
แบบฟอรม์ประวตัินักศึกษาทนุการศึกษา 
 

การใหทุ้นช่วยเหลอืนกัศึกษาที่ผูป้กครองไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรสั COVID-19 ประจาํปีการศึกษา 2564  
 

ขอ้มูลท ัว่ไป (นกัศึกษาผูข้อรบัทนุฯ เป็นผูก้รอก) 

   ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………….…………………นามสกลุ…………….……………………..….อายุ…………….ปี 

   เลขประจาํตวับตัรประชาชน…………………………………รหสัประจาํตวันกัศึกษา….………….……………………… 

   นํา้หนกั…………ก.ก. สว่นสูง……..…ซม. ศาสนา……….……….สญัชาต…ิ…..………….เชื้อชาต…ิ…..……………. 

   ทีอ่ยู่(ภูมลิาํเนา) เลขที…่………..หมู…่………ซอย………………………………..…ถนน……..…………..……………… 

   ตาํบล/แขวง………………………………..อาํเภอ/เขต………………………….จงัหวดั…………………..………………... 

   รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัท…์……………………………………..โทรสาร…………….…..………………….... 

   ท่ีอยู่ปจัจุบนั เลขที…่……….หมู่…………ซอย……………….……………..…ถนน………………...………….………….. 

   ตาํบล/แขวง………………………………..อาํเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั…………..……………………… 

   รหสัไปรษณีย…์……………โทรศพัท…์………………………………..โทรสาร………….………….………………………. 

   ขอ้มลูดา้นการเงนิ ธนาคาร…………..……สาขา…………….ประเภทบญัช…ี…..………เลขทีบ่ญัช…ี..……….…. 

ขอ้มลูดา้นการศึกษา จบการศึกษาระดบั…………………..…………….สาขาวชิา…………..…………….……..…. 

    จาก…………………………………………………………….……………..จงัหวดั………………………………….…………. 

    กาํลงัศึกษาระดบั   ป.วช.   ปรญิญาตร ี4 ปี   ปรญิญาตร ี2-3 ปี   ปรญิญาโท 

    ช ัน้ปีที…่….ภาควชิา/สาขา………..………………….…………..ความสามารถพเิศษ……………………………………. 

    คณะ  วศิวกรรมศาสตร ์ ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์ วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   

             เทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม          อตุสาหกรรมเกษตร   สารสนเทศ   ศิลปศาสตรป์ระยุกต ์ 
            คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 

 อืน่ ๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

    ชื่อ-นามสกลุ อาจารยท์ีป่รกึษา……………………………………………………………โทรภายใน………………….…. 

  ขอ้มลูครอบครวั    

    บดิาชื่อ…………………….…….นามสกลุ…………………………….อายุ…………..ปี อาชพี……………………………………… 

     เงนิเดอืน…………...บาท สถานภาพ มชีวีติอยู่  แยกกนัอยู่ ถงึแก่กรรม  อืน่ ๆ……………………….. 

     ทีอ่ยู่ปจัจบุนั………………………..………………………………………………….……………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………โทรศพัท…์………………………………………………. 

     มารดาชื่อ……………………………....นามสกลุ……………..…………….อายุ…………..ปี อาชพี………………………………. 

     เงนิเดอืน………….บาท สถานภาพ  มชีวีติอยู่  แยกกนัอยู่ ถงึแก่กรรม อืน่ ๆ (ระบ)ุ……….……….. 

     ทีอ่ยู่ปจัจบุนั(ถา้ทีอ่ยู่เดยีวกบับดิาไม่ตอ้งกรอก)……….…………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………..……………………………………โทรศพัท…์…………………………………….. 
     ผูป้กครองชื่อ…….……………………….นามสกลุ…………………….………….อายุ………ปี อาชพี……………………………. 

     เงนิเดอืน…………..บาท เกี่ยวขอ้งเป็น…………………………………………………………………………………………………. 

     ทีอ่ยู่ปจัจบุนั………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………..……………………………………โทรศพัท…์…………………………………….. 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 

วนัทีก่รอกขอ้มลู………………………………………….. 

หมายเหต ุขอ้มลูจะถูกเก็บไวเ้พือ่ประโยชนด์า้นทนุการศึกษาของนกัศึกษา   

  
 

       รูปถ่าย 

เฉพาะบุคลากร 

ประวตักิารไดร้บัทนุฯ 

************* 

คร ัง้ที ่1 …………………………………….. 

………………………………………………… 

…………………………….………………….. 

คร ัง้ที ่2……………………………………… 

………………………………….…………….. 

…………………………………….………….. 

คร ัง้ที ่3…………………………….……….. 

………………………………………….……. 

……………………………………………..… 
 

*************** 

การเขา้ร่วมกจิกรรม 

1)…………………………………….……….. 

วนัที…่………………………………….……. 

2)…………………………………………….. 

วนัที…่………………………………………. 

3)……………………………………………. 

วนัที…่………………………………………. 
************** 
การใหค้วามช่วยเหลอืพเิศษ 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

ประเภททนุฯ 

……………………………………

  

  พลกิดา้นหลงั 

คณะ……………………….
 

    เอกสาร ทกศ. 1 



 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

ลงช่ือ .......................................................... อาจารยท่ี์ปรึกษา 

(...........................................................) 

