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เลขท่ีใบสมคัร ..................... 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพเิศษ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ-สกุลผู้สมัคร นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................. 

  รหสัประจ าตวันิสิต ..................................................... ชัน้ปีท่ี .......... คะแนนเฉล่ียสะสม ................... 

 

 

 เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 ตรวจสอบใบสมัคร,เอกสารแนบ และ หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ใบสมัครกรอกข้อมูล และ ตดิรูปถ่าย (รูปผู้สมัคร / รูปบ้าน / รูปสถานประกอบการ) ครบถ้วน 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาบัตรนิสิต 1 ชุด 

 ใบแสดงผลการเรียน  (Transcript) 1 ใบ  

 หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรอง 

 อ่ืนๆ .......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิรูปถ่ายผู้สมคัร 

ขนาด 1 นิว้ 
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 ผู้สมัครโปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง 

1.     ชื่อ-สกุล .............................................................................. วนั/เดือน/ปีเกิด ........./....................../..............อาย.ุ..........ปี 

        สญัชาติ......................เชือ้ชาติ....................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน  ........................................................................ 

2.     ภมิูล าเนาเดิม  เลขที่ ....................... หมูท่ี่ ........... ตรอก/ซอย ...................................ถนน ..................................................... 

        ต าบล/แขวง ...............................................อ าเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั ......................................... 

        รหสัไปรษณีย์ ................................ โทรศพัท์บ้าน .......................................................... 

3.     ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ..................หมูท่ี่ ............. ตรอก/ซอย ................................... ถนน .......................................................... 

        ต าบล/แขวง ...............................................อ าเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั ........................................ 

        รหสัไปรษณีย์ ............................... โทรศพัท์มือถือ ...................................................... อีเมล ............................................... 

4.     จบการศึกษาขัน้สงูสดุระดบั ........................................................................ สาขา ................................................................ 

        สถานศกึษา ......................................................................................................ปีการศกึษา ................................................ 

5.     เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงนิ 
    
    
    

       ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
 

6.    เคยกู้ยมืเงนิจากกองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา  

ครัง้ที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชัน้ปีที่ สถานที่ศึกษา วงเงนิกู้ 
      
      
      
      

  ไม่เคยกู้ยมืเงนิจากกองทุนให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
 

7.     บิดาข้าพเจ้าชื่อ-สกุล...................................................................................... ถึงแกก่รรม   ยงัมีชีวิตอยู ่อาย ุ............... ปี 

  เลขที่บตัรประชาชน ....................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ....................................................... 

 จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ............................................................. จากสถานศกึษา .............................................................. 

 อาชีพ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ ................................................................................ 

    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบแร่    เชา่ร้าน     ลกัษณะสนิค้า......................................... 

    รับจ้าง (ระบงุานให้ชดัเจน) ....................................................................................................... 
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    เกษตรกร  ประเภท ............................................................................. 

    โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน    รวม ....................... ไร่     เช่าที่รวม .......................ไร่ 

  รายได้ปีละ .................................................... บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 

 ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่ ................. หมูท่ี่ .............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................................... 

 ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ................................................... 

 รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์ .................................................................................... 

8.     มารดาข้าพเจ้าชื่อ-สกุล...................................................................................... ถึงแก่กรรม   ยงัมชีีวติอยู ่อาย ุ............... ปี 

  เลขที่บตัรประชาชน ....................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ....................................................... 

 จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ............................................................. จากสถานศกึษา .............................................................. 

 อาชีพ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ ................................................................................ 

    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบแร่    เชา่ร้าน     ลกัษณะสนิค้า......................................... 

    รับจ้าง (ระบงุานให้ชดัเจน) ....................................................................................................... 

    เกษตรกร  ประเภท ............................................................................. 

    โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน    รวม ....................... ไร่     เช่าที่รวม .......................ไร่ 

  รายได้ปีละ .................................................... บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 

 ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่ ................. หมูท่ี่ .............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................................... 

 ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ................................................... 

 รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์ .................................................................................... 

9. ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา  มารดา ) 

 ช่ือ ........................................ นามสกลุ ........................................... เก่ียวข้องกบัข้าพเจ้าโดยเป็น ............................................. 

 เลขที่บตัรประชาชน ....................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ....................................................... 

 จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ............................................................. จากสถานศกึษา .............................................................. 

 อาชีพ  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ ................................................................................ 

    ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบแร่    เชา่ร้าน     ลกัษณะสนิค้า......................................... 

    รับจ้าง (ระบงุานให้ชดัเจน) ....................................................................................................... 

    เกษตรกร  ประเภท ............................................................................. 

    โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน    รวม ....................... ไร่     เช่าที่รวม .......................ไร่ 

  รายได้ปีละ .................................................... บาท (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 

 ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่ ................. หมูท่ี่ .............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................................... 

 ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ................................................... 

 รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์ .................................................................................... 
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10. สถานภาพสมรสของบดิามารดา 

  อยูด้่วยกนั  หยา่   แยกกนัอยูต่ามอาชีพ  อื่นๆ ระบ ุ.................................................................. 

11.   พี่น้องร่วมบิดามารดา  รวมผู้สมคัร  มี ............  คน  ชาย ............. คน  หญิง .............. คน  ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ................. 

 11.1 พี่น้องก าลงัศกึษาอยูร่่วมกนั  .......... คน  คือ 

คนที่ เพศ อาย ุ ชัน้ปี สถานศึกษา 
     
     
     
     

 11.2 พี่น้องประกอบอาชีพแล้วรวม ..................... คน   คือ 

 

12. ข้าพเจ้ามีรายรับ(นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) จาก (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ได้เงินเดือนเดือนละ .................................. บาท จากผู้ปกครองเก่ียวข้องเป็น............................................ 

