
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง) 
ช่ือทุน  …………………………………………. 
ภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา......................วันท่ี…......... เดือน…….….….....….......... พ.ศ. ....…....... 

 ข้อมูลผู้รับทุน 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ...…...………….........นามสกุล......…....….....…….…ชื่อเล่น...…….. รหัสประจ าตัว...........…..............…… 
ชั้นปีท่ี.………….…ห้อง..........................หลักสูตร……..….….ปี  สาขาวิชา.....................................................................................

ภาควิชา.....................................................ผลการเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน.................ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)…................... 

 ประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้ขอทุน 

จบ ปวช. หรอื ม.6 สาขา……………………...………..จบ ปวช. หรือ ม.6 จาก……………………….…………………….…. 
จบ ปวช. หรือ ม.6 เกรดเฉลี่ย………………………….จบ ปวช. หรือ ม.6 ในปีการศึกษา………………………….…………… 

จบ ปวส. สาขา…………………………………………จบ ปวส. จาก .………………………………………………………… 
จบ ปวส. ด้วยเกรดเฉลี่ย………………………………จบ ปวส. ในปีการศึกษา…………………………………………….…… 

 ฐานะของผู้รับทุน 
เกิดวันท่ี........เดือน ......................พ.ศ............ อายุ........ปี  หมู่เลือด….....เลขท่ีบัตรประชาชน…….……..………….……...…….. 
ภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขท่ี ..…... หมู่ท่ี ....…...... ถนน ...….................... ซอย ........................ต าบล/แขวง ..…....................… 
อ าเภอ/เขต .........…...…………...... จังหวัด ......……....…........... รหัสไปรษณีย์…….………โทร. ...………...…................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ชื่อหอพัก...............................................................บ้านเลขท่ี...……….......หมู่ท่ี....…..ถนน..…..……….………...... 
ซอย.....….…...….........ต าบล/แขวง..…….....……......…….อ าเภอ/เขต......…………..…….....จังหวัด….………...…………
รหัสไปรษณีย์…............................โทรศัพท์....……………………….…….….โทรศพัท์มือถือ……….………………….....…… 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ/สกุล………………………………………………………โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ   [  ]  บิดา-มารดา  [  ]  บิดา  [  ]  มารดา  [  ]  ญาติ  [  ]  เพื่อน  [  ]  วดั อื่น ๆ ............................................. 
ค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับทุนต่อเดือน  ค่าเช่าบ้าน …...……………………........... บาท   ค่าอาหาร .….……….………..…......  บาท  
ค่าพาหนะ .....…….......... บาท  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ....……....…….......บาท  รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือน........…………….............บาท  
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน  จ านวนเงิน.................…………………………………......... บาท 
ผู้ขอรับทุนได้ค่าใช้จ่ายจาก  [  ] บิดา-มารดา  อื่น ๆ .................................................................. วันละ/เดือนละ ..……............. บาท 
รายได้การท างานพิเศษ ระบุงานท่ีท า..........................................................................................  วันละ/เดือนละ .......................บาท  

 ประวัติความผิดทางวินัยนักศึกษา [  ]  ไม่เคย [  ] เคย (ระบุลักษณะความผิด)...................................................ปีการศึกษา........... 

 การร่วมกิจกรรม [   ] ภาควิชา  (ระบุกิจกรรม/โครงการ)......................................................................ปีการศึกษา....................... 
 [   ] คณะ   (ระบุกิจกรรม/โครงการ).........................................................................ปีการศึกษา........................ 
 [   ] สถาบัน (ระบุกิจกรรม/โครงการ)........................................................................ปีการศึกษา........................ 
ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................................................. 

  
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
หรือ 2 นิ้ว 
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 ประวัติการรับทุน 
ทุนการศึกษาท่ีเคยได้รับมาแล้วในระดับ [    ] ปริญญาตรี  [    ] ป.วส. [    ] ป.วช.  อื่น ๆ (ระบุ)......................................................... 
ปีการศึกษา............….ได้รับทุน ชื่อ…………...........................................................….จ านวนเงิน……….................บาท/ปี 
ปีการศึกษา............….ได้รับทุน ชื่อ…………...........................................................….จ านวนเงิน……….................บาท/ปี 
ปีการศึกษา............….ได้รับทุน ชื่อ…………...........................................................….จ านวนเงิน……….................บาท/ปี 

 ประวัติการกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา         
 [    ]   นักศึกษาเก่ากู้ต่อเนื่อง [    ]   นักศึกษาเก่าไม่เคยกู้ยืม 
 [    ]   นักศึกษาเข้าใหม่กู้ต่อเนื่อง [    ]   นักศึกษาเข้าใหม่ไม่เคยกู้ยืม 
-ปีการศึกษา...………….จ านวนเงิน..................................บาท/ปี -ปีการศึกษา…………...จ านวนเงิน…...………..….……บาท/ปี 
-ปีการศึกษา...………….จ านวนเงิน..................................บาท/ปี -ปีการศึกษา…………...จ านวนเงิน…...………..….……บาท/ปี 
-ปีการศึกษา...………….จ านวนเงิน..................................บาท/ปี -ปีการศึกษา…………...จ านวนเงิน…...………..….……บาท/ปี 

