
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา                                           
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
ระดบัปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ………………….. 

 
เลขประจ าตวันกัศึกษา………………………… 

ภาควิชา/สาขาวิชา………………………………………… 
ขา้พเจา้ นาย/นางสาว ……………………………….. นามสกลุ ……………………….. ช่ือเล่น ……………..………. 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………...…………… 
เกิดวนัท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. ……… อาย…ุ………ปี  เช้ือชาติ ………… สญัชาติ …..…………. 
ศาสนา …………………. ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี ………… หอ้ง ………….   
ประเภททุนทีต้่องการ   (สามารถขอทุนไดทุ้กประเภทท่ีตอ้งการ) 

 ท างาน  
  ทุนไม่ผกูพนั    ทุนผกูพนั  

     คืนเงิน  
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………… 
1.   ประวัติส่วนตัว 
      1.1  ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีต่ดิต่อได้ทนัที ่ บา้นเลขท่ี / หอพกั ………………………………ซอย………………………. 
ถนน ……………………… ต าบล/แขวง ……………………………… อ าเภอ/เขต ……………………………….. 
จงัหวดั ……………………… รหสัไปรษณีย ์………………. โทรศพัท ์………………….. มือถือ ……..…………. 
      1.2  เพือ่นสนิททีส่ามารถตดิต่อผ่านได้ 
             1.2.1  ช่ือ ……..……….. นามสกลุ ………………… ช่ือเล่น …………… โทรศพัทมื์อถือ ………………… 
             1.2.1  ช่ือ ……..……….. นามสกลุ ………………… ช่ือเล่น …………… โทรศพัทมื์อถือ ………………… 
      1.3  ภูมิล าเนาเดมิ  (ตามทะเบียนบา้น)  บา้นเลขท่ี ………………..…… ซอย ……………………………………. 
ถนน ………………………… ต าบล/แขวง ………………...…………. อ าเภอ/เขต ………………………………… 
จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์……………. โทรศพัท ์……..…………… มือถือ…………….……… 
       1.4  สถานทีท่ีอ่าศัยอยู่ในขณะก าลงัศึกษา      

                 บา้นของบิดามารดา       บา้นบิดา       บา้นมารดา 
                 บา้นเช่า เดือนละ …………. บาท       หอพกัช่ือ………………………….. เดือนละ ....................บาท 

       โทรศพัท ์………..……………..….         บา้นญาติ มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งเป็น ………………….  
                 อ่ืน ๆ คือ ………………………………………………………………………………………………...   
      1.5  ปัจจุบันนี ้ผู้ขอรับทุนอยู่ในความอุปการะของ 

              บิดา  มารดา           บิดา               มารดา              กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา…………..บาท/เดือน 
              ตวัผูข้อรับทุน      มีรายไดจ้าก…………………………………จ านวนเงิน……………………บาท/เดือน 
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              กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา…………..บาท/เดือน 
              อ่ืน ๆ คือ ………………………………………………………………………………………. 
              ผูอุ้ปการะ เก่ียวขอ้งเป็น………………………… 
รายละเอียดผูอุ้ปการะช่ือ……………………………………..นามสกลุ………………………………อาย…ุ……….ปี 

     โสด       สมรส มีบุตร ...................... คน 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท/์มือถือ……………………..อาชีพ……………………………..…ต าแหน่ง………………………………… 
สถานท่ีท างาน…………………………………………………………………………………………………………. 
รายได…้………………บาท/เดือน   
      1.6  รายได้ – รายจ่าย ของผู้ขอรับทุน 
 

รายได้ รายจ่าย 
ไดรั้บเงินจากผูอุ้ปการะ (ขอ้ 1.5) ค่าเดินทางวนัละประมาณ ………. บาท รวมเดือนละ ………..  บาท 
เดือนละ ……………………… บาท รายจ่ายเพื่อการศึกษา                                     เดือนละ …………บาท 
 (ค่าหนงัสือ/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ถ่ายเอกสารฯ) 
 ค่าท่ีพกัอาศยั                                                  เดือนละ ……….. บาท 
 ค่าอาหาร                                                        เดือนละ ……….. บาท 
 รายจ่ายอ่ืน ๆ (ระบุ) ……………………….. เดือนละ ……….. บาท 
  
