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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2564 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

(โปรดกรอกขอ้มูลใหต้รงกบัความเป็นจริง ขอ้มูลเหล่านีจะถูกเก็บเป็นความลบั) 

ชือ-สกุลนกัศึกษา hhhhh��hhhhhhhhhhhhhhhhh�h…….อายhุhhhhhh�.ปี    

วนัเดือนปีเกิด��-��-���� รหสัประจาํตวันกัศึกษา ����������� 

เลขทีบตัรประชาชน �-����-�����-��-� ชนัปี h�h��หอ้งhh�� GPAXhh 

ภาควิชาhhhhh��hhhhhhhhh��hh���ชือ-สกุลอาจารยที์ปรึกษาhhhh..hhh�hhhhhh 

ทีอยูต่ามภูมิลาํเนาบา้นเลขทีhhhhhhหมู่hhhh�ถนนhhhhhhhตาํบลhhhhhhhhh 

อาํเภอhhhhhhhhh.จงัหวดัhhhhhhhhhhhโทรศพัท ์(มือถือ) hhhhhhhhhhhh 

โทรศพัทติ์ดต่อนกัศึกษา (กรณีติดตามมารับทุนการศึกษา) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

ในขณะทีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั  ขา้พเจา้พกัอาศยัที   

R  บา้นส่วนตวั R  บา้นเช่า  R  หอพกัของมหาวิทยาลยัฯ (หอhhhhhhhh�� 

R  หอพกัเอกชน R  อาศยัผูอื้น   R  อืน ๆ  (ระบุ) hhhhhhhhhhhh 
 

 ชือบิดา hhhhhhhhhhh����อาย ุhh��ปี อาชีพ hhhhhhhรายไดh้hhhhhบาท/ปี 

 ชือมารดา hhhhhhhhhh����อาย ุhh��ปี อาชีพ hhhhhhhรายไดh้hhhhhบาท/ปี 
 

1. บิดามารดา R  อยูค่รบและไม่ไดแ้ยกทางกนั R  แยกทางกนัแต่มิไดห้ยา่ขาด R  หยา่ขาด 

  R  บิดามารดาถึงแก่กรรม   R  บิดาถึงแก่กรรม R  มารดาถึงแก่กรรม   

ทีอยูข่องบิดามารดา บา้นเลขที hhhหมู่hhhh�ถนนhhhhhh�hhhตาํบลhhhhhhhhhh.. 

อาํเภอhhhhhhh�จงัหวดั hhh…..hhh��รหสัไปรษณียh์hhhhh��โทรศพัท ์�hh�-hhhhh.. 

มีพีนอ้งบิดามารดาเดียวกนัจาํนวนhhhhh��คน (รวมผูข้อรับทุน)  ชายhhh..คน  หญิงhhhhคน 

ประกอบอาชีพแลว้hhhhคน  กาํลงัศึกษาhh��hคน   ไม่ไดศึ้กษาหรือประกอบอาชีพhhhhคน 

ภาระหนีสินของบิดามารดา hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 

2. กรณีมีผูอุ้ปการะชือhhhhhh.hhhh���นามสกลุhhhhhhhhh�อาย ุhhhhhปี 

เกียวขอ้งกบันกัศึกษา คือ เป็น hhhhhhhh…  อาชีพ hhhhhhhhhhhhhhhh 

รายไดh้hhhhhhบาท/เดือน   รายไดร้วมของครอบครัวผูอุ้ปการะ hhhhhhhhhบาท/เดือน 

สถานทีประกอบอาชีพ hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhโทรศพัท ์hhhhhhh 

  

 

ติดรูปถ่าย 

 นิว 



 

3. ปัจจุบนันกัศึกษาไดรั้บการอุปการะทางการเงินส่วนใหญ่จาก (ชือhhhhhhhhhhhhhhhhhh

อาชีพhhhhhhhhรายไดh้hhhhhhบาท/เดือน เกียวขอ้งกบันกัศึกษาคือเป็นhhhhhhhh

โดยใหเ้งินนกัศึกษาทงัสินประมาณhhhhhhhhhhบาท/เดือน ( โปรดรวมเงินทีเป็นค่าเช่าหอพกัดว้ย ) 
 

4. ขอ้มูลของพีนอ้ง  ทีทาํงานแลว้ มีดงันี  

ชือ y สกุล อาย ุ

ปี 

จบการศึกษา

ระดบั 

อาชีพ รายได ้ 

บาท/เดือน 

สถานภาพ  

(โสด/สมรส/

หยา่) 

จาํนวน

บุตร 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

ขอ้มูลของพีนอ้ง  ทียงัศึกษาอยู ่(ไม่รวมนักศึกษา) มีดงันี  

ชือ y สกุล อาย ุ

(ปี) 

กาํลงัศึกษา 

อยูช่นั 

ชือสถานศึกษา ผูใ้หค้วามอุปการะ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 

5. นกัศึกษาเคยไดรั้บทุนการศึกษารวมhhh….h��ครัง (โปรดเรียงลาํดบัเหตุการณ์ล่าสุด) ***โปรดกรอก

ขอ้มูลส่วนนีหากไดรั้บทุนการศึกษาอืน ๆ เพือประกอบการพิจารณา*** 

 เมือปีการศึกษาhhhhhhเป็นเงินhh..hhhบาท  จากhhh…hhhh……………hh………... 

