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ใบสมัคร  
ขอรับทุนการศกึษาของคณะวทิยาศาสตร์  

 
 
1. ประวัตส่ิวนตวั 
 

 1.1 ช่ือ – นามสกลุ……………………………………………………….....................อาย…ุ………......ปี 
  รหสัประจําตวั………………………………..…...สาขาวิชา…………………………………………… 
  ภาควิชา............................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา…………………………………... 
 

  ท่ีอยูปั่จจบุนั…………………………………………………………………………………….............. 
  ……………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย์…………………… 
 โทรศพัท์มือถือ……………………………………E-mail................................................................. 
 ภมูิลําเนาเดมิ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย์…………………… 
 

 1.2 ปัจจบุนัได้รับคา่ใช้จ่ายจาก………………………………………………………..…อาย…ุ…………ปี 
  เดือนละ…………………บาทเก่ียวข้องเป็น…………………………………………………............... 
  อาชีพ…………………………………………………………มีรายได้เดือนละ………………………. 
  สถานท่ีทํางาน……………………………….…………………………………………………………. 
  ……………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย์……………………
  โทรศพัท์……………………………………………โทรสาร.............................................................. 
 

  หรือผู้สมคัรมีเงินคา่ใช้จ่ายโดยการหารายได้พิเศษด้วยตนเอง โดย…………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  ผู้สมคัรมีคา่ใช้จ่ายโดยประมาณเดือนละ........................................บาท  โดยแบง่เป็นกลุม่ตา่งๆดงันี ้
  คา่อาหาร.........................บาท/เดือน     คา่เดนิทาง.........................................บาท/เดือน 
  คา่ท่ีพกัอาศยั...................บาท/เดือน  อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ...................................บาท/เดือน 
 

 1.3 ผลการเรียนเฉล่ีย แตล่ะปีท่ีผา่นมา 
 มธัยมศกึษาตอนปลาย……………………จากโรงเรียน.........................…………………………….. 
 ปี 1 ภาคต้น………………ปี 1 ภาคปลาย……………… 
 ปี 2 ภาคต้น………………ปี 2 ภาคปลาย………………. 
 ปี 3 ภาคต้น………………ปี 3 ภาคปลาย……………… 
 ปี 4 ภาคต้น………………ปี 4 ภาคปลาย………………. 

 
รูปถ่าย 

GPAX ปัจจุบนั……………………………… 
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2. ประวัตคิรอบครัว 
 

 2.1 บดิาช่ือ……………………………..………............... ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย.ุ..........ปี 
 อาชีพ…………………………………………………………..มีรายได้เดือนละ…………………บาท 
 สถานท่ีทํางาน……………………………….…………………………………………………………. 
 ……………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย์……………………
 โทรศพัท์……………………………………………โทรสาร.............................................................. 
 

 2.2 มารดาช่ือ…………………………..………............... ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย.ุ..........ปี 
 อาชีพ…………………………………………………………..มีรายได้เดือนละ…………………บาท 
 สถานท่ีทํางาน……………………………….…………………………………………………………. 
 ……………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย์……………………
 โทรศพัท์……………………………………………โทรสาร.............................................................. 
 

 2.3 สภาวะปัจจบุนัของบดิา - มารดา 
  อยูด้่วยกนั  แยกกนัอยู ่  หยา่ร้าง  อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.4 ผู้ปกครองช่ือ………………………………………………...เก่ียวข้องเป็น………………อาย.ุ..........ปี 
  อาชีพ…………………………………………………………...มีรายได้เดือนละ…………………บาท 
  สถานท่ีทํางาน……………………………….…………………………………………………………. 
  ……………………………………………………….......................รหสัไปรษณีย์……………………
  โทรศพัท์……………………………………………โทรสาร.............................................................. 
 

2.5 มีพ่ีน้องร่วมบดิา มารดาเดียวกนั และพ่ีน้องท่ีบดิาหรือมารดาต้องอปุการะ เรียงตามลําดบัดงันี ้ 
(รวมนิสติผู้สมคัรด้วย)  

 

ช่ือ/นามสกลุ 
ระดบั 

การศกึษา 
อาชีพ 

สถานท่ีประกอบอาชีพ/ 
สถานศกึษา 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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3.    ระบุท ุนการศึกษาที่เคยได้รับ ทัง้ในอดีตและปัจจุบัน  (เมื่อใด จาํนวนเท่าใดและแหล่งทุน)  
 

 3.1……………………………………………………………………………………………………… 
 3.2……………………………………………………………………………………………………… 
 3.3……………………………………………………………………………………………………… 
 3.4……………………………………………………………………………………………………… 
 3.5……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ระบุกจิกรรมที่เคยทาํเพ ื่อส่วนรวม ทัง้ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 4.1……………………………………………………………………………………………………… 
 4.2……………………………………………………………………………………………………… 
 4.3……………………………………………………………………………………………………… 
 4.4……………………………………………………………………………………………………… 
 4.5……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ท่านคิดว่าเมื่อสาํเร็จการศึกษาไปแล้ว ท่านยนิดีจะให้ท ุนการศึกษา แก่นิสิต รุ่ นหลัง
 ต่อไปหรือไม่ (แสดงความคิดเหน็) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
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6. บรรยายความจาํเป็นท ี่ต้องขอรับทุนการศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
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7. หลักฐานในการสมัคร  
 7.1  หนงัสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 7.2  หนงัสือแสดงความคดิเห็นของผู้ปกครอง 
 7.3  หนงัสือรับรองรายได้ครอบครัว 
 7.4  รูปถ่ายบ้านพกัอาศยั หรือร้านค้าประกอบอาชีพของ บดิา มารดา 
 7.5  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของบ้านพกัอาศยัของบดิา  มารดาของนิสติ 
 7.6  สําเนาแสดงผลการเรียน 
 7.7  สําเนาทรานสคริปกิจกรรม 
 7.8  สําเนาบตัรนิสติ 
 7.9  สําเนาใบลงทะเบียนเรียน (KU 2) 
 7.10 ตารางเรียน (เพ่ือกําหนดวนัสมัภาษณ์) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ หากปรากฏภายหลงัวา่ข้อความในใบ
สมคัรนี ้เป็นความเท็จแม้แตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดัสทิธิการรับทนุทนัที 
 
