
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
 
คุณสมบัติของนสิิตผู้ขอรับทุน มีดังนี ้:  
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตร ี 
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา  
3. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหวา่งการลงโทษทางวินัยนสิิต  
 
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้:  
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดได้ดา้นล่างประกาศนี ้หรือ ขอรับได้ที่หน่วย  
แนะแนวและจัดหางาน งานกิจการนิสิต   อาคาร 9  
2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ( ส าหรับนิสติ ชั้นปีที่ 1 ใช้ส าเนาใบระเบียนสะสม : รบ. )  
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง  
5. ส าเนาบัตรประชาชนขอองผูส้มคัร และบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง  
6. หลักฐานรับรองรายได้ของครอบครัวตามแบบฟอร์มใบสมคัรและแนบส าเนาบัตรผูร้ับรอง 
รายได้ตามคณุสมบัติที่ก าหนด  
7. ภาพถ่ายบ้านที่อยู่อาศัย  
8. ค ารับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ส าหรับนิสติช้ันปีที่ 1 ที่ยังไม่ม ี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ขอค ารับรองจากส านักงานเลขาคณะที่นิสิตศึกษาอยู่ )  
 
ระยะเวลารับสมัคร :  
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที ่18 กันยายน 2558 
สถานทีส่มัคร : งานแนะแนวและจัดหางาน (ห้อง 9209) งานกิจการนสิิต ( อาคาร 9 )  
สอบถาม โทร : 038-354-580- 4 ต่อ 2635 



   
 

 
 
 
 
 
 

คําชีแ้จง 
 

  ใบสมคัรขอรบัทุนการศึกษา นิสิตต้องกรอกข้อความทั้งหมดให้สมบูรณ์ และตรงตามความเป็นจริง พร้อม
ทั้งแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1.   สําเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ผู้สมัคร และสําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงจํานวนบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
3.   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา จํานวน 1 ชุด สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ใช้สําเนาระเบียนสะสม (รบ.) จํานวน 1 ชุด 
4.  สําเนาบัตรผู้รับรองรายได้ของครอบครัว 
5.  คํารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มใบสมัคร 
6.  ภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัย หรือภาพถ่ายแสดงอาชีพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 
 

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

Explanation 
 
 

 Application for a scholarship, student must complete all fields and meet reality. Also, 
attach all documents as following. 

1.   The copy of house registration document that have your parent’s name, your sibling’s  
name and    
      your name. 
2.   The copy of identity card of your parents and you. 
3.   The copy of your transcript. ( For first year students use cumulative record.) 
4.   A copy of identity card of your guarantor. 
5.   Advisor guarantee form  
6.   The photo of your accommodation or your parent’s occupations. 

 
 
 
 
 

 



   
 

ใบสมคัรขอรบัทุนการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Kasetsart University Scholarship Application 

 

ปีการศึกษา 25…… 
รหัสประจําตัวนิสิต …………………… 

 
 

 
โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจน (Please complete your personal information.) 
1. ชือ่-สกุล  นาย/น.ส. .................................................................................................................................................................................... อายุ(Age)................ป ี
    Name – Surname (Mr. / Miss) ............................................................................................................................................................................................... 
   คณะ (Faculty) ............................................................................................. สาขาวิชาเอก (Major) ........................................................................................... 
   อาจารย์ที่ปรกึษา (Advisor) .................................................................................... คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX .) .............................................................. 
2. ชือ่-สกุลบิดา (Father’s name) .............................................................................................................................................................อายุ(Age)................ป ี
   อาชีพ (Occupation) ....................................................................................      รายได้/ปี (Annual salary) ........................................... บาท (Baht) 

   ที่อยู่ของบิดา (Father’s address) ............................................................................................................................................................................................ 
   ชื่อ-สกุลมารดา (Mother’s name) ........................................................................................................................................................อาย(ุAge)................ป ี
   อาชีพ (Occupation) .....................................................................................      รายได้/ปี (Annual salary) .......................................... บาท (Baht) 
   ที่อยู่ของมารดา (Mother’s address) .................................................................................................................................................................................. 
จํานวนพี่น้องในครอบครัว (Siblings).......คน            ศึกษาอยู่ (Studying) ......คน           ทํางานแล้ว (working) ......คน 
ผู้อุปการะส่งเสียนิสิต (Supporter) ...............................................................  อาชพี  (Occupation) .........................................................   

3. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา (Parent’s marriage status)  
  อยู่ด้วยกัน (Live together)       บิดามารดาถึงแก่กรรม (Both pass away)      บิดาถึงแกก่รรม (Father pass away)     

 มารดาถึงแก่กรรม (Mother pass away)    หย่าร้าง (Divorces)     แยกกันอยู่ (Separate) เพราะ.................................... 
4. สถานภาพของผู้ขอทุน (Student’s status )  
     เคยได้รับทุนการศึกษา (Received scholarship before) เมื่อปี (Year) ................... 

