
    
ระเบียบสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยกองทุนนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 

......................................................... 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดทีจ่ะจัดตั้งกองทุนนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้การช่วยเหลือนิสิตเก่าของคณะที่ประสบพิบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
รวมทั้งนิสิตเก่าท่ีเกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงที่มีภาวะทุพพลภาพถาวร เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตเก่าผู้ประสบพิบัติภัย การเจ็บป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพถาวร เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต  

การเจ็บป่วยร้ายแรง และมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถาวร 
 

หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ 
 กองทุนนี้จะให้การช่วยเหลือแก่นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 16 และนิสิตเก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีท่ี  1   พิบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ให้การช่วยเหลือไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
กรณีท่ี  2   การเจ็บป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพถาวร เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต การเจ็บป่วยร้ายแรง และมีผล 
        กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถาวร ให้การช่วยเหลือไม่เกิน  

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

ข้อปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
1. สิทธิที่จะไดรับเงินช่วยเหลือ ต้องเป็นผลเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากพิบัติภัยต่างๆ หรือ การเจ็บป่วย

ร้ายแรงดังกล่าวข้างต้น 
2. การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ ได  โดยยื่นค าร้องขอรับความ

ช่วยเหลือได้ที่สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนิสิตเก่าคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ  

 
 

                                  ประกาศ ณ วันที่   19   พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
(นายวิเชียร  กิจปรีชาวนิช) 

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เรื่อง ระเบียบการจ่ายเงินให้การช่วยเหลือนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ของกองทุนนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   
 

 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ (รุ่น 1- รุ่น 16)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 1.1  ต้องเป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ (รุ่น 1- รุ่น 16) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1.2  ต้องเป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
2.  หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ 
 กองทุนนี้จะให้การช่วยเหลือแก่นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 16 และนิสิตเก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีท่ี  1   พิบัติภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ให้การช่วยเหลือไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
กรณีท่ี  2   การเจ็บป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพถาวร เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต การเจ็บป่วยร้ายแรง และมีผล 
        กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถาวร ให้การช่วยเหลือไม่เกิน  

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี ้เป็นต้นไป 
 

 

              ประกาศ  ณ  วันที่    19    พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

                         
              (นายวิเชียร  กิจปรีชาวนิช) 
           นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
      

              
 
ก. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล................... ...............................อายุ................ปี 
เลขที่บัตรประชาชน                วัน เดือน ปีเกิด............................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
สถานภาพ       โสด   สมรส         หย่า           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
สมรส คู่สมรสชื่อ...........................................................................................  อายุ............ ..............ปี 
อาชีพ......................................................................... รายได้ต่อเดือน ........................................................บาท  
มีบุตร - ธิดา  จ านวนรวม............................คน  ดังนี้ 
1.  .........................................................อายุ............ป ี อาชีพ.............................รายได้ต่อเดือน.................บาท 
2.  .........................................................อายุ............ป ี อาชีพ.............................รายได้ต่อเดือน.................บาท 
3.  .........................................................อายุ............ป ี อาชีพ.............................รายได้ต่อเดือน.................บาท 
 

 ท่านได้รับสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่           ได้รับสิทธิ ไม่ได้รับสิทธิ 
ถ้าได้รับสิทธิโปรดระบุ  ......................................................................................................................... ........... 
 
ข.  ประวัติการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับปริญญา(ตรี/โท/เอก/อ่ืนๆ)………………...........………….คณะ………………...........…………..  เคยู รุ่นที…่…… 
วิทยาเขต…………………………..ปีที่เข้าศึกษา……………………  ปีที่จบการศึกษา…………………...... 
 
ค.  ประวัติการประกอบอาชีพ  ท่านเป็น / เคยเป็น 
 ข้าราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ         พนักงานเอกชน      เจ้าของกิจการ   
 อ่ืนๆ  ระบุ …………………………………………………………………………………………… 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน…………………………………..บาท   ที่มาของรายได้          ดว้ยตนเอง        ผู้อื่นให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้ความช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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ง. ประเภทความจ าเป็นที่ขอรับความช่วยเหลือจากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 
 

 กรณีที่  1  พิบัติภัยต่างๆ   
อัคคีภัย   อุทกภัย   วาตภัย    
อ่ืนๆ  (ระบุ)           
 

 

กรณีที่  2  การเจ็บป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพถาวร  
อัมพฤกษ์  อัมพาต   การเจ็บป่วยร้ายแรง และมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ 

จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถาวร 
        
        
        

 

จ. เอกสารประกอบ 
 ส าเนาบัตรประชาชน     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ใบรับรองแพทย์               ภาพถ่ายประกอบเพื่อการพิจารณา 
 เอกสารอ่ืน ๆ ระบุ       
 

  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ทุกประการ 
 

  ลงชื่อ          ผู้ขอรับการช่วยเหลือ / คู่สมรส / 
          (      )  ผู้ดูแลในฐานะเป็น    
              วันที่     
 
เบอร์โทรศัพท์       
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ฉ. บุคคลอ้างอิงให้การรับรองกี่ท่านก็ได้ตามสมควร  เช่น   อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หรือนิสิตเก่า 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประธานรุ่น / ชมรม,  เพื่อนร่วมรุ่น  ส.มก.ภาค / จังหวัด  และอ่ืน ๆ    
 

1. ชื่อ    นามสกุล   เบอร์โทร    
ความสัมพันธ์             
     ลงชื่อ         
      (     ) 
     วันที่          
 

2. ชื่อ    นามสกุล   เบอร์โทร    
ความสัมพันธ์             
     ลงชื่อ         
      (     ) 
     วันที่          
  

3. ชื่อ    นามสกุล   เบอร์โทร    
ความสัมพันธ์             
     ลงชื่อ         
      (     ) 
     วันที่          

 

 

 


