
                  
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม 

โครงการช้างเผือก (TCAS รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2565) 
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

1.   ช่ือ -นามสกลุ ………………………………..……………..….. โรงเรียน...............................................................................  
      จังหวัด........................................................   สาขาวิชาที่สมัคร............................................................................. 
      เคยรับทุนการศึกษาตอนเรียนมัธยมหรอืไม่ ทุนประเภท....................................................................................... 
2.   ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ………………………..…………. ตรอก/ซอย …………………………..………. หมู่ที่ ………..….……… 

ถนน…………………………………. ต าบล/แขวง ..…………………………….………..อ าเภอ/เขต…………………..………………..
จังหวัด…………………….…………รหสัไปรษณีย์…………………..……… 

     โทรศัพท์.....…….………………… อีเมล์...................................................... 
3.   บิดา ช่ือ ………………………………..………… อายุ………….……ปี อาชีพ ………………………… รายได้เดือนละ................ 

สถานที่ประกอบอาชีพ/ช่ือบริษัท/หน่วยงาน....................................................................................... ................... 
     ที่อยู่ของบิดา บ้านเลขที่ …………….………..…………. ตรอก/ซอย …………………………..………. หมู่ที่ …………….……… 

ถนน…………………………………. ต าบล/แขวง ..…………………………….………..อ าเภอ/เขต…………………..………………..
จังหวัด…………………….…………รหสัไปรษณีย์…………………..……… 

     โทรศัพท์.....…….………………… อีเมล์............................................ 
4.   มารดา ช่ือ ………………………………..…… อายุ………….……ปี อาชีพ ………………………… รายได้เดือนละ.................. 

สถานที่ประกอบอาชีพ/ช่ือบริษัท/หน่วยงาน....................................................................................... ................... 
     ที่อยู่ของมารดา บ้านเลขที่ …………….…….…………. ตรอก/ซอย …………………………..………. หมู่ที่ ………...….……… 

ถนน…………………………………. ต าบล/แขวง ..…………………………….………..อ าเภอ/เขต…………………..………………..
จังหวัด…………………….…………รหสัไปรษณีย์…………………..……… 

     โทรศัพท์.....…….………………… อีเมล์............................................. 
5.   ฐานะการสมรสของบิดาและมารดา    อยู่ด้วยกัน     หย่าร้าง 

  บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแกก่รรม 
      แยกกันอยูเ่นื่องจาก ………………………    อื่น ๆ  

     ปัจจุบันผู้สมัครอยู่ในความดูแลของ     บิดา    มารดา  
   ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น…………………………………..  

     ผู้ปกครองช่ือ………………………………..…… อายุ……….……ป ีอาชีพ ………………………… รายได้เดือนละ.................. 
สถานที่ประกอบอาชีพ/ช่ือบริษัท/หน่วยงาน....................................................................................... ................... 

     ที่อยู่ของผู้ปกครอง บ้านเลขที่ …………….….…………. ตรอก/ซอย ………………………..………. หมู่ที่ ………..…..……… 
ถนน…………………………………. ต าบล/แขวง ..…………………………….………..อ าเภอ/เขต…………………..………………..
จังหวัด…………………….…………รหสัไปรษณีย์…………………..……… 

     โทรศัพท์.....…….………………… อีเมล์............................................. 
 

 

รูปถ่าย 
1 น้ิว 
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6. พี่น้องร่วมบิดา มารดา ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เรียงตามล าดับดงันี้ (รวมผู้สมัครด้วย) 

 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ระดับการศึกษา 
 

อาชีพ 
สถานประกอบอาชีพ/ รายได้เฉลี่ย 

สถานศึกษา ต่อเดือน 
     
     
     
     
     