 
 

   …………………………………………… 
ช่ือ-นามสกลุตวับรรจง (……………………………………..…...) 
                                วนัท่ี…….เดือน…………………..พ.ศ……… 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
(……………………………………………..) 
คณะทํางานฝ่ายทนุการศกึษาประจําภาควิชา 
หรือ หวัหน้าภาควชิา 
หรือ ตวัแทนท่ีหวัหน้าภาควิชาแตง่ตัง้ 
วนัท่ี……..เดือน…………………..พ.ศ……… 
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หนังสือแสดงความคดิเหน็ของอาจารย์ท ี่ปรึกษา 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………......ตําแหน่ง………………………….. 
อาจารย์ประจําภาควิชา......………………………………………………...................……. คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของ………………………………………………………………………………………… 
รหสันิสติ....................................นิสติ ชัน้ปีท่ี………....สาขาวิชา……………………………………………… 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………………..……… 
  (…………………………………………………………..……..) 
  วนัท่ี………….เดือน…………………..พ.ศ……………. 
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หนังสือแสดงความคดิเหน็ของผู้ปกครอง 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………….........……........................อาย.ุ..............ปี 
อาชีพ………………………………………………………..............…..มีรายได้เดือนละ…………………บาท 
สถานท่ีทํางาน……………………………….…………………………………………………………............... 
………………………………………………………...................................รหสัไปรษณีย์……………………
โทรศพัท์……………………………………………โทรสาร.............................................................. 
 
 เป็นผู้ปกครองของ……………………………………………………เก่ียวข้องเป็น………………........ 
รหสันิสติ....................................นิสติ ชัน้ปีท่ี………....สาขาวิชา……………………………………………… 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 ความเห็นของผู้ปกครอง.............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………………..……… 
  (…………………………………………………………..……..) 
  วนัท่ี………….เดือน…………………..พ.ศ……………. 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว 
 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................ตําแหนง่.......................................................... 
สถานท่ีทํางาน...........................................................................เลขท่ี.......................................หมูท่ี่......... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................................ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต............................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย์................โทรศพัท์......................... 
 

 ขอรับรองวา่ บดิาของ............................................... ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติอยู ่ อาย.ุ..........ปี 
ประกอบอาชีพ........................................................สถานท่ีทํางาน............................................................. 
เลขท่ี...........................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต............................................จงัหวดั.................................... 
รหสัไปรษณีย์.................................โทรศพัท์..............................................มีรายได้ปีละ.......................บาท 
 

 มารดาของ.............................................................. ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติอยู ่ อาย.ุ..........ปี 
ประกอบอาชีพ..............................................สถานท่ีทํางาน.................................................................... 
เลขท่ี...........................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั............................................. 
รหสัไปรษณีย์.................................โทรศพัท์.....................................มีรายได้ปีละ................................บาท 
 

 ผู้ปกครอง (ท่ีมิใช่บดิา – มารดา) ของ............................................................................................ 
 ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวติอยู ่ อาย.ุ..........ปี  ประกอบอาชีพ.................................................................. 
สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................................... 
เลขท่ี...........................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั............................................... 
รหสัไปรษณีย์.................................โทรศพัท์.....................................มีรายได้ปีละ................................บาท 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏหลงัวา่ได้มีการ
รับรองข้อความอนัเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

 ลงช่ือ............................................................. 
        (.............................................................) 
 ตําแหนง่......................................................... 
 

หมายเหต ุ :  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ รับรอง 
1. ข้าราชการระดบั 5 ขึน้ไป หรือตําแหน่งเทียบเทา่ 
2. ผู้บริหารสถานศกึษา หรือ 

3. ผู้ปกครองท้องถ่ินระดบัผู้ใหญ่บ้านขึน้ไป  
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ที่ตดิรูปถ่ายบ้านพักอาศัย หรือร้านค้าประกอบอาชีพ 
ของ บดิา มารดา  ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีตดิรูปถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว................................................................................................... 
ขอรับรองวา่ เป็นรูปถ่ายบ้านท่ีพกัอาศยั/ร้านค้าประกอบอาชีพ ของ บดิา และ/หรือ มารดา ข้าพเจ้า 
ตามเลขท่ี.........................................ถนน/ซอย.....................................ตําบล................................. 
อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์...................... 
โทรศพัท์..........................................จริง 
 

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

นาย/นาง/นางสาว.................................................................. 
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แผนที่แสดงท ี่ต ัง้ของบ้านพักอาศัย 
ของ บดิา มารดานิสิต 

(โดยละเอ ียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


