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ใบสมัครขอรบัทุนการศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าจะกรอกต่อไปนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้นี้ไม่
เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา และ
ยินยอมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พิจารณาโทษทางวินัยนิสิต และข้าพเจ้ายินยอมคืน
ทุนการศึกษา ในส่วนที่ข้าพเจ้ารับไปแล้ว ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที 

ประเภทของทุนการศึกษาที่ผูข้อรับทุนการศกึษามีความประสงค์ที่จะสมัคร 
ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษา ท าเครื่องหมายในช่องที่ประสงค์จะสมัคร 

(………) ประเภทท างาน      (………) ประเภทฉุกเฉิน         (………) ประเภทขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(………) ประเภทขัดสน/เรียนดี จากบริษัท/หน่วยงาน..................................................................(ระบุช่ือบริษัท/หน่วยงาน) 
(………) ประเภทเรียนดีจากบริษัท/หน่วยงาน...............................................................................(ระบุช่ือบริษัท/หน่วยงาน) 

ประวตัิส่วนตัว 
1. ชื่อ-นามสกุล........................................................(ภาษาไทย)...................................................................(ภาษาอังกฤษ) 

เลขประจ าตัว.......................................................นิสิตชั้นปีที่................... 
ภาควิชา/สาขาวิชาวิศวกรรม....................................อาจารย์ที่ปรึกษาช่ือ..................................................................... 
คะแนนเฉลี่ยสะสม…………..........เกิดวันที่.........................................อายุ.............…ปี ที่อยูป่ัจจุบัน (ที่ตดิต่อได้สะดวก) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์………………………………..มือถือ…………………………………………อีเมล…์……………………………………………………….. 

2. บิดาชื่อ……………………………………...อายุ …………ปี อาชีพ………………………………….. รายได้เดอืนละ……….......... บาท  
สถานที่ประกอบอาชีพ/ชื่อบริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ของบิดา …………………………………………………………………………………...................................................................... 
โทรศัพท์……………………………………………………….…โทรสาร……………………………………มือถือ……………………………..…… 

3. มารดาชื่อ…………………………….........อายุ ………… ปี อาชีพ………………………………… รายได้เดือนละ………............ 
บาท 
สถานที่ประกอบอาชีพ/ชื่อบริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ของมารดา ………………………………………………………………………………….................................................................. 
โทรศัพท์………………………..………………………………  โทรสาร……………………………………มือถือ…………………………………. 

ฐานะการสมรสของบิดาและมารดา   อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง 

      บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  

 

 รูปถ่าย  
   1 น้ิว 
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      แยกกันอยูเ่นื่องจาก................................................. อื่นๆ…………………… 

    ปัจจุบันผู้สมัครอยู่ในความดูแลของ        บิดา    มารดา    ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น…………………………………… 
     ผู้ปกครองช่ือ………………………………………………………………….อายุ ………… ปี อาชีพ……………………………………………….    
     รายได้เดือนละ………............. บาท สถานที่ประกอบอาชีพ/ชื่อบริษัท/หน่วยงาน…………………………………………………… 

ที่อยู่ของผู้ปกครอง …………………………………………………………………………...................................................................... 
โทรศัพท์………………………………………..…โทรสาร…………………………..…………มือถือ……………………………………………… 

4. พี่น้องร่วมบิดา มารดา ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เรียงตามล าดับดังนี้ (รวมนิสิตผู้สมัครด้วย) 
ชื่อ-นาสกุล ระดับการศึกษา อาชีพ สถานประกอบอาชีพ/

สถานศึกษา 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

 

5. ผู้สมัครได้รับเงนิค่าใช้จ่ายเดือนละ……………………..บาทจาก  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  ผู้อปุการะ เกี่ยวข้อง
เป็น ……………………………………...ผู้อุปการะชื่อ………………………………….………………………………………….อายุ ………… ปี 
อาชีพ……………………………………………………..รายได้เดือนละ……….............บาท สถานที่ประกอบอาชีพ/ชื่อบริษัท/
หน่วยงาน…………………………………………………….ที่อยู่ของผู้อุปการะ…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์……………………………………..…โทรสาร…………………………………………มือถือ………………………………………………. 
ระบุประเภทงานที่ท าหรือข้อตกลงระหว่างผู้สมัครกับผู้อุปการะ……………………………………........................................... 
ผู้อุปการะมีบุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะอีก จ านวน……………………………….คน (ไม่รวมผู้สมัคร) 

6. ระบุทุนการศึกษาที่เคยได้รับ 
 

ปีการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ  ระยะเวลาการให้ทุน 
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7. การจัดสรรค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เฉลี่ยต่อปีการศึกษา 
 

กิจกรรม/ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
2. ค่าที่พัก  
3. ค่าเดินทาง  
4. ค่าอาหาร  
5. ค่าเสื้อผ้า ชุดนิสิต  
6. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย  

กิจกรรม/ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ จ านวนเงิน (บาท) 
7. ค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน เครื่องเขียน  
8. ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมนิสิต สังสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในสังคม  
9. ค่าโทรศัพท์ จดหมาย หรือสื่ออื่น ๆ  
10. ค่าของใช้ในชีวิตประจ าวัน เบ็ดเตล็ด  
11. ค่าใช้จ่ายส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ เช่น ดูหนัง เล่นกีฬา ฯลฯ  
12. อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………..  
13. อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………..  