 
      1.7  ผู้ขอรับทุนหารายได้พเิศษโดย ……………………………………………………………………………… 
             ไดรั้บรายไดป้ระมาณวนัละ ………..….. บาท สัปดาห์ละ …………….. บาท เดือนละ ……………… บาท 
      1.8  ผู้ขอรับทุนเคยได้รับทุนการศึกษา ดงันี ้
 ไดรั้บทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา  ปี พ.ศ….. …….. เป็นจ านวนเงิน ….……... บาท  (เร่ิมกูปี้แรก พ.ศ………..) 
 ไม่ไดรั้บทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา เพราะ  ………………………………………………………………….. 
 ทุนการศึกษาท่ีเคยไดรั้บ เรียงล าดบัดงัน้ี 
            ปีการศึกษา …………… ช่ือทุน …………………………………… จ านวนเงิน ………..…. บาท/ปี 
            ปีการศึกษา …………… ช่ือทุน …………………………………… จ านวนเงิน ………..…. บาท/ปี 
                         ทุนการศึกษาท่ีไดรั้บในปัจจุบนั ช่ือทุน ……………………………. จ านวนเงิน ………..…. บาท/ปี 
      1.9  ผู้ขอรับทุน และครอบครัวของผู้ขอรับทุน ประสบปัญหาเกีย่วกบัการขาดแคลนเงนิ 

        เป็นประจ า       นาน ๆ คร้ัง       ไม่เคยเลย 
              และแกปั้ญหาโดยวิธีใดเม่ือประสบปัญหาขาดเงิน ………………………………………………………….. 
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2.   รายละเอยีดของครอบครัว 
       (โปรดกรอกโดยละเอียด กรณีถึงแก่กรรมใหก้รอกอาชีพก่อนถึงแก่กรรม) 
        2.1  ช่ือบดิา ………………………………… นามสกลุ …………….…………………..           มีชีวิตอยู ่
                อาย ุ……………..……… ปี  ระดบัการศึกษา ……………………….……………..           ถึงแก่กรรม 
                ประกอบอาชีพ ……………...................................………………………………………………………… 
 รับราชการ  ต าแหน่ง .........................................................   
 รัฐวิสาหกิจ  ต าแหน่ง ......................................................... 
 รับจา้ง (โปรดระบุงานท่ีท า) ........................................................... ต  าแหน่ง .................................................. 
 คา้ขาย (โปรดระบุสินคา้ท่ีขายโดยละเอียด) ..................................................................................................... 
 ท านา ................................. ไร่      ท าไร่ ............................ ไร่     ท าสวน .......................... ไร่ 
 อาชีพอ่ืน ๆ ....................................................................................................................................................... 
 รายไดว้นัละ/เดือนละ ....................................... บาท 
 
        2.2  ช่ือมารดา  ……………….………………… นามสกลุ ……………………………..           มีชีวิตอยู ่
                อาย ุ……………..……… ปี  ระดบัการศึกษา ……………………….……………..           ถึงแก่กรรม 
                ประกอบอาชีพ ………………………………………………..................................……………………… 
 รับราชการ  ต าแหน่ง .........................................................   
 รัฐวิสาหกิจ  ต าแหน่ง ......................................................... 
 รับจา้ง (โปรดระบุงานท่ีท า) ........................................................... ต  าแหน่ง .................................................. 
 คา้ขาย (โปรดระบุสินคา้ท่ีขายโดยละเอียด) ..................................................................................................... 
 ท านา ................................. ไร่      ท าไร่ ............................ ไร่      ท าสวน .......................... ไร่ 
 อาชีพอ่ืน ๆ ....................................................................................................................................................... 
 รายไดว้นัละ/เดือนละ ....................................... บาท           
         2.3  ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบนั       

      มีบา้นท่ีดินเป็นของตนเอง  
      อยูบ่า้นเช่าเดือนละ …………………………… บาท      
     มีบา้นท่ีดินเป็นของตนเอง ก าลงัผอ่นช าระ ……….........................……….………………………. บาท/เดือน 

