
 
 
 
 
 

ใบสมัคร 
ทุนสนับสนนุนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศกึษา  ณ  ต่างประเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา.................. 

1.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล ...........................................................(ไทย) 
     Name……………………………………………………………………. Surname………………………………………………….(อังกฤษ) 
     เลขประจําตัว ....................................... สังกัดภาควิชาวิศวกรรม .......................................................................... 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คะแนนเฉล่ียสะสม................................................................ 

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ...........................................................E-mail.......................................................................... 
2.  ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(    )  หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคารที่ ............................................ ห้องเลขท่ี ......................................... 
(    )  หอพักเอกชน .......................................................................................... ห้องเลขที่ .......................................... 
         บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.................ถนน...................................ตําบล/แขวง .................................................... 
         อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................... 
(    )  บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................ถนน...................................ตําบล/แขวง ...................................................... 
         อําเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์....................................          
3.  หลักฐานความพร้อมทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
4.  หลักการและเหตุผลที่ขอทุนสนับสนุนการเดินทางไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา  ณ  ต่างประเทศ 

1........................................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................................... 

5.  สถานที่ฝึกงาน โปรดระบุ 
5.1. ช่ือสถานที่ฝึกงาน พร้อมที่อยู่...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
5.2. รายละเอียดของผู้ประสานงาน (ช่ือ-นามสกุล พร้อม e-mail และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
5.3. ลักษณะงานที่จะไปฝึกงาน
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

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

         (......................................................) 
วันที่ ..........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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6.  คํารับรองผู้ปกครอง 

เขียนที่...................................................................... 
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ................ 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการ
สมัครทุนสนับสนุนนิสิตไปฝกึงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยตลอดแล้ว  ตกลงรับรองและยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... 
เลขประจําตัว................................................  ภาควิชา/สาขาวิชาวิศวกรรม...................................................................
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมัครรับทุนน้ีโดยนิสิตจะไปฝกึงาน/สหกิจศึกษา ณ....................... 
........................................... และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัครน้ี  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... ผู้ปกครอง 
         (........................................................) 

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

7.  คํารับรองอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน  ณ  ต่างประเทศ  
ของผู้สมัครดังน้ี ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ ................................................ อาจารย์ที่ปรึกษา 

(........................................................) 
                                                                    วันที่ ............. เดือน......................พ.ศ. ................ 

 
8.  คํารับรองคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ  
ต่างประเทศ  ของผู้สมัครดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ ................................................ คณะกรรมการการฝึกงานนิสิตฯ 

                                                                 (..................................................................) 
       วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ................ 
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9.  คํารับรองหัวหน้าภาควิชา 
 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ  
ต่างประเทศ  ของผู้สมัครดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ................................................ หัวหน้าภาควิชา 
         (........................................................) 

วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ............... 
 
10.  คํารับรอง  รองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต 
 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา  ณ  
ต่างประเทศ  ของผู้สมัครดังน้ี 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                               ลงช่ือ ........................................................รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
        ( .............................................................. )        

                              วันที่ ............. เดือน......................พ.ศ. .............. 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

ณ .................................................................................  
ระหว่างวันที่ .................................................................................. 

 

รายการ จํานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

 
1.  ค่าเดินทางไป-กลับ 
2.  ค่าที่พัก 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 
5. ....................................................... 
6. ....................................................... 

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

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

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

 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................ บาท 
     (........................................................................)      ตัวอักษร 
หลักฐานการสมัครของรบัทนุการศึกษา 
1.  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

2.  รูปถ่าย  1 นิ้ว  จํานวน  1  ใบ 

3.  สําเนาทรานสคริปถึงภาคการศึกษาก่อนขอทุนไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา   และสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ีขอ  

    ทุนการศึกษา  (KU 2) 

4.  หลักฐานการตอบรับจากหน่วยงานท่ีรับนิสิตเข้าฝึกงาน/สหกิจศกึษา   ท่ีมีการระบุชื่อนิสิตอย่างชัดเจน 

5.  หลักฐานความพร้อมทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ  

5.1 มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือคะแนน TOEFL (iBT score) ไม่น้อยกว่า 61  หรือ IELTS ไม่น้อย 
     กว่า 5.5 คะแนน  
5.2 ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร  ไม่ตํ่ากว่า 9  หน่วยกิต และเกรดเฉลี่ย 
     ภาษาอังกฤษเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ตํ่ากว่า B 
5.3 มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ของประเทศท่ีนิสิตจะไปฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษา 

 

หมายเหตุ  นิสิตต้องส่งหลักฐานให้ครบท้ัง  5  รายการ  ภายในวันท่ีคณะฯ กําหนด  หากนิสิตส่งหลักฐานไม่ครบ  คณะกรรมการการ
ฝึกงานนิสิตแลการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา จะไม่รับพิจารณา  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

การเบิกจ่ายทนุ 
1. นิสิตผู้ขอรับทุนต้องส่งใบประเมินผลการฝึกงานและใบลงเวลาการฝึกงาน พร้อมรายงานการฝึกงานฉบับสมบูรณเ์ป็นภาษาอังกฤษโดย

ต้องส่งกรรมการการฝึกงานนิสิตและโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาของภาควิชาท่ีนิสติสังกัดภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

2. นิสิตผู้รับทุนจะต้องนําเสนอสาระสําคัญท่ีได้รับจากการไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ต่อคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตฯ  

   ภาควิชาต้นสังกัด 

3.นิสิตจะต้องส่งเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง กากต๋ัวเคร่ืองบิน และ Boading Pass) ท่ีสมบูรณ์ เพ่ือหน่วยกิจการนิสิต
ดําเนินเบิกจ่ายทุนฯ ภายใน 1 เดือน  หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย   หากพ้นกําหนดจะถือว่านิสิตสละสิทธ์ิในการรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 



 