 เมือปีการศึกษาhhhhhhเป็นเงินhh..hhhบาท  จากhhh…hhhh……………hh………... 

 เมือปีการศึกษาhhhhhhเป็นเงินhh..hhhบาท  จากhhh…hhhh……………hh………... 

6. การกูย้มืเงินทุนการศึกษาของรัฐบาล �  ไม่เคยขอกู ้            �   เคยขอกู ้แต่ไม่ได ้ 
 

7. ขา้พเจา้มีค่าใชจ่้ายทีไม่ใช่ค่าเล่าเรียน ประมาณเดือนละ hhhhh��บาท  โดยใชจ่้ายเป็นรายการดงันี 

7.1 ค่าเช่าทีพกัรวมค่านาํ-ไฟ (เฉพาะส่วนทีนกัศึกษาจ่ายเงิน)        บาท/เดือน 



 

7.2 ค่าอาหาร   บาท/เดือน 

7.3 ค่ารถโดยสาร/นาํมนั   บาท/เดือน   

7.4 ค่าอุปกรณ์การเรียนhhhhh��บาท/ปี    

7.5 ค่าเสือผา้  hhhhhhhh�บาท/ปี  

 

8. ขา้พเจา้มีรายไดพ้ิเศษจากการทาํงานตาํแหน่งhhhhhhhhhhhhhรายไดh้hhhhhhhhh 

ชือสถานทีทาํงาน hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh โทรhhhhhhhhhhh 
 

9. ชือเพือนสนิทhhhhhhhhhhhhhhหอ้ง hhhhhhhhhhhhโทร hhhhhhhh 
 

10. ประวติัการทาํกิจกรรม 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 

11. ความสามารถพิเศษของนกัศึกษา 

� พิมพดี์ด    ภาษาไทยhhhh��คาํ/นาที   ภาษาองักฤษhhh..คาํ/นาที 

� คอมพิวเตอร์ โปรแกรมhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

� ดนตรี ประเภทhhhhhhhhhhhhh� กีฬา ประเภทhhhhhhhhhhhhhhhh 

� ช่างฝีมือ (ระบุลกัษณะ) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

� อืน ๆ  (โปรดระบุ) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

� ภาษาต่างประเทศ (ใหร้ะบุระดบัความสามารถในแต่ละดา้นวา่ ดีมาก หรือ ดี หรือ พอใช)้ 

ภาษา  ฟัง พดู อ่าน เขียน 

องักฤษ     

จีน     

ญีปุ่น     

อืนๆhh��hhhh�h     

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลทีเขียนเป็นจริงทุกประการหากขา้พเจา้แจง้ขอ้มูลทีเป็นเทจ็  ขา้พเจา้รับทราบวา่

จะตอ้งถูกตดัสิทธิการรับทุนการศึกษาทนัที 

           ลงชือ hhhhhhhhhhhhhh.ผูข้อรับทุน 

�hhhhhhhhhhhhhhhhh� 

 



 

ใบรับรองของอาจารย์ทีปรึกษา  ในการขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 

 

ขา้พเจา้........................................................................................................................ตาํแหน่ง................................. 

ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว........................................................................................หอ้ง........................................ 

เป็นนกัศึกษาในความดูแล และเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมทีจะรับทุนการศึกษานี 

บนัทึกขอ้มูลทีอาจารยต์อ้งการจะแจง้ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทราบ เพือเป็นขอ้มูลในการขอรับทุนการศึกษา 

1. ประวติัครอบครัวของนกัศึกษา (ยากจน  กาํพร้า  ขาดผูอุ้ปการะเลียงดู ) 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

2. การทาํงานนอกเวลาเรียนของนกัศึกษา (ถา้มี โปรดระบุลกัษณะงาน  เวลาทาํงาน และรายได ้) 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

3. ความประพฤติของนกัศึกษา (โปรดทาํเครืองหมาย 9ในช่องทีท่านเลือก) 

เกณฑก์ารประเมิน ไม่ดีเลย ควร

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี ดีมาก 

. กิริยามารยาทเรียบร้อย  รู้จกักาลเทศะ      

. มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม      

. มีนาํใจต่อเพือนและอาจารย ์      

. ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของห้อง / ชมรม / มหาวิทยาลยั      

. การแต่งกายของนกัศึกษาเรียบร้อยตามระเบียบ      
ความเห็นเพิมเติม 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

       ลงชือ............................................อาจารยผ์ูรั้บรอง 

               (.......................................................) 

       วนัที..................เดือน............................พ.ศ…hhh� 

 

นักศึกษาต้องส่งใบสมัครตดิรูปถ่าย  นิว  รูปพร้อมแนบหลกัฐานดงัน ี

1. หนงัสือรับรองจากอาจารยที์ปรึกษา (ใชแ้บบฟอร์มในหนา้สุดทา้ย)  

2. ใบแสดงผลการเรียน  ฉบบั 

3. สาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  ฉบบั (ถา้มี) 

 


