
 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา   
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒ 

 
๑. คุณสมบัติท่ัวไปส าหรับผู้สมัครรับทุน 
 ๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 ๑.๒ เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒  
 ๑.๓  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕ 
 ๑.๔  มีความประพฤติดี 
 ๑.๕  เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี  
๒.  การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ๒.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษา  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บ www.ivecr2.ac.th หรือ
ขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาทุกแห่งที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
 ๒.๒  ผู้สมัครรับทุนการศึกษาจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง  ๒ 
๓.  เอกสารและหลักฐานที่ย่ืนในวันสมัคร 
 ๓.๑  ใบสมัครขอรับทุน 
 ๓.๒  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ๓.๓  ส าเนาหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๓.๕  รูปถ่ายขนาด  ๑x๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๑  ใบ 
 ๓.๖  ส าเนาเอกสารส าคัญในการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
 ๓.๗  เรียงความ เรื่อง เหตุผลที่ข้าพเจ้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ      
(เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ความยาว  ๑  หน้ากระดาษ  A4 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้) 
๔.  ขั้นตอนการพิจารณา 
 ๔.๑  ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บ www.ivecr2.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาทุกแห่งที่
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
 ๔.๒  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒ 
 ๔.๓  สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ส่งไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒ 
 ๔.๔  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒  แต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาทุนการศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 ๔.๕  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒  แจ้งผลการคัดเลือกให้กับสถานศึกษาและศูนย์ประสานงาน
สถาบันการอาชีวศึกษาทราบ 
 
 



 

 
 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕60 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒ 

 
ชื่อ – สกุล     อายุ ปี  นับถือศาสนา  ระดับคะแนนเฉลี่ย  
วันเดือนปีเกิด      รหัสประจ าตัวนักศึกษา      
เลขที่บัตรประชาชน     ชั้นปี  สาขาวิชา     
ที่อยู่ตามภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี    หมู่    ถนน   ต าบล  อ าเภอ   
จังหวัด    โทรศัพท์    
ในขณะที่ศึกษาอยู่  ข้าพเจ้าพักอาศัยที่ 
 บ้านส่วนตัว  บ้านเช่า   หอพักเอกชน         อาศัยอยู่กับผู้อ่ืน   อ่ืนๆ   
๑. ข้าพเจ้ามีรายได้จากการท างานต าแหน่ง    ชื่อสถานที่ท างาน               .      
รายได้   บาท/ปี   เบอร์ติดต่อที่ท างาน     
๒.  ข้าพเจ้ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าเล่าเรียนประมาณเดือนละ   บาท  โดยใช้จ่ายเป็นรายการดังนี้ 
 ๒.๑  ค่าเช่าที่พักรวมค่าน้ า – ไฟ    บาท/เดือน 
 ๒.๒  ค่าอาหาร      บาท/เดือน 
 ๒.๓  ค่ารถโดยสาร/น้ ามัน    บาท/เดือน 
๓.  ประวัติการท ากิจกรรม 
              
               
๔.  ความสามารถพิเศษของนักศึกษา 
  พิมพ์ดีดภาษาไทย   ค า/นาที  ภาษาอังกฤษ  ค า/นาที 
  คอมพิวเตอร์โปรแกรม          
   ดนตรี  ประเภท          
   กีฬา   ประเภท           
   ช่างฝีมือ (ระบุลักษณะ)          
   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)            
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่เขียนเป็นจริงทุกประการหากข้าพเจ้าแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ  ข้าพเจ้าทราบว่าจะต้องถูกตัด
สิทธิ์การรับทุนการศึกษาทันที 
     
              
         ลงชื่อ    ผู้ขอรับทุน 

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

ติดรูปถ่าย 

๑  นิ้ว 



 

ใบรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ในการขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา 

 
ข้าพเจ้า  ต าแหน่ง       
ขอรับรองว่า  นาย/นางสาว   สาขาวิชา    
เป็นนักศึกษาในความดูแล  และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  เหมาะสมที่จะรับทุนการศึกษานี้ 
บันทึกข้อมูลที่อาจารย์ต้องการจะแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทราบ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการขอรับ
ทุนการศึกษา 
 ๑. ประวัติครอบครัวของนักศึกษา 
         
         
         
         
         
         
          
 ๒. ประวัติคุณงานความดีของนักศึกษา 
         
         
         
         
         
         
         
          
 ๓.  ความเห็นเพิ่มเติม 
         
         
         
         
         
         
          
 
  ลงชื่อ    อาจารย์ผู้รับรอง 
        (    ) 
  วันที่      เดือน          พ.ศ.          . 
  
 



 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนผู้ขอทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

 
ชื่อ – สกุล        สาขาวิชา     . 

 
รายได้ของ
นักศึกษา/ปี 

คะแนน สภาพที่อยู่อาศัย คะแนน ผลการเรียน คะแนน การเขียนเรียงความ คะแนน 
ความประพฤติ 

และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
คะแนน 

๗๐,๐๐๐ บาท 
๘๐,๐๐๐ บาท 
๙๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐ 
๘ 
๖ 
๔ 

-อาศัยอยู่กับผู้อื่น 
-เช่าบ้านอยู่ 
-มีบ้านเป็นของต้น
เอง (ก าลังผ่อนส่ง) 
-มีบ้านเป็นของ
ตนเอง 

๑๐ 
๘ 
๖ 
 

๔ 

๔.๐๐ 
๓.๙๙-๓.๐๐ 
๒.๙๙-๒.๕๐ 

 

๑๐ 
๙ 
๘ 

-เนื้อเรื่อง 
-รูปแบบ 
-ความยาวของเรื่อง 
-องค์ประกอบ
ครบถ้วน 
-สะอาดเรียบร้อย 
 

๑๐ 
๘ 
๖ 
๔ 
 

๒ 

-ความประพฤติดี เช่น มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพเรียบร้อย  
-ช่วยเหลืองานสถานศึกษา 

- ถ้าปฏิบัติครบทั้ง 
2 หัวข้อ10 คะแนน 
-ถ้าปฏิบัติข้อใดข้อ
หนึ่ง 8 คะแนน 

 
คะแนนรวม    คะแนน 

หมายเหตุ   ๑.  ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขช่องได้คะแนนที่ท่านพิจารณา 
  ๒.  ให้น าคะแนนแต่ละช่องรวมกันแล้วใส่ในช่องคะแนนรวม 
  ๓.  คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐ คะแนน 
 
 
              ลงชื่อ      
                     (     ) 
                             ผู้พิจารณา 
 


