
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน   งานวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา    โทร 9017 
ท่ี   อว 7602.1/6         วันที ่ 13 มกราคม 2565 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา  

เรียน    หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศทุนการศึกษากองทุนกลิ่น – เกษมสุข เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

                        2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

 

 ด้วยคณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก “กองทุนกลิ่น – เกษมสุข เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ซึง่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้อง
กังวลค่าใช้จ่ายในการเรียน โดยให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาได้ทั่วถึง คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชา/หลักสูตรประชาสัมพันธ์และ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในเบื้องต้นตามเกณฑ์ของผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และส่งข้อมูลกลับมายังคณะฯ 
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทางคณะฯ จะได้ดำเนินการสัมภาษณ์และพิจารณาให้ทุนการศึกษาที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์  
 
 

 
(ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 



 

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การมอบทุนการศึกษา กองทุนกลิน่ – เกษมสุข เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 

ด้วยผู้สนับสนุนทุนการศึกษา กลิ่น – เกษมสุข เทพหัสดิน ณ อยุธยา ให้ความอนุเคราะห์
ทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนทุนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา และสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาให้ทุนการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป 
 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่อยูใ่นเกณฑพ์ิจารณาให้ทุนการศึกษา 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
2. ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับทีส่ามารถสำเร็จการศึกษาไดต้ามหลักสูตร 
4. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
5. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
6. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย 

 

วิธีการสมัครขอรับทุนการศกึษา 
1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

สัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
2. ภาควิชาจัดส่งเอกสารของนักศึกษามายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2565 

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู ติดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษานกัศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
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6. เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง 
- กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท ใชส้ลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 
- กรณีเป็นเกษตร/ค้าขาย/รับจ้าง ใช้หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ.032) 

7. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา 
 

กำหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษา 
1. นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ     17 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 
2. พิจารณาใบสมัคร/ สมัภาษณ์เพ่ือคัดเลือก          21 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
3. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา          2 มีนาคม 2565 

 

 
      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

(ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
(โปรดกรอกขอ้มูลใหต้รงกบัความเป็นจริง ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบั) 

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา ……………..…………………………………………….……….อาย…ุ………………..ปี    

วนัเดือนปีเกิด-- รหสัประจ าตวันกัศึกษา  

เลขท่ีบตัรประชาชน ---- ชั้นปี ….…. หอ้ง…….. GPAX…… 

ภาควิชา……………..………………………..…….. ช่ือ-สกุลอาจารยท่ี์ปรึกษา…………..……….……………… 
ท่ีอยูต่ามภูมิล าเนาบา้นเลขท่ี………………หมู่………….ถนน…………………ต าบล……………………… 
อ าเภอ……………………….จงัหวดั……………………………โทรศพัท ์(มือถือ) ……………………………… 
โทรศพัทติ์ดต่อนกัศึกษา (กรณีติดตามมารับทุนการศึกษา) ………………………………………………………… 
ในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั  ขา้พเจา้พกัอาศยัท่ี   
  บา้นส่วนตวั   บา้นเช่า    หอพกัของมหาวิทยาลยัฯ (หอ…………………….) 

  หอพกัเอกชน   อาศยัผูอ่ื้น     อ่ืน ๆ  (ระบุ) ……………………………… 
 

 ช่ือบิดา ……………………………... อาย ุ……. ปี อาชีพ …………………รายได…้……………บาท/ปี 
 ช่ือมารดา …………………………... อาย ุ……. ปี อาชีพ …………………รายได…้……………บาท/ปี 
 

1. บิดามารดา   อยูค่รบและไม่ไดแ้ยกทางกนั   แยกทางกนัแต่มิไดห้ยา่ขาด   หยา่ขาด 
    บิดามารดาถึงแก่กรรม     บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม   
ท่ีอยูข่องบิดามารดา บา้นเลขท่ี ………หมู่………….ถนน……………….………ต าบล………………………….. 
อ าเภอ………………….จงัหวดั …………..………..รหสัไปรษณีย…์……………. โทรศพัท ์(……)-…………….. 
มีพี่นอ้งบิดามารดาเดียวกนัจ านวน……………..คน (รวมผูข้อรับทุน)  ชาย………..คน  หญิง…………คน 
ประกอบอาชีพแลว้…………คน  ก าลงัศึกษา……..…คน   ไม่ไดศึ้กษาหรือประกอบอาชีพ…………คน 
ภาระหนีส้ินของบิดามารดา ………………………………………………………………………………………… 
 

2. กรณีมีผูอุ้ปการะช่ือ……………….………….  นามสกลุ……………………….อาย ุ……………ปี 
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา คือ เป็น ………………………  อาชีพ ………………………………………… 
รายได…้………………บาท/เดือน   รายไดร้วมของครอบครัวผูอุ้ปการะ ………………………บาท/เดือน 
สถานท่ีประกอบอาชีพ ……………………………………………………………โทรศพัท ์………………… 

  

 
ติดรูปถ่าย 
1 น้ิว 



 

3. ปัจจุบนันกัศึกษาไดรั้บการอุปการะทางการเงินส่วนใหญ่จาก (ช่ือ………………………………………………
อาชีพ……………………รายได…้………………บาท/เดือน เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาคือเป็น……………………
โดยใหเ้งินนกัศึกษาทั้งส้ินประมาณ…………………………บาท/เดือน ( โปรดรวมเงินท่ีเป็นค่าเช่าหอพกัดว้ย ) 
 