     ชื่อทุน (Scholarship’s name).......................................................................เป็นเงิน (Amount) ........................บาท (Baht)    
     ไม่เคยได้รับทุน (Never received scholarship)    

     ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. (Never take on loan)      เคยกู้ยืมเงิน กยศ. (Used to take on loan)  เมื่อปี (Year)............. 

     ปัจจุบันได้กู้ยืมเงิน กยศ. ในวงเงินกู้ (In the present, still taken on loan) ..............................บาท (Baht)  
5. ที่อยู่ของนิสิต พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ (Student’s address and telephone number)  
   ที่อยู่ตามภูมิลําเนาเดิม (Hometown address) ........................................................................................................................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  โทร . ………………………………….. 

   ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ขณะศึกษา (Current address) ................................................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………………………………….……….  โทร . ………………………………... 

 

 

 
ติดรูปถ่าย 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 

สําหรับเจ้าหน้าที่ทุน ฯ       อนุมัติให้ทุน  ชื่อทุน..................................................... 
             ไม่ได้รับอนุมัติให้ทุน 

( กรณีนิสิตช้ันปีที่ 1 ให้ใช้คะแนนจากใบ ร.บ.) 



   
 

 
แบบทุนการศึกษา 
 
 

กองกิจการนิสติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัตินสิิตผูข้อรับทนุ 

ปีการศึกษา ....................... 
 

1. ชือ่-สกุล  นาย/น.ส. ..................................................................................... .............................................................................. ชัน้ปีที ่(Year).................. 

   Name – Surname (Mr. / Miss) .............................................................................................................................................อาย(ุAge)................ป ี

   คณะ (Faculty) ........................................................................................... สาขาวชิาเอก (Major) ........................................................................................ 

   อาจารย์ที่ปรกึษา (Advisor) .................................................................................................... คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX .) ................................... 

  ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได้ขณะศึกษา (Current address) ........................................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………..…โทรศัพท ์(Telephone)……………….…….……… 

2. ชื่อ-สกุลบดิา (Father’s name) .........................................................................................................................................................อายุ(Age)................ป ี

   อาชีพ (Occupation) .................................................................................... รายได/้ป ี(Annual salary) ........................................... บาท (Baht) 

   ที่อยู่ของบิดา (Father’s address) ....................................................................................................................................................................................... 

   ชื่อ-สกุลมารดา (Mother’s name) ...................................................................................................................................................อาย(ุAge)................ป ี

   อาชพี (Occupation) ....................................................................................  รายได/้ป ี(Annual salary) .......................................... บาท (Baht) 

   ทีอ่ยูข่องมารดา (Mother’s address) ................................................................................................................................................................................ 

   สถานภาพสมรสของบิดา มารดา (Parent’s marriage status)  

 อยู่ด้วยกัน (Live Together)             บิดามารดาถึงแก่กรรม (Both pass away)            หย่ารา้ง (Divorces) 

 บิดาถึงแก่กรรม (Father pass away)              มารดาถึงแก่กรรม (Mother pass away) 

 บิดาหรอืมารดาสมรสใหม ่ (Father or Mother remarriage)  แยกกันอยู ่(Separate) เพราะ................................. 

 
 
 
 

ชื่อทุน.............................................................. 
รหัสประจําตัวนิสิต ....................................... 

 
ติดรูปถ่าย 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 

( กรณีนิสิตช้ันปีที่ 1 ให้ใช้คะแนนจากใบ ร.บ.) 
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3. มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา เรียงตามลําดบัดังนี ้รวมนิสติผู้สมคัรด้วย (In order of siblings) 

ชื่อ-สกุล 
(Name - Surname) 

ระดับการศึกษา 
(Level of education) 

อาชีพ 
(Occupation) 

สถานประกอบอาชีพ/สถานศึกษา 
(Office/ Academy) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
4. ผู้สมคัรได้รบัเงนิคา่ใช้จา่ยเดือนละ ........................... บาท จาก  

   (How much do you receive your expenses per month? And from who?) 

 บิดา (Father)            มารดา (Mother)               ผู้อุปการะ (Supporter)          กยศ. (Student loan) 

 ในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้อุปการะ ซึ่งไม่ใช่บิดา มารดา ผู้อุปการะนั้นเก่ียวข้องเป็น (In case you receive your 

 Expenses from the supporter, what is your relationship between you and your supporter?) ........................................   

 อาชพี (Occupation) ........................................................................โทรศพัท ์(Telephone) ............................................ 

 สถานทีป่ระกอบอาชพี (Office address) ..........................................................................................................................  

 ผู้อุปการะมบีตุรในอปุการะจํานวน  (How many children that yours supporter have?) ................. คน 

   ผู้สมัครเคยทํางานพิเศษระหว่างหยุดภาคเรียน/ขณะเรยีนหรือไม่ (Have you ever had a part - time job or not?) 
    เคย ( Yes )                       ไม่เคย (Never) 
   ถ้าเคย ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย (If you ever had a part-time job, how much did you get paid on average?)  

