
คาํช้ีแจง 

 ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาน้ี นิสิตจะตอ้งกรอกขอ้ความทั้งหมดใหส้มบูรณ์ และตรงตามความ-
เป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ ดงัน้ี 

นิสิตทีเ่คยได้รับทุนการศึกษาของมหาวทิยาลยัแล้ว 
1.  สาํเนาบตัรนิสิต / สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน  1  ฉบบั 
2.  สาํเนาทะเบียนบา้นแสดงจาํนวนบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกนั  จาํนวน 1  ชุด 
3.  ใบรายงานผลการศึกษาฉบบัถ่ายสาํเนา  จาํนวน 1 ชุด 
4.  คาํรับรองของอาจารยท่ี์ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มใบสมคัร) 
5.  ภาพถ่ายหรือหลกัฐานรับรองเพ่ือแสดงอาชีพและรายไดข้องบิดา มารดา หรือผูป้กครอง ตาม

แบบท่ีแนบ 

นิสิตช้ันปีที ่1  และนิสิตทีไ่ม่เคยสมัครขอรับทุนการศึกษา 
1. สาํเนาบตัรนิสิต / สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน  1  ฉบบั 
2.  สาํเนาทะเบียนบา้นแสดงจาํนวนบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกนั  จาํนวน  1  ชุด 
3.  นิสิตชั้นปีท่ี 1  ใชใ้บระเบียนสะสม (รบ.)  ฉบบัถ่ายสาํเนา  จาํนวน 1 ชุด  นิสิตชั้นปีอ่ืน ๆ   

ใชใ้บรายงานผลการศึกษาฉบบัถ่ายสาํเนา  จาํนวน  1  ชุด 
4.  คาํรับรองของอาจารยท่ี์ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มใบสมคัร) 
5.  ภาพถ่ายหรือหลกัฐานรับรองเพ่ือแสดงอาชีพและรายไดข้องบิดา มารดา หรือผูป้กครองตาม

แบบท่ีแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

ทุนการศึกษาทัว่ไป     
ช่ือทุน......................................ปีการศึกษา 25............. 

 
 
  
 

โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างโดยละเอยีดและชัดเจน 

1.   ช่ือนิสิต  นาย / นางสาว       รหสัประจาํตวันิสิต    

   คณะ      สาขาวชิา                ชั้นปี  

คะแนนเฉล่ียสะสม  (กรณีเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1  ใหใ้ชค้ะแนนจากใบ รบ.) 

2.     บิดา (ช่ือ-นามสกลุ)            อาย ุ ปี          มีชีวิต      ถึงแก่กรรม 

        อาชีพ     รายได ้/ ปี          บาท   

        สถานท่ีประกอบอาชีพ                          
       หมายเลขโทรศพัท ์     หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ     
 ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้           
 หมายเลขโทรศพัท ์     หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ     

        มารดา (ช่ือ-นามสกลุ)           อาย ุ ปี          มีชีวิต      ถึงแก่กรรม 

        อาชีพ     รายได ้/ ปี          บาท   

        สถานท่ีประกอบอาชีพ                         
       หมายเลขโทรศพัท ์     หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ     
 ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้           
 หมายเลขโทรศพัท ์     หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ     

     ผู้อุปการะ (ช่ือ-นามสกลุ)     อาย ุ ปี          มีชีวิต      ถึงแก่กรรม 

        ความสัมพนัธ์เป็น      มีบุตร   คน อาชีพ    รายได ้/ ปี         บาท 

        สถานท่ีประกอบอาชีพ           
       หมายเลขโทรศพัท ์     หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ     
 ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้           
 หมายเลขโทรศพัท ์     หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ     

3. สถานภาพสมรสของบิดา 
 ( )  อยูด่ว้ยกนั  (       )  บิดาถึงแก่กรรม  (      )  มารดาถึงแก่กรรม 
 ( )  บิดามารดาถึงแก่กรรม (       )  หยา่ร้าง   (      )  แยกกนัอยู ่เพราะ    

หน่วยกจิการนิสิต งานบริการการศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว สําหรับเจ้าหน้าทีทุ่นฯ      อนุมติัใหทุ้น  ช่ือทุน      

            ไม่ไดรั้บอนุมติัใหทุ้น 



4.     สถานภาพครอบครัว บิดา มารดา พี ่น้อง (รวมผู้สมคัรด้วย) 
       จาํนวนพ่ีนอ้ง           คน  กาํลงัศึกษา คน    ทาํงาน      คน 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานประกอบอาชีพ/สถานศึกษา 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
 