4. ขอ้มูลของพี่นอ้ง  ท่ีท างานแลว้ มีดงัน้ี  
ช่ือ – สกุล อาย ุ

ปี 
จบการศึกษา

ระดบั 
อาชีพ รายได ้ 

บาท/เดือน 
สถานภาพ  
(โสด/สมรส/

หยา่) 

จ านวน
บุตร 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

ขอ้มูลของพี่นอ้ง  ท่ียงัศึกษาอยู ่(ไม่รวมนักศึกษา) มีดงัน้ี  
ช่ือ – สกุล อาย ุ

(ปี) 
ก าลงัศึกษา 
อยูช่ั้น 

ช่ือสถานศึกษา ผูใ้หค้วามอุปการะ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 

5. นกัศึกษาเคยไดรั้บทุนการศึกษารวม………….…..คร้ัง (โปรดเรียงล าดบัเหตุการณ์ล่าสุด) ***โปรดกรอก
ขอ้มูลส่วนน้ีหากไดรั้บทุนการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา*** 

 เม่ือปีการศึกษา………………เป็นเงิน……..………บาท  จาก………………………………………………... 
 เม่ือปีการศึกษา………………เป็นเงิน……..………บาท  จาก………………………………………………... 
 เม่ือปีการศึกษา………………เป็นเงิน……..………บาท  จาก………………………………………………... 

6. การกูย้มืเงินทุนการศึกษาของรัฐบาล   ไม่เคยขอกู ้               เคยขอกู ้แต่ไม่ได ้ 
 

7. ขา้พเจา้มีค่าใชจ่้ายที่ไม่ใช่ค่าเล่าเรียน ประมาณเดือนละ ……………..บาท  โดยใชจ่้ายเป็นรายการดงัน้ี 
7.1 ค่าเช่าท่ีพกัรวมค่าน ้า-ไฟ (เฉพาะส่วนท่ีนกัศึกษาจ่ายเงิน)        บาท/เดือน 



 

7.2 ค่าอาหาร   บาท/เดือน 
7.3 ค่ารถโดยสาร/น ้ามนั   บาท/เดือน   
7.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน……………..บาท/ปี    
7.5 ค่าเส้ือผา้  …………………… บาท/ปี  

 
8. ขา้พเจา้มีรายไดพ้ิเศษจากการท างานต าแหน่ง…………………………………รายได…้……………………… 

ช่ือสถานท่ีท างาน …………………………………………………………… โทร…………………………… 
 

9. ช่ือเพื่อนสนิท……………………………………หอ้ง ………………………………โทร …………………… 
 

10. ประวติัการท ากิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ความสามารถพิเศษของนกัศึกษา 
 พิมพดี์ด    ภาษาไทย…………..ค า/นาที   ภาษาองักฤษ………..ค า/นาที 

 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม…………………………………………………………………………………… 

 ดนตรี ประเภท………………………………… กีฬา ประเภท………………………………………… 

 ช่างฝีมือ (ระบุลกัษณะ) …………………………………………………………………………………… 

 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………… 

 ภาษาต่างประเทศ (ใหร้ะบุระดบัความสามารถในแต่ละดา้นวา่ ดีมาก หรือ ดี หรือ พอใช)้ 

ภาษา  ฟัง พดู อ่าน เขียน 
องักฤษ     

จีน     

ญ่ีปุ่น     

อ่ืนๆ……..………….…     

 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีเขียนเป็นจริงทุกประการหากขา้พเจา้แจง้ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็  ขา้พเจา้รับทราบวา่
จะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิการรับทุนการศึกษาทนัที 

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

 



 

ใบรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา  ในการขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 
 
ขา้พเจา้........................................................................................................................ต าแหน่ง................................. 
ขอรับรองวา่ นาย / นางสาว........................................................................................หอ้ง........................................ 
เป็นนกัศึกษาในความดูแล และเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมท่ีจะรับทุนการศึกษาน้ี 
บนัทึกขอ้มูลท่ีอาจารยต์อ้งการจะแจง้ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการขอรับทุนการศึกษา 
1. ประวติัครอบครัวของนกัศึกษา (ยากจน  ก าพร้า  ขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู ) 

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

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

................................................................................................................................................................... 
2. การท างานนอกเวลาเรียนของนกัศึกษา (ถา้มี โปรดระบุลกัษณะงาน  เวลาท างาน และรายได ้) 

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

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

................................................................................................................................................................... 
3. ความประพฤติของนกัศึกษา (โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ในช่องท่ีท่านเลือก) 

เกณฑก์ารประเมิน ไม่ดีเลย ควร
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

1. กิริยามารยาทเรียบร้อย  รู้จกักาลเทศะ      

2. มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม      

3. มีน ้ าใจต่อเพ่ือนและอาจารย ์      

4. ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของห้อง / ชมรม / มหาวิทยาลยั      

5. การแต่งกายของนกัศึกษาเรียบร้อยตามระเบียบ      

ความเห็นเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ............................................อาจารยผ์ูรั้บรอง 
               (.......................................................) 
       วนัท่ี..................เดือน............................พ.ศ…………. 

 

นักศึกษาต้องส่งใบสมัครตดิรูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูปพร้อมแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา (ใชแ้บบฟอร์มในหนา้สุดทา้ย)  
2. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนนกัศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3. ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง   
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