   สัปดาห์ละ (per week) ...........................บาท (bath) หรือเดือนละ (or per month) ...........................บาท (bath) 
 ประเภทของงานที่เคยทําและที่ทําอยู่ในปัจจุบัน (What kind of the part-time job that you work or you  

 are working?)………….………….....................……............................................................................................ 
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5. ระบุทนุการศึกษาที่เคยไดร้ับมาแล้ว (What did the scholarship that you received?)  

ปีการศึกษา 
(Academic year) 

ชื่อทุนการศึกษา 
(Name of a scholarship) 

มูลค่าทุน 
(The amount of the scholarship) 

1.   

2.   

3.   
 

6. สุขภาพและโรคประจําตวัของผูส้มัคร (Have you had congenital disease?)............................................................ 

7. สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจาก (เฉพาะนิสติชั้นปีที่ 1)  (What is the name of your high school?) 

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

8. กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและอื่น ๆ ที่เข้าร่วมขณะกําลังศึกษาอยู่ (What are the activities that you do while  

    you are studying?).................................................................................................................................................................... 

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

9. โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต (What is your occupation plan?) ................................... 

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

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

10. เม่ือท่านสาํเร็จการศึกษาและมีอาชีพ ฐานะมั่นคงแล้ว ท่านยินดีจะให้ทนุการศึกษาแก่นิสิตผู้ขาดแคลน    
   ทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ (ระบุความคิดเหน็) (When you graduate and have a permanent    

   occupation, will you be willing to provide the scholarships for needy students in the university or not?     

    Write your opinion.) .......................................................................................................................................................... 

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

 

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้สมัครขอรบัทุน 
                                                      (.........................................................................)         

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

คํารบัรองและความคิดเหน็ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
(Advisor’s opinion and guarantee.) 

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

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

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

(ลงชื่อ)………………………………………………………………… 
       (.................................................................................) 

        วันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. ...................... 
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ให้นสิิตบรรยายถึงประวัติส่วนตัวความเปน็อยู่ของครอบครัว ความจาํเป็นที่ต้องขอรบัทุนการศึกษา 
(โดยละเอียด เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา) พรอ้มทั้งสาเหตุความจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตน
เรียนและงานที่จะทําเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว (Please write down your family’s background and the reasons 

why you need this scholarship. (It will be used for consideration of the scholarship) And explain about your 

motivation in choosing your major  and your future career plan after graduate.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(ลงชื่อ)………………………………………………………………… 

     วันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. ...................... 
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หนังสือรับรองรายไดข้องครอบครัว 
(หนังสือรับรองนี้ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองรายได้ทั้งฉบับเท่านั้น) 

 
ข้าพเจ้า..............................................................................................ตําแหน่ง.......................................................... 
สถานทีท่ํางาน (ระบุให้ชัดเจน) ................................................................................................................................ 
ขอรับรองวา่ 

นาย..............................................................บิดาของนาย/นางสาว............................................................ 
ประกอบอาชพี....................................................................ชื่อสถานทีท่าํงาน………………………………………..………… 
……………………………………………………… มีรายได้ปีละ ……………………..………. บาท 

นาง..............................................................มารดาของนาย/นางสาว......................................................... 
ประกอบอาชพี....................................................................ชื่อสถานทีท่าํงาน………………………………………..………… 
………………………………………………………. มีรายได้ปีละ ………………………………. บาท 

นาย/นาง/นางสาว.................................................................... เป็นผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (หมายถึงผู้
อุปการะส่งเสยีค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ แก่นสิิตเท่านัน้) ของนาย/นางสาว......................................................................... 

ประกอบอาชพี.................................................................ชื่อสถานที่ทํางาน……………………………………………………… 

............................................................... มีรายได้ปีละ ……………….………….…. บาท 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

หมายเหตุ 

การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ระบุตําแหน่งของผู้รับรอง 

1. ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือตําแหน่งเทียบเท่า หรือ 

2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือ 

3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 
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ตดิรปูถ่ายบา้นพกัอาศัย / ร้านค้าประกอบอาชพี 

ของ บดิา มารดา ผูส้มัครขอรบัทุน 

(Please add photo of your family’s accommodation or store.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.................................................................................................................. 

ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย/ร้านค้าประกอบอาชีพ ของบิดา และ/หรือ มารดา ข้าพเจ้าตามบ้าน 

เลขที่........ ซอย..................................หมูท่ี่.......ถนน...................................... แขวง/ตาํบล..................................... 

เขต/อาํเภอ.................................................จังหวดั......................................................จริง 

 

 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………… 

  (นาย/นางสาว...........................................................................) 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีติดรูปถ่าย 
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แผนทีแ่สดงทีต่ั้งบา้นพกัอาศัย โดยละเอียดและชดัเจน 

ของบดิา มารดา นิสติ 

(Please write down your accommodation position map.) 
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