     อยูบ่า้นพกัของทางราชการหรือหน่วยงานท่ีสงักดั 
     อยูบ่า้นเช่าเซง้ ระยะเวลาเช่า ….........…… ปี    เช่ามาแลว้ …............... ปี   ค่าเช่าเซง้ ……...…...…….. บาท/ปี 
     อ่ืนๆ ระบุ………...........................................................……………………………………………..…………. 
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          2.4   สถานะของบดิามารดา 

               บิดามารดา  อยูด่ว้ยกนั 
               บิดามารดา  แยกกนัอยูเ่พราะเหตุจ าเป็นแต่มิไดห้ยา่ขาดจากกนั 

              บิดามารดา  หยา่ขาดกนั      ผูข้อรับทุนอยูใ่นการอุปการะของ ………………………………….. 
               บิดา มารดา พิการ         บิดาพิการ       มารดาพิการ 
                            บิดา มารดา ถึงแก่กรรม 

              บิดาถึงแก่กรรม                     มีบิดาเล้ียง 
               มารดาถึงแก่กรรม                  มีมารดาเล้ียง 
           2.5  บดิามารดาของผู้ขอรับทุนมีบุตรทั้งหมด    (รวมผูข้อรับทุน) ………. คน 
        เป็นชาย ……… คน   เป็นหญิง ………คน    ประกอบอาชีพ ………คน     ก าลงัศึกษา ……….. คน 
        ไม่ไดศึ้กษา …..… คน  สาเหตุเพราะ ………………………………………………………………… 
           2.6   ในกรณทีีม่ีบดิาเลีย้ง หรือมารดาเลีย้ง 
              พีน้่องต่างบิดาหรือมารดา       จ านวน ……………. คน 
        เป็นชาย ……… คน   เป็นหญิง ………คน    ประกอบอาชีพ ………คน     ก าลงัศึกษา ……….. คน 
        ไม่ไดศึ้กษา …..… คน  สาเหตุเพราะ ………………………………………………………………… 
            2.7   ภาระหรือปัญหาส าคญั  ซ่ึงทางครอบครัวของผู้ขอรับทุนก าลงัประสบอยู่ในปัจจุบนั 
        ดา้นการเงิน  คือ …………………………………………………………………………………………. 
                      …………………………………………………………………………………………………………... 
        สภาพครอบครัว คือ ……………………………………………………………………………………... 
        ……………………………………………………………………………………………………………    

      อ่ืน ๆ คือ ……………………………………………………………………………………………….… 
           2.8   การศึกษาและอาชีพของพีน้่อง 
                     (โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น รวมผูข้อรับทุนดว้ยโดยเรียงตามล าดบั) 
 
คนท่ี เพศ อาย ุ สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา ต าแหน่ง ระดบั รายได/้ กรณีก าลงัศึกษา 

    หนา้ท่ี การศึกษา เดือน ไดรั้บรายไดจ้ากใคร 
1        
2        
3        
4        
5        

ในครอบครัวมีสมาชิกอยู่ด้วยกนั รวม ……………………….. คน 
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           2.9  รายได้ของครอบครัว         จ านวน ………………………………….. บาท/เดือน    
                   มีรายไดจ้าก        บิดา …………………… บาท/เดือน      มารดา…………..………. บาท/เดือน 
       อ่ืน ๆ  คือ …………………………..........………ประมาณ ………………………… บาท/เดือน 
       รายจ่ายของครอบครัว    จ านวน………………………… บาท/เดือน        มีรายจ่ายในดา้น 
                     ค่าใชจ่้ายภายในครอบครัว               ประมาณ ………………………………. บาท 
       ช าระหน้ีสิน  คือ ……….................……………    ประมาณ ……….………………………. บาท 
        การศึกษาของบุตร จ านวน ……............…. คน       ประมาณ …………………...…………. บาท         
 
