังแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม  โดย
สามารถขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุน หรือ download จาก www.kmitl.com และยื่นแบบฟอร์มได้ท่ีกองกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
การประกาศผลการพิจารณา 
 สมาคมฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุน ในวันท่ี 15 กรกฎาคม  โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังคณะ อย่างเป็นทางการ 
ต่อไป  
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ประเภทท่ี 1     ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา  
 
ใบสมคัรขอรบัทุนการศึกษา 
กองทุน พ่ีให้น้อง เพ่ือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์พระจอมเกล้าลาดกระบงั 
สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
1. ประวติัส่วนตวั 
ขา้พเจา้ นาย/ นาง/ นางสาว   นามสกุล     รหสันกัศกึษา              
ชือ่และสกุลภาษาองักฤษ                                                                                                                                            
หลกัสูตร.............................................................................ภาควชิา ...........................................................................   
เขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา                         จ านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนเรยีนสะสมมาแลว้                        
ปัจจุบนัก าลงัศกึษาปีที ่              แตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม                 (แนบใบรายงานผลการศกึษา 1 ชดุ)                       
เกดิวนัที ่           เดอืน                พ.ศ.              อาย ุ           ปี  สญัชาต ิ                ศาสนา……………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถตดิต่อได ้         
           
โทรศพัท ์                                           e-mail                                                                                                                           
 ไม่ไดป้ระกอบอาชพีใดๆ ระหวา่งการศกึษา 
       ค่าใชจ้่ายในการศกึษาไดร้บัจาก    บดิามารดา    รายไดข้องตนเอง    อื่นๆ (ระบุ)   
         รายไดร้บัจากผูป้กครองจ านวนเงนิ                    บาทต่อเดอืน (จะไมพ่จิารณาใบสมคัร กรณทีีไ่ม่ระบุรายได)้ 
 รายไดพ้เิศษทีน่กัศกึษาเคยท าหรอืก าลงัท าอยู่           
         ค่าจา้งตอ่เดอืนทีไ่ดร้บัจากงานพเิศษ                      บาท 
ทีพ่กัปัจจุบนั     อาศยัอยู่กบับดิามารดา     บา้นตนเอง     บา้นเชา่    หอพกั    อื่นๆ    
กจิกรรมภายในสถาบนัทีน่กัศกึษาเขา้ร่วมท ากจิกรรม  
                  สถาบนั ระบุ ..................................................................................................................... 
                  คณะ ระบุ ......................................................................................................................... 
                  สมาคมศษิยเ์ก่าฯ ระบุ ...................................................................................................... 
 
มคีวามประสงคจ์ะขอรบัทุน (อย่างไดอย่างหน่ึง)  

o ทุนค่าใชจ้า่ยการด ารงชพี 

o ทุนค่าเทอมการศกึษา 
 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

 



                                                                                                                                                                                         

3 
 

 

 
 
 
 

2. ประวติัครอบครวั/ ผูอ้ปุการะ 
 

ชือ่-สกุลบดิา                                                 อาชพี                        รายไดเ้ดอืนละ                   บาท 
ชือ่-สกุลมารดา                                              อาชพี                         รายไดเ้ดอืนละ                   บาท 
ชือ่-สกุล (กรณบีุคคลอืน่ ทีไ่มใ่ชบ่ดิา มารดา เป็นผูอุ้ปการะ) ........................................ความสมัพนัธ.์.......................  
อาชพี............................................รายไดเ้ดอืนละ...............................บาท  
สถานภาพบดิามารดา    อยู่ร่วมกนั    แยกกนัอยู่    บดิาเสยีชวีติ    มารดาเสยีชวีติ 
จ านวนพีน้่องในครอบครวั                   คน (รวมผูข้อรบัทุนดว้ย) ผูข้อรบัทุนเป็นบุตรคนที ่    
                   
พีน้่องทีป่ระกอบอาชพีแลว้ 
คนที ่ อาย ุ เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 
สถานภาพ
(สมรส/โสด) 

       
       

 
 

       
 
พีน้่องทีก่ าลงัศกึษาอยู่ 
คนที ่ อาย ุ เพศ ก าลงัศกึษาระดบั สถานศกึษา อยู่ในความ

อุปการะของ 
ไดร้บัค่าใชจ้า่ย

เดอืนละ 
       

 
       
       
 
ทุนทีเ่คยไดร้บั              
                
 

 
ทุนทีไ่ดร้บัขณะก าลงัศกึษาในปัจจุบนั  
                  เคยรบัทุน ระบุ ........................................................................................................ 
                  ไม่เคยรบัทุน  
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หากนกัศกึษาไดร้บัทุนจากสมาคมฯ นกัศกึษาจะมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ ตามความถนดัของนกัศกึษา
อย่างไรบา้ง 
                   กจิกรรมร่วมกบัสถาบนั เช่น ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
                   กจิกรรมร่วมกบัคณะ เช่น.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
                 กจิกรรมร่วมกบัสมาคม เช่น...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
ผูข้อรบัทุนตอ้งแนบเอกสารหรอืบนัทกึค ารบัรองจาก รุน่พี ่เพื่อน หรอืบคุคลอา้งองิ อยา่งน้อย 3 คน   

1. ชือ่-สกุล ...................................................ช ัน้ปี........เบอรโ์ทร........................... ความเกีย่วขอ้ง.................
(อย่างน้อย บนัทกึ 1 หน้ากระดาษ A4) 

     2.   ชือ่-สกุล ...................................................ช ัน้ปี........เบอรโ์ทร........................... ความเกีย่วขอ้ง................. 
  (อย่างน้อย บนัทกึ 1 หน้ากระดาษ A4) 
     3.  ชือ่-สกุล ...................................................ช ัน้ปี........เบอรโ์ทร........................... ความเกีย่วขอ้ง................. 
          (อย่างน้อย บนัทกึ 1 หน้ากระดาษ A4) 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นความจรงิ และไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 
 
 
 
 
 
       ลงชือ่…………………………………..       ลงชือ่ ................................................ 
                  (                                                              )                                                          (                                                           ) 
         ผูข้อทุน                             รองคณบดฝ่ีายกจิการ / อาจารยท์ีป่รกึษา       
               ….../…………/……………                          ….../…………/………… 
 
    
 
 