รวม  
 
8. สุขภาพและโรคประจ าตัวของผู้สมัคร…………………………………………………………………………………………………………. 
         .(หากมใีบรับรองแพทย์โปรดแนบ) 
9. กิจกรรมที่กระท าขณะก าลังศึกษาอยู่ 

วันที ่ ชื่อกิจกรรม สถานที่ร่วมกิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

    

    

    

    

10. โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. เมื่อท่านส าเร็จการศึกษาและมีอาชีพฐานะมั่นคงแล้ว ท่านยินดจีะให้ทุนการศึกษาแก่นิสติผู้ยากจนของคณะ 
          วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือไม่ (โปรดระบุความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็น  
          รูปธรรม) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. กรณีนิสิตสมคัรขอรับทุนการศึกษาประเภทท างาน 
ลักษณะและประเภทงานที่ประสงค์จะท า (เรียงล าดับตามความต้องการ หรือความถนัด) 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13. กรณีนิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน 
12.1 จ านวนเงินทุนการศึกษาที่ต้องการ ................................................บาท 
12.2 เหตุผล และความจ าเป็นในการขอรับทุน (เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในประกาศคณะฯ เท่านัน้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………        

 
 

ลงชื่อ……………………………………………………….….ผู้สมัครขอรบัทุน 
         (…………………………………………..…………..) 
               วันที่ …………….. เดือน …………… พ.ศ. ……… 
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ค ารับรองของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
 เขียนที่................................................................. 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................ได้รับทราบรายละเอียด 
เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ จากของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ของ 
(นาย/นางสาว).......................................................................เลขประจ าตัว..............................โดยตลอดแล้ว  ตกลงรับรอง
ว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นความจริงทุกประการ 
  ในระหว่างที่ นาย/นางสาว.......................................................................เลขประจ าตัว............................. 
รับทุนนี้อยู่  ข้าพเจ้าจะแนะน า ว่ากล่าวตักเตือน ให้นิสิตมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ควบคุมความประพฤติให้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตผู้อื่น  และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกประการ 

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

     บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
                          วันที่ …………….. เดือน …………… พ.ศ. ………..… 

 
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

                       ลงชื่อ……………………………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา 
                    (…………………………………………..…..) 
                        วันที่ ………….…. เดือน …………..… พ.ศ. …………… 
 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้าภาควิชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         ลงชื่อ……………………………………...หัวหน้าภาควิชา             

                (………………………………………..…..) 
                                          วันที ่………. เดือน ……………… พ.ศ. …………. 
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ให้ผู้สมัครขอรบัทุนบรรยายถึงประวัติประวัติส่วนตัว ความเป็นอยู่ของครอบครัว ความจ าเป็นที่ต้องขอรับทุนการศึกษา 
(โดยละเอียด เพื่อใช้ในการพิจารณา) พร้อมทั้งสาเหตุแห่งแรงจูงใจในการเลือกเรยีนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา/
สาขาวิชาที่ตนเองเรียน (ผู้สมัครเขียนบรรยายด้วยตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
               ลงชื่อ………………………………………………………….. 
               วันที่ ………………..เดือน………….….พ.ศ……………. 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว 
(เฉพาะทุนประเภทขัดสน  คณะฯ/หน่วยงานภายนอก) 

(หนังสือรับรองนี้ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองรายได้ทั้งฉบับเท่านั้น) 
 

 ข้าพเจา้................................................................…….ต าแหน่ง………………………………………………………………….. 
สถานที่ท างาน(ระบุอย่างชัดเจน)....................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่า 
 นาย................................................................บิดาของ นาย/นางสาว................................................................. 
ประกอบอาชีพ..............................................................สถานที่ท างาน.............................................................................. 
......................................................................................มีรายได้ปีละ.........................................................................บาท 
ทั้งนี้ได้แนบหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าม)ี มาด้วยแล้ว 
 

นาง...................................................................มารดาของ นาย/นางสาว............................................................ 
ประกอบอาชีพ................................................................สถานที่ท างาน............................................................................ 
....................................................................................... มีรายได้ปีละ........................................................................บาท 
ทั้งนี้ได้แนบหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าม)ี มาด้วยแล้ว 
 

นาย/นาง/นางสาว............................................. เป็นผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (หมายถึงผู้ที่อุปการะส่งเสียค่าใช้จ่าย
ต่างๆ แก่นิสิตเท่านั้น) ของ นาย/นางสาว......................................................ประกอบอาชีพ...............................................
สถานที่ท างาน.................................................................................................มีรายได้ปีละ...........................................บาท 
ทั้งนี้ได้แนบหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าม)ี มาด้วยแล้ว 
 

                             ลงชือ่……………………………….............ผู้รับรอง 
                         (…………………………………………..) 
                              วันที่ ……. เดือน …………… พ.ศ. …………… 

หมายเหตุ 
การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
1.ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 4 ขึ้นไป หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือ 
2.ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 
3.พร้อมนี้ ผู้รับรองต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานมาด้วย 
หลักฐานการสมัครขอรับทุนประเภทขัดสน 
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  ส าเนาทรานสคริปนับถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนภาคเรียนที่นิสิตต้องการสมัครขอรับทุน 
2.หนังสือรับรองรายได้และส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองรายได้ 
 

หมายเหตุ นิสติต้องส่งหลักฐานใหค้รบทุกรายการ ภายในวันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หากนิสติส่งหลักฐานไม่ครบ 
คณะกรรมการกิจการนิสิตจะไม่รับพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 