วนัท่ี............... เดือน...................... พ.ศ................. 

 

ความเห็นของหัวหนาภาควิชา/หัวหนาแผนก 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ ..........................................................หวัหนา้ภาค/หวัหนา้แผนก 

(..........................................................) 

วนัท่ี............... เดือน......................พ.ศ................. 

หมายเหต ุ ใหนักศึกษาผูขอรับทุน  นําหลักฐานเพิ่มเติมมาแสดง คือ 

  1. ใบรายงานผลการเรียน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบียนบาน   1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  1 ฉบับ 

      3. รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป  (สําหรับติดใบสมัครขอรับทุน) 

  4. ใบรับรองเงินเดือนของผูปกครอง (ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน) 

  5. ใหหัวหนาภาควิชา หัวหนาแผนก รับรองวาขัดสน สมควรไดรับการสนับสนุน 



แผนที่เดินทางไปบา้นโดยสงัเขป 
(ระบ ุบา้นเลขที ่ถนน ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั และเบอรโ์ทรศพัทใ์หช้ดัเจน) 

 1) แผนท่ี ท่ีอยู่ปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) แผนที ่ทีอ่ยู่ตามภูมลิาํเนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  ชื่อ-นามสกลุ เพือ่นที่สามารถตดิต่อได ้คือ…………………………………………………โทรศพัท…์……………………………. 

           ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………… รหสัไปรษณีย…์………………. 

 

 

 



 

หนังสือรบัรองรายได้ครอบครวั 

(ใชก้รณีไมม่ใีบรบัรองเงนิเดอืน) 

สาํหรบัผูป้ระกอบอาชพีอสิระ   เชน่  คา้ขาย   รบัจา้ง  เกษตร และอืน่ ๆ 

รวมถงึ ผูไ้มป่ระกอบอาชพี  ไมม่รีายได ้

การกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืฉบบันี้ ต้องเป็นลายมือเขียนของผู้รบัรองรายได้ เท่านัน้ 

 

ขา้พเจา้……………..…………………………………..…. ตาํแหน่ง……………...……………………….…………… 

สถานท่ีทาํงาน………………………………………………….…….…..………………………………………….……………… 

ขอรบัรองว่า 

 นาย…………………………………………………………บดิาของ……………………………………………………. 

ประกอบอาชพี (ระบุ)…………………..…….…………….สถานทีท่าํงาน……..……………………...………………………… 

ไมป่ระกอบอาชพี (ระบุสาเหตุ)…………………………………………..รายไดเ้ฉพาะบดิาต่อปี…………...…....…………บาท 

 นาง……………………………………………….…………มารดาของ…………………………………………………. 

ประกอบอาชพี (ระบุ)…………………..………..………….สถานทีท่าํงาน……..…………………..…………………………… 

ไมป่ระกอบอาชพี (ระบุสาเหตุ)……………………..…………………..รายไดเ้ฉพาะมารดาต่อปี………………….………บาท 

สถานภาพบดิา-มารดา     จดทะเบยีนสมรส  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

       อยูด่ว้ยกนั  ถงึแกก่รรม ระบุ………….         หยา่ น.ศ. อยูก่บั…………………... 

                 แยกกนัอยู ่(ไมไ่ดต้ดิต่อกนั) น.ศ.อยูก่บั…………..       อืน่ ๆ 

 นาย/นาง/นางสาว…………………………..……………….ผูป้กครอง/ผูอ้ปุการะของ………………………………… 

ประกอบอาชพี ระบุ………………………………………สถานทีท่าํงาน………………………..………………………………. 

ไมป่ระกอบอาชพี ระบุสาเหตุ…………………..……………………………มรีายไดต่้อปี……………………..…………..บาท 

 

 ขา้พเจา้ของรบัรองและยนืยนัว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิ    หากปรากฏภายหลงัว่าไดม้ ี การรบัรอง

ขอ้ความอนัเป็นเทจ็   ข้าพเจ้ายินยอมรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

  

      ลงลายมอืชือ่………………………..………………….ผูร้บัรองรายได ้

          (……………………………………………..) 

           วนัที…่…………เดอืน…………………พ.ศ…………….. 

 
หมายเหตุ     1.  การรบัรองรายไดค้รอบครวัใหบุ้คคลในขอ้หน่ึงขอ้ใดขา้งล่างต่อไปน้ีเป็นผูร้บัรอง 

1.1 ขา้ราชการผูด้าํรงตําแหน่งระดบั 4หรอืตําแหน่งเทยีบเท่าหรอืบุคคลในเครื่องแบบชัน้สญัญาบตัร 

1.2 ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา 

1.3 ผูบ้รหิารสว่นทอ้งถิน่ระดบัผูใ้หญ่บ้าน กํานนัขึน้ไป 
 

เอกสารทีผู่ร้บัรองรายไดต้อ้งใชแ้นบประกอบการรบัรองรายไดค้รอบครวั คอื (เพยีงขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 เท่านัน้) 

1. สาํเนาบตัรขา้ราชการ (หน้า-หลงั) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (หน้า-หลงั)  พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง 

   



 เหตุผลการขอรับทุนการศึกษา 
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..................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      ลงช่ือ......................................................................... 

      (................................................................................) 

      ..................../..................................../....................... 
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