 
7. ผู้สมัครได้รับเงินค่าใช้จ่ายเดือนละ.................. บาท จาก  บิดา     มารดา    ผู้ปกครอง   ผู้อุปการะ 
   เกี่ยวข้องเป็น................................. ผูอุ้ปการะช่ือ............................................................... ......... อายุ....................... 
   อาชีพ....................................................... รายได้เดือนละ.......................... บาท  
   สถานที่ประกอบอาชีพ/ช่ือบริษัท/หน่วยงาน....................................................................................... ...................... 
   ที่อยู่ของผู้อุปการะ บ้านเลขที่ …………….….…………. ตรอก/ซอย …………..……………..………. หมู่ที่ ………...…..……… 
   ถนน…………………………………. ต าบล/แขวง ..………………..…………….………..อ าเภอ/เขต…………………..………………..   
   จังหวัด…………………….…………รหสัไปรษณีย…์………………..……… 
   โทรศัพท์.....…….………………… อีเมล.์............................................ 
    ระบุประเภทงานที่ท าหรอืข้อตกลงระหว่างผู้สมัครกบัผูอ้ปุการะ.................................................................... ........... 
   ผู้อุปการะมบีุตรหรอืผู้อยู่ในอปุการะอีก จ านวน............................. คน (ไม่รวมผูส้มัคร) 
8. ระบุทุนการศึกษาทีเ่คยได้รับ 
ปีการศึกษา ช่ือทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ ระยะเวลาการให้ทุน ผู้ให้ทุนหรอืหน่วยงานที่ให้ทุน 
     
     
     
     
9. การจัดสรรค่าใช้จ่ายของผูส้มัคร เฉลี่ยต่อปีการศึกษา (ระดับปรญิญาตรี) 

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

7. ค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน เครื่องเขียน  
8. ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม สงัสรรค์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในสังคม  
9. ค่าโทรศัพท์ จดหมาย หรอืสื่ออื่น ๆ  
10. ค่าของใช้ในชีวิตประจ าวัน เบ็ดเตล็ด  
11. ค่าใช้จ่ายส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ เช่น ดูหนัง เล่นกีฬา ฯลฯ  
12. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................  
13. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................  

รวม  
 
10. สุขภาพและโรคประจ าตัวของผูส้มัคร...................................................................................................................... 
     (หากมีใบรบัรองแพทยโ์ปรดแนบ) 
11. กิจกรรมทีก่ระท าขณะก าลงัศึกษาอยู่ (ตอนมัธยม) 

วันที่ ช่ือกิจกรรม สถานที่ร่วมกิจกรรม ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
    
    
    
    

12. โครงการหรอืความตั้งใจทีจ่ะประกอบอาชีพในอนาคต 
............................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................................ ....................................................... 
........................................................................... ............................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
13. ลักษณะและประเภทงานทีป่ระสงค์จะท า (ระบกุิจกรรมจิตอาสาทีส่นใจและต้องการท า) 
     1. .......................................................................................................................... .................................................. 
     2. .......................................................................................................................... .................................................. 
     3. ......................................................................................................................................................... ................... 
     4. ....................................................................................................... ..................................................................... 
 
 

                                                 ลงช่ือ ………………….…………………..ผู้สมัครขอรบัทุน 
                                      (………………………………………..) 

              วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ………..… 
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ค ารับรองของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
เขียนที่................................................... 

          ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................... ได้รบัทราบรายละเอียด 
เกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม จากโครงการเปิดสอนปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ของ (นาย/นางสาว)....................................................... โดยตลอดแล้ว ตกลงรับรองว่า
รายละเอียดทีร่ะบุไว้ในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นความจรงิทุกประการ 
          ในระหว่างที่ (นาย/นางสาว) ....................................................... รบัทุนนี้อยู่ ข้าพเจ้าจะแนะน า ว่ากล่าว
ตักเตือน ให้นสิิตมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ควบคุมความประพฤติให้
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตผู้อื่น และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ทุกประการ 
                                  ลงช่ือ ………………….………………….. 
                                      (………………………………………..) 
                                     บิดา/มารดา/ผูป้กครอง 

              วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ………..… 
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ให้ผูส้มัครขอรับทุนบรรยายถึงประวัติส่วนตัว ความเป็นอยู่ของครอบครัว ความจ าเป็นที่ต้องขอรับทุนการศึกษา    
(โดยละเอียด เพือ่ใช้ในการพจิารณา) พร้อมทั้งสาเหตุแห่งแรงจงูใจในการเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา/
สาขาวิชาที่ตนเองสมัครเรียน (ผู้สมัครเขียนบรรยายด้วยตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 
....................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.................................................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. .......................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.................................................................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
.................................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจรงิทุกประการ 
 
                                    ลงช่ือ ………………….………………….. 
                                          (………………………………………..) 

              วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ………..… 
 
 