5.     ผู้สมคัรได้รับเงนิค่าใช้จ่ายรายเดอืน ๆ ละ     บาท  

       จาก     บิดา     มารดา        ผูอุ้ปการะ    
        ผูส้มคัรเคยทาํงานพิเศษ      ระหวา่งหยดุภาคเรียน       ระหวา่งเรียน 
        ไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียสัปดาห์ละ    บาท  หรือ  เดือนละ    บาท 
         ระบุประเภทของงานท่ีทาํ           
                      
    
6.     ที่อยู่ของนิสิต พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มอืถือ) 

7.1 ท่ีอยูต่ามภมิูลาํเนาเดิม พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์(โทรศพัทบ์า้น/มือถือ) 
              
              
              
              
 
7.2 ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อไดใ้นขณะท่ีศึกษาอยู ่พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์(โทรศพัทบ์า้น/มือถือ) 
              
              
              
              
 

7.   สถานภาพของผู้ขอทุน     
 (      )  เคยกูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา เม่ือปี พ.ศ.      

    ปัจจุบนัไดกู้ย้มืเงินกองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษา วงเงินกู ้  บาท 
 ( )  ไม่เคยกูย้มื 
 
 
 
 
 



8. ระบุทุนการศึกษาทีเ่คยได้รับมาแล้ว 
( )  เคยไดรั้บทุนการศึกษา (ถา้เคยกรอกขอ้มูลในตาราง)  (      )  ไม่เคยไดรั้บทุนการศึกษา (ทาํต่อขอ้ 9) 

 

ปีการศึกษา ช่ือทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 
   
   
   
   

9. สุขภาพและโรคประจาํตวัของผูส้มคัรทุน          

10. สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจาก                                      

11. กิจกรรมเพือ่ส่วนรวมและอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ร่วมขณะศึกษา       
             
              

12. โครงการหรือความตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพในอนาคตเม่ือสาํเร็จการศึกษา     
             
              

13. เม่ือท่านสาํเร็จการศึกษาและมีอาชีพ ฐานะท่ีมัน่คงแลว้  ท่านยนิดีจะใหทุ้นการศึกษาแก่นิสิตผูย้ากจนของ
มหาวิทยาลยัต่อไปหรือไม่  (โปรดระบุความคิดเห็น)       
             
              

        ลงช่ือ    ผูส้มคัรขอรับทุน 
                (    ) 
        วนัท่ี...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 

คาํรับรองและความคดิเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 
             
             
             
              

 ลงช่ือ    อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                (    ) 
        วนัท่ี...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 



14.   ให้นิสิตบรรยายถึงประวติัส่วนตวั ความเป็นอยู่ของครอบครัว ความจาํเป็นท่ีตอ้งขอรับทุนการศึกษา (โดย
ละเอียด เพื่อใชใ้นการพิจารณา) พร้อมสาเหตุแห่งความจูงใจในการเลือกเรียนวิชาท่ีตนเรียนและงานท่ีจะทาํเม่ือ
สาํเร็จการศึกษาแลว้ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

(ลงช่ือ)     ผู้สมัคร 
                                                        (     ) 

                วนัท่ี     

 
 
 



หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว 

(หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวฉบบันีต้้องเขยีนโดยลายมือของผู้รับรองรายได้ทั้งฉบบัเท่าน้ัน) 

 ขา้พเจา้      ตาํแหน่ง     
สถานท่ีทาํงาน (โปรดระบุใหช้ดัเจน)          
ขอรับรองวา่ 

 นาย      บิดาของนาย/น.ส.     
ประกอบอาชีพ     สถานท่ีทาํงาน       
มีรายไดปี้ละ    บาท 

 นาง      มารดาของนาย/น.ส.     
ประกอบอาชีพ     สถานท่ีทาํงาน       
มีรายไดปี้ละ    บาท 

 นาย/นาง/น.ส.      เป็นผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ (หมายถึง
ผูท่ี้อุปการะค่าใชจ่้ายต่าง ๆ แก่นิสิตเท่านั้น)  ของ นาย/น.ส.       
ประกอบอาชีพ     สถานท่ีทาํงาน       
มีรายไดปี้ละ    บาท 

ลงช่ือ      
                (     ) 
              วนัท่ี...........เดือน......................พ.ศ............. 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : 
 การรับรองรายไดข้องครอบครัว  ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 

1. ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ข้ึนไป  หรือตาํแหน่งเทียบเท่า  หรือ 
2. ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา หรือ 
3. ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป 
 

 * กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บรองดว้ย * 
 
 
 
 
 

 