 ฐานะทางครอบครัว และผู้อุปการะ 
บิดา ชื่อ…….....................………........ นามสกุล .............……………..... อายุ ..……… ปี   [   ]  มีชีวิต   [    ]  ถึงแก่กรรม  
อาชีพ ..............................…..………........  ลักษณะอาชีพ...........................................................รายได้เดือนละ................ บาท  
สถานท่ีประกอบอาชีพ..........……………..………………………………………….…….......……….โทรศัพท์.........……...... 
[   ]  มีบ้านของตนเอง  [   ]  เช่าบ้านอยู่  เดือนละ..................... บาท อื่น ๆ …………..…….……………….……………….... 
เป็นเจ้าของท่ีดิน จ านวน............... ไร่  เช่าท่ี รวม............ ไร่ ค่าเช่าท่ีดิน  รวม.......………......บาท/เดือน/ปี อื่น ๆ ........................  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………....โทรศัพท์………………………… 
 

มารดา ชื่อ....………..............………........ นามสกุล .............……………..... อายุ ..…… ปี   [   ]  มีชีวิต   [    ]  ถึงแก่กรรม  
อาชีพ ............................….……........  ลักษณะอาชีพ..................................................................รายได้เดือนละ................ บาท  
สถานท่ีประกอบอาชีพ..........……………..………………………………………….…….......……….โทรศัพท์.........……...... 
[   ]  มีบ้านของตนเอง  [   ]  เช่าบ้านอยู่  เดือนละ..................... บาท อื่น ๆ …………..…….……………….……………….... 
เป็นเจ้าของท่ีดิน จ านวน............... ไร่  เช่าท่ี รวม............ ไร่ ค่าเช่าท่ีดิน  รวม.......………......บาท/เดือน/ปี อื่น ๆ ........................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………....โทรศัพท์………………………… 
 

กรณีผู้อุปการะไม่ใช่ บิดา-มารดา 
ผู้อุปการะ ชื่อ...................…………...…........ นามสกุล .............……………..... อายุ…… ปี   [   ]  มีชีวิต  [    ]  ถึงแก่กรรม  
อาชีพ ..............................…..………........  ลักษณะอาชีพ...........................................................รายได้เดือนละ................ บาท  
สถานท่ีประกอบอาชีพ..........……………..………………………………………….…….......……….โทรศัพท์.........……......  
ผู้อุปการะ [    ]   มีคู่สมรถ  [   ]  โสด   มีบุตร….…..….......คน  ประกอบอาชีพแล้ว......…….....คน  ก าลังศึกษา.......……....คน 
[   ]  มีบ้านของตนเอง  [   ]  เช่าบ้านอยู่  เดือนละ..................... บาท อื่น ๆ …………..…….……………….……………….... 
เป็นเจ้าของท่ีดิน จ านวน............... ไร่  เช่าท่ี รวม............ ไร่ ค่าเช่าท่ีดิน  รวม.......………......บาท/เดือน/ปี อื่น ๆ ........................  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………....โทรศัพท์………………………… 
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 ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
[   ] บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน  [   ] บิดา-มารดา ไม่ไดอ้ยู่ด้วยกันเพราะ .................……………………………………………….. 
 

จ ำนวนพี่น้องร่วมบิดำมำรดำเรียงตำมล ำดับอำยุจำกมำกไปหำน้อย รวมท้ังผู้สมัครด้วย  
ล าดับที่ ชื่อ  - นามสกุล อาย ุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้/เดือน 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

  ประวัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา และเหตุผลท่ีคิดว่าควรจะได้รับทุนการศึกษานี้ (หากเขียนไม่พอให้ใช้กระดาษ เอ 4 เพิ่มได้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  
       ลงชื่อ ผู้ขอรับทุน............……....................…………(ตัวบรรจง) 
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  ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ลงชื่อ .......................................................... อาจารย์ท่ีปรึกษา 
           (................................………................)  
    วันท่ี........... เดือน....………….........พ.ศ............ 

  ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าแผนก 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ลงชื่อ ..........................................................หัวหน้าภาค/หัวหน้าแผนก 
           (................................………................)  
    วันที.่.......... เดือน....………….........พ.ศ............ 
 
หมายเหตุ  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หน้า + หลัง อยู่หน้าเดียวกัน จ านวน 1 ฉบับ 
 

รูปภาพบ้านของนักศึกษา 
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