ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนต่อเนื่อง
สําหรับนิสติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

(กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน)
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นางสาว)
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
ปี รหัสประจําตัวนิสิต
ชั้นปีที่
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ สาขาวิชา
ภาควิชา
E-mail
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ภูมิลําเนาเดิม เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
จังหวัด
3. ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อหอพัก/หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ
4. สถานภาพปัจจุบันของบิดา มารดา
 อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
5. ประเภทที่พักอาศัยปัจจุบัน
 บ้านของบิดามารดา
 บ้านผู้ปกครอง
 บ้านญาติ  บ้านเพื่อน
 บ้านหรือห้องเช่ารวมกับผู้อื่น
 บ้านหรือห้องเช่าอยู่คนเดียว
 หอพัก
 อื่นๆ ระบุ
6. ชื่อ – สกุล บิดา
อายุ
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)
 เกษตรกร ประเภท
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม
ไร่  เช่าที่รวม
ไร่
 อื่นๆ
7. ชื่อ – สกุล มารดา
อายุ
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)
 เกษตรกร ประเภท
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม
ไร่
 เช่าที่รวม
ไร่
 อื่นๆ

ปี

ปี

8. ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง (กรณีที่มิใช่บิดา-มารดา)
อายุ
ปี เกี่ยวข้องเป็น
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
ลักษณะสินค้า
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)
 เกษตรกร ประเภท
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม
 อื่นๆ
9. รายได้บิดา
10. รายได้มารดา
11. รายได้ผู้ปกครอง

 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม



หาบเร่

ไร่

 เช่าที่รวม



เช่าร้าน

ไร่

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

12. นิสิตเป็นบุตรคนที่
ในจํานวนบุตรทั้งหมด
บุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา จํานวน
คน มีรายได้แล้ว จํานวน
โปรดระบุเกี่ยวกับพี่น้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามลําดับในตารางนี้
ระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือ อาชีพ/รายได้
สถานภาพ
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล
กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
สมรส/โสด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คน
คน
จํานวนบุตร
(คน)

13. รายรับ – รายจ่าย ของนิสิต
รายรับ
ก. รายได้จากบิดา มารดา เดือนละ …………………. บาท/เดือน (ไม่รวมค่าหน่วยกิต)
ข. รายได้จากผู้อุปการะ เดือนละ …………………. บาท/เดือน
ค. กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เดือนละ …………………. บาท/เดือน
ง. กู้ยืมเงินค่าครองชีพ
เดือนละ …………………. บาท/เดือน
(กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว)
รายจ่าย
ก. ค่าอาหาร
เดือนละ …………………. บาท
ข. ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ
เดือนละ …………………. บาท
ค. ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-มหาวิทยาลัย
เดือนละ …………………. บาท
ง. อื่น ๆ
เดือนละ …………………. บาท
14. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะสําหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ …..……. บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิตและ
ค่าบํารุงการศึกษา)
15. ประวัติการทํางานเพื่อหารายได้พิเศษ
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง

ลักษณะงานที่ทํา

ระยะเวลาการทํางาน

จํานวนเงินที่ได้รับ

16. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับหรือกําลังรับอยู่ขณะที่ศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อทุน
ประจําปี
จํานวนเงิน
ประจําปี
จํานวนเงิน
ชื่อทุน
ชื่อทุน
ประจําปี
จํานวนเงิน

บาท
บาท
บาท

17. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมขณะที่ศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์
- ระดับคณะ

- ระดับมหาวิทยาลัย

- หน่วยงานภายนอก

18. ผลคะแนนศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นปีที่ 1 =
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นปีที่ 2 (ภาคต้น/ภาคปลาย) =
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นปีที่ 3 (ภาคต้น/ภาคปลาย) =
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นปีที่ 4 ภาคต้น =
19. ขอให้นักศึกษาชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมัครทุนการศึกษา
- รถยนต์
ไม่มี
มี
ยี่ห้อ ……………….
รุ่น ………..….
อายุการใช้งาน ….. ปี
- รถจักรยานยนต์
ไม่มี
มี
ยี่ห้อ ……………….
รุ่น ………..….
อายุการใช้งาน ….. ปี
- รถจักรยาน
ไม่มี
มี
ยี่ห้อ ……………….
รุ่น ………..….
อายุการใช้งาน ….. ปี
- โทรศัพท์มือถือ
ไม่มี
มี
ยี่ห้อ ……………….
รุ่น ………..….
อายุการใช้งาน ….. ปี
- อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงและหากการให้ข้อมูลครั้งนี้ ข้อใดเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ทางคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัดทุนการศึกษา

ลงชื่อ
(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

เหตุผลและความจําเป็นในการขอรับทุน

ลงชื่อนิสิต
(
วันที่สมัคร

)

คํารับรองของบิดา มารดา ผู้ปกครอง

ลงชื่อผู้ปกครอง
(
ความสัมพันธ์กับนิสิต
วันที่

)

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่
ข้าพเจ้า
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ นาย/นางสาว
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

ตําแหน่ง

เดือน

พ.ศ.

ภาควิชา
ชั้นปีที่

ลงชื่อ
(

)

รูปถ่ายภาพบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สมัคร

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว
และ/หรือมาราดา ข้าพเจ้า ตาม เลขที่
แขวง/ตําบล
จริง

หมู่
เขต/อําเภอ

ซอย

ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย ของบิดา
ถนน
จังหวัด
ลงชื่อ
(
วันที่

)

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว
วันที่
ข้าพเจ้า
สถานที่ทํางาน
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
ขอรับรองว่า บิดาของ
ประกอบอาชีพ
หมู่ที่ตรอก/ซอย
เลขที่
อําเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ

เดือน
ตําแหน่ง

ถนน
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
ถนน

จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

บาท
 ถึงแก่กรรม

 ยังมีชีวิตอยู่

สถานที่ทํางาน
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

บาท

ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา – มารดา) ของ
ประกอบอาชีพ
หมู่ที่ตรอก/ซอย
เลขที่
อําเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ

เลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
โทรศัพท์
 ถึงแก่กรรม
 ยังมีชีวิตอยู่

สถานที่ทํางาน

มารดาของ
ประกอบอาชีพ
หมู่ที่ตรอก/ซอย
เลขที่
อําเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ

พ.ศ.

 ถึงแก่กรรม

 ยังมีชีวิตอยู่

สถานที่ทํางาน
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็น
ความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนพัฒนานิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

หมายเหตุ : การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือตําแหน่งเทียบเท่า หรือ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

)