 ท างานหารายได้เสริมคือ ...................................................... รายได้เดือนละ.................................. บาท 

 ได้รับเงินทนุเดือนละ .................................. บาท   

13. สุขภาพ โรคประจ าตวัของผู้สมคัร ............................................................................................................... 

   โรคที่เจ็บป่วยบอ่ยที่สดุ คือ ............................................................................................................. 

14. กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและอื่นๆที่กระท าทัง้ในและนอกมหาวทิยาลัย ขณะก าลังศึกษาอยู่  

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

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

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

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

15. โครงการหรือความตัง้ใจที่จะประกอบอาชพีในอนาคต 

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

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

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

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

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

 

คนที่ เพศ อาย ุ วุฒกิารศึกษา สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 
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16. เหตุผลและความจ าเป็นในการขอรับทุน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูที่กรอกในใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานตา่งๆท่ีประกอบการสมคัรขอรับทนุใน  

ครัง้นีเ้ป็นความจริงทกุประการ และหากข้าพเจ้าเป็นผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกได้รับทนุการศกึษาครัง้นี ้ แต่มีการตรวจสอบพบ

ในภายหลงัวา่ข้อมลูที่กรอกในใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานตา่งๆเป็นเท็จ   

   ข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินทนุท่ีได้รับคืนโครงการฯทัง้หมด และยินยอมให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ด้วยเร่ืองความประพฤติและวินยันิสิต 

 

 

                                                           ลงช่ือ ....................................................... ผู้สมคัร 

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

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

 

   ข้าพเจ้า....................................................................................ต าแหนง่................................................. 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ นาย/นางสาว ................................................................................................................................ 

รหสัประจ าตวันิสติ................................................... เป็นนกัศกึษา ชัน้ปีที่ .................... สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา 

 

   ความเห็นของ อาจารย์ที่ปรึกษา.......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

         ลงช่ือ............................................................... 

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

          ต าแหนง่.......................................................... 

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

 

 

 

 

 

หนังสือแสดงความคดิเหน็ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ที่ติดรูปถ่ายบ้านพักอาศัย / สถานประกอบการ ของบดิา/มารดา/ผู้ปกครอง 

(ผู้สมคัรสามาถแนบรูปเพิ่มเติมได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ภาพบริเวณด้านหน้า 

รูปท่ี 1 ภาพบริเวณด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ภาพบริเวณด้านใน 
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แผนที่แสดงที่ตัง้ของที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกัตามทะเบียนบ้าน 

ที่พกัที่อาศยัในปัจจบุนั / หอพกั 
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. 

. 

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

   ข้าพเจ้า ............................................................................ต าแหนง่........................................................................ 

สถานท่ีท างาน ..............................................................................................................เลขที่ ........................... หมู่ที่ ....................... 

ตรอก/ซอย ...................................ถนน .................................................ต าบล/แขวง ............................................................. 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย์ .................... โทรศพัท์ ..................................... 

 ขอรับรองวา่   บิดาของ .....................................................................  ถึงแก่กรรม   ยงัมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ .......................................................................... สถานท่ีท างาน .................................................................................. 

เลขที่ ........................... หมูท่ี่ ..........................ตรอก/ซอย .................................................ถนน ................................................. 

ต าบล/แขวง .............................................................อ าเภอ/เขต ..............................................จงัหวดั ...........................................

รหสัไปรษณีย์ .................... โทรศพัท์ ..................................มีรายได้ปีละ................................................................บาท 

    มารดาของ .....................................................................  ถึงแก่กรรม  ยงัมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ .......................................................................... สถานท่ีท างาน .................................................................................. 

เลขที่ ........................... หมูท่ี่ ..........................ตรอก/ซอย .................................................ถนน ................................................. 

ต าบล/แขวง .............................................................อ าเภอ/เขต ..............................................จงัหวดั ...........................................

รหสัไปรษณีย์ .................... โทรศพัท์ ..................................มีรายได้ปีละ................................................................บาท 

    ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บดิา – มารดา) ของ ......................................................  ถึงแก่กรรม    ยงัมชีีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ .......................................................................... สถานท่ีท างาน .................................................................................. 

เลขที่ ........................... หมูท่ี่ ..........................ตรอก/ซอย .................................................ถนน ................................................. 

ต าบล/แขวง .............................................................อ าเภอ/เขต ..............................................จงัหวดั ...........................................

รหสัไปรษณีย์ .................... โทรศพัท์ ..................................มีรายได้ปีละ................................................................บาท 

  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลงัวา่ได้มกีารรับรองข้อความอนั

เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะขึน้แก่ทนุการศกึษานิสติดงักลา่ว 

 

         ลงช่ือ.......................................................... 

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

         ต าแหนง่..................................................... 

 

หมายเหตุ :      การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ รับรอง (พร้อมแนบส าเนาบตัรข้าราชการ/บตัรประชาชน) 

   1.     ผู้บงัคบับญัชา หรือ หวัหน้างาน หรือ 

   2.     ข้าราชการระดบั 5 ขึน้ไป หรือต าแหนง่เทียบเทา่ หรือ 

   3.     ผู้ปกครองท้องถ่ินระดบัผู้ใหญ่บ้านขึน้ไป 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้สมัครขอทุน 


