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ใบสมคัรขอรบัทุนการศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 

          ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา  ทุนเรียนดี              ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์    ทุนทั่วไป (อื่นๆ) 
ข้อมูลนักศึกษา  (STUDENT  DATA) 

 

ช่ือ – นามสกลุ            ภาษาไทย  (นาย / นางสาว) ........................................................................................................ 
(Name & Surname)     English (MR. / Miss)................................................................................................................. 
รหัสประจําตัวนักศึกษา      ………...…...........................................................................................   
(Student identification No.) 
หลักสูตร/ภาควิชา/สาขาวิชา  ....................................................................................................... 
(Branch)  (Faculty)                                                           
นักศึกษาชั้นปี ......................อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................... 
(Years  in  school )            (Name of academic responsible ) 
เกรดเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา ..............................................            เกรดเฉลี่ยรวม...................... 
(GPA for most recently completed academic year )               (GPAX for all courses completed to date) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่....................................ออกให้ อําเภอ/เขต ...................................จังหวัด.................................. 
(Identification Card No.)                                  (Issued at) 
เมื่อวันที่   ........................................ ..................     หมดอายุวันที่................................................................. 
(Issued date)                                            (Expiry date)     
เชื้อชาติ.............................                สัญชาติ...............................                   ศาสนา   ................................... 
(Race)                                      (Nationality)                                  (Religion) 
 

วันเดือนปีเกิด.............................................สถานที่เกิด ................................................ อายุ....................ปี 
(Date of birth)                              (Place of birh )                               (Age)            (Years) 
ส่วนสูง...............................  ซม.น้ําหนัก ......................... กก                                                                              
(Height)                      (Cm.) (Weight)                (Kg.) 
โรคประจําตัว  ระบุ  (Chronical disease : specify)............................................................................................................... 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน ขณะศึกษา ที่ สจล. ( Current Resident ).......................................................................................................... 
……………………………………………………………………….  โทรศัพท์ (Tel.)   …………………………………IDไลน์.....................................   
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ( Permanent Resident ) 
.............................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………….       โทรศัพท์   (Tel.)   …………………...............…………………………..    
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ( Emergency case contact to) 
ช่ือ – นามสกลุ (Name & Surname)………………………….……………....……………ความเกี่ยวข้อง (Relation) ………...…………….. 
อาชีพ  (Occupation)  ……………………………………...……....  สถานที่ทํางาน  (Place of work)  ……………………………………… 
ที่อยู่(Address)   …………………………………….……....……………………………....…………………………..….....……………… 
โทรศัพท ์(Tel.)   ………………..    โทรสาร(Fax.)  ..........................................   E-mail. …………………………………...…………….. 
 
 

 

 

รูปถ่าย 
Recent Photo 

of 
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ข้อมูลครอบครัว  (FAMILY  DETAILS) 
ช่ือบิดา ……………………………...……………..    …อายุ .........…… ปี      อาชีพ  ……………………………รายได้/เดือน.................... 
(Father’s name)                                 (Age)     (Years)      (Occupation) 
สถานที่ทํางาน......................................................................................โทรศัพท์...................................................................... 
 (Place of work)                                                           (Tel.)    
ช่ือมารดา ………………………..………………………อายุ.........…… ปี      อาชีพ  ……………………………รายได้/เดือน....................  
(Mother’s name)                               (Age)        (Years)      (Occupation)   
สถานที่ทํางาน..................................................................................โทร....……………………....……………………………....…………… 
  (Place of work)                                                         (Tel.)    

 
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทําใน สจล. / (STUDENT  ACTIVITIES) ระดับองค์กรนกัศึกษา 

 
1. …………………………………………………………………………….................................................……………………  
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
การหารายไดพ้ิเศษ 

1. ช่ือบริษัท……………………………………………ตําแหน่ง…………………….........……รายได้.......…………………ปีที่ทํางาน…………………  

2. ช่ือบริษัท……………………………………………ตําแหน่ง…………………….........……รายได้.......…………………ปีที่ทํางาน.................... 

3. ช่ือบริษัท……………………………………………ตําแหน่ง…………………….........……รายได้.......…………………ปีที่ทํางาน.................... 
 

ความสามารถพิเศษ/เกียรตคิุณที่ได้รบั/รางวัลที่ได้รับ(SPECIAL  ABILITY  OR  HONOR  RECEIVED) 

1. ……………………………………………………………………………..…………………….…………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4................................................................................................................................................................... 
 

ทุนการศึกษาที่เคยได้รบั 

1. ช่ือทุน…………………………………………………………..…ปีที่รับทุน……………………….……จํานวนเงินทุน……………………………………  

2. ช่ือทุน…………………………………………………..…………ปีที่รับทุน……………………….……จํานวนเงินทุน…………………………………… 

3 ช่ือทุน…………………………………………………..…………ปีที่รับทุน……………………….……จํานวนเงินทุน…………………………………… 

4 ช่ือทุน………………………………………………………..……ปีที่รับทุน……………………….……จํานวนเงินทุน…………………………………... 
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สาเหตุที่ขอรับทุนการศึกษา (อธิบายความจําเป็น และแผนการใช้เงินโดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............……… 
 
 
แผนที่บ้านโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากพบข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการทุน จะยกเลิกทุนการศึกษาและตัดสิทธ์ิทุนการศึกษาทุกประเภทและ
ดําเนินการวินัยนักศึกษาหรือกฎหมายแล้วแต่กรณี 

              ลายเซ็นผู้สมัคร        ............................................................... 
            (Applicant signature) (.........................................................) 
                         วันที่  (Date)............................................................. 

       



 
หนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 เขียนที่  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 ข้าพเจ้า                                                   อาจารย์ที่ปรึกษาของ  
ได้ทราบระเบียบเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษามาโดยตลอดจึงตกลงยินยอมให้นักศึกษาสมัครขอรับทุน และรับรองว่า
ข้อความท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าจะให้คําแนะนํากล่าวตักเตือนให้ผู้สมัครเป็นผู้มี
ความขยันหมั่นเพียรประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย และใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของ
ทุนทุกประการ 
          ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาของ  
  
  
 

 ลงชื่อ  
   (                                                        ) 
                
 

ความเห็นของรองคณบดี  
  
   
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 รองคณบดี 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

 
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทุนของสถาบัน  
  
   
 

 ลงชื่อ  
 ( ) 
 กรรมการ 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

เอกสาร/หลักฐาน ที่ใชป้ระกอบการสมัคร 
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดท่ีใบสมัคร    

   2. สําเนาบัตรนักศึกษา   
   3. สําเนาสมุดฝากเงินประเภทออมทรัพย์ของธนาคารหนึ่งธนาคารใดดังนี้ 
       ไทยพาณิชย์ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา และกสิกรไทย 
   4. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาของผู้สมัคร 
     หมายเหตุ  ให้รับรองสําเนาถูกต้องสําเนาต่าง ๆ ทุกฉบับ 