3   ประวัติการศึกษา 
      3.1  ประวติัการเรียนก่อนเขา้ศึกษาท่ีสถาบนัฯ 
             ส าเร็จการศึกษาระดบั ……………………………… จากโรงเรียน ………………………………………….. 
             จงัหวดั ………………………. สาขาวิชา/แผนก …………………..…………… คะแนนเฉล่ีย …………….. 
      3.2  ผลการสอบคร้ังสุดทา้ยคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนท่ี …………………….. ประจ าปีการศึกษา ……………. 
             ไดค้ะแนนเฉล่ียประจ าภาค (GPS) …………………….. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ………………………... 
      3.3  ปัญหาดา้นการศึกษาเล่าเรียน/ดา้นสงัคม ท่ีผูข้อรับทุนก าลงัประสบอยูใ่นขณะน้ี คือ :-      
             ก.   การเรียน/วิชาท่ีเรียน ……………………………………………………………………………………… 
                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………………. 
              ข.   ดา้นสงัคม/การปรับตวั/เพื่อน ……………………………………………………………………………. 
                    …………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………. 

ค. อ่ืน ๆ คือ ………………………………………………………………………………………………..…                                        
                     …………………………………………………………………………………………………………… 
      3.4  เขา้ร่วมกิจกรรมเพือ่ส่วนรวมและอ่ืน ๆ กบัคณะฯ สถาบนัฯ หรือองคก์รอ่ืน                                                  
             ………………………………………………………………………………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………………………………… 
       3.5  ความสนใจท่ีเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการหรืองานท่ีตั้งใจจะท าในอนาคต 
              ………………………………….……………………………………………………………………………. 
              ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ….…………………………………………………………………………………………………………….
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4. เหตุผลทีข่อรับทุนการศึกษา 
     (โปรดช้ีแจงเหตุผลใหล้ะเอียดท่ีสุดตามความเป็นจริง เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณา) 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………...               
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………... 
      ……………………………………………………………………………………………………………………...            
 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีกล่าวมาทั้งหมดในใบสมคัรน้ีถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุด  เท่าท่ีขา้พเจา้มี 
ความรู้และดว้ยความสตัยจ์ริง     หากคณะกรรมการพิจารณาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจสอบพบขอ้ความขา้งตน้ 
ไม่เป็นความจริง     ขา้พเจา้ยนิดีใหค้ณะกรรมการฯ เพิกถอนทุนได ้       และพิจารณาความผดิตามระเบียบสถาบนัฯ  
ทุกประการ 
 

รายละเอยีดข้อตกลงเพิม่เตมิต่อท้ายใบสมัคร 
 
1.     ผูข้อทุนการศึกษา  จะตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนตวัใหเ้ป็นความจริง 
2.     ผูข้อรับทุนการศึกษา  เม่ือไดรั้บทุนการศึกษามาแลว้ จะตอ้งช่วยเหลืองานของคณะฯ เป็นเวลา  
        50 ชัว่โมง  ต่อปีการศึกษา 
3.     ผูข้อรับทุนการศึกษา   เม่ือไดรั้บทุนการศึกษาแลว้   จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางคณะฯ  
        ขอความร่วมมือ 
4.     ผูข้อรับทุนขอสญัญาจะใชเ้งินทุนท่ีไดรั้บเพื่อการศึกษาเท่านั้น 
 
 

  ลงช่ือ …………………………………………….. ผูข้อรับทุน 
                    ( …………………………………………… ) 

                        วนัท่ี …………….. เดือน ………….……… พ.ศ. …………… 
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แผนทีบ้่านผู้ขอทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หลกัฐานแนบใบสมคัร 
  1.     รูปถ่าย จ านวน 1 ใบ  (ติดท่ีใบสมคัร) 
  2.     ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา 1 ชุด   
  3.     ส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูข้อรับทุน/บิดามารดา/ผูอุ้ปการะ 

4.     ใบแจง้ผลการเรียน (ใบเกรด / ส าเนาใบ รบ.) 
5.     ใบรับรองจากผูป้กครอง   
6.     ใบรับรองรายไดข้องผูป้กครองท่ีออกโดยหน่วยงาน /  แบบฟอร์มทา้ยใบสมคัร 
7.     ใบหยา่  /   ใบมรณบตัร 
8.     ส าเนาเลขท่ีสมุดบญัชีเงินฝากของผูข้อทุนการศึกษา (สาขาใน กทม. หรือ ปริมณฑล) 
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ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช่ือ …………………………………….…………… 
               ( ………………………………………………… ) 

 
ความเห็นของประธานสาขาวชิา 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช่ือ …………………………………….…………… 
               ( ………………………………………………… ) 

 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการพจิารณาทุนของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………….. 
        ( ………………………………………………… ) 

 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการพจิารณาทุนของสถาบันฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………….. 
        ( ………………………………………………… ) 

 



 
หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 

 
        เขียนท่ี ………………………………………………… 
        วนัท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

 
 
ขา้พเจา้ ………………………………………………… เป็นผูป้กครองของ ……………………………………….. 
เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้คือเป็น ……………………..…….. ไดท้ราบระเบียบเก่ียวกบัการรับทุนการศึกษา โดยตลอดแลว้ 
ตกลงยนิยอมให ้………………………………………. สมคัรขอรับทุนและรับรองวา่ ขอ้ความท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้น้ี 
เป็นความจริงทุกขอ้ และขา้พเจา้จะพยายามแนะน าวา่กล่าวตกัเตือนให ้………………………………………………. 
เป็นผูมี้ความขยนัหมัน่เพียร ประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจเล่าเรียนเตม็ความสามารถ 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูป้กครอง 
       ( ………………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุน 

  
        วนัท่ี...............เดือน.......................... พ.ศ............. 
 ขา้พเจา้ .................................................................................... ต  าแหน่ง .......................................................................... 
สถานท่ีท างาน ......................................................................... เลขท่ี ........... หมู่ .......... แขวง/ต าบล ............................................. 
เขต/อ าเภอ..................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์......................มือถือ.................... 
ขอรับรองว่าบิดาของ นาย/นางสาว ...............................................................   ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวติอยู ่
ประกอบอาชีพ .................................................. สถานท่ีท างาน ...................................................................................................... 
เลขท่ี ............. หมู่ท่ี ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. แขวง/ต าบล ............................................ 
เขต/อ าเภอ ............................. จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์......................มือถือ....................... 
มีรายไดเ้ดือนละ ............................. บาท/รายไดปี้ละ ................................. บาท 
 มารดาของ นาย/นางสาว ...............................................................   ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวติอยู ่
ประกอบอาชีพ .................................................. สถานท่ีท างาน ...................................................................................................... 
เลขท่ี ............. หมู่ท่ี ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. แขวง/ต าบล ............................................ 
เขต/อ าเภอ ............................. จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์......................มือถือ....................... 
มีรายไดเ้ดือนละ ............................. บาท/รายไดปี้ละ ................................. บาท 
 ผู้ปกครอง (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................. 
เก่ียวขอ้งเป็น ...................................... ของ (นกัศึกษา) นาย/นางสาว .............................................................................................. 
ประกอบอาชีพ .................................................. สถานท่ีท างาน ...................................................................................................... 
เลขท่ี ............. หมู่ท่ี ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. แขวง/ต าบล ............................................ 
เขต/อ าเภอ ............................. จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์......................มือถือ....................... 
มีรายไดเ้ดือนละ ............................. บาท/รายไดปี้ละ ................................. บาท 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง  หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรองขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 

ลงช่ือ ...................................................................... 
          (..............................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 

 
หมายเหตุ   การรับรองรายไดข้องครอบครัวใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีรับรอง 
    1.  ขา้ราชการระดบั 5 ข้ึนไป 
    2.  ผูบ้ริหารสถาบนั หรือ 
    3.  ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 
    4.  ผูรั้บรองรายไดต้อ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาเจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ิน มากบัหนงัสือรับรองน้ีดว้ย 
 

ผู้รับรองรายได้ต้องเป็นผู้กรอกเอกสารหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุนด้วยลายมือของผู้รับรองเอง 
 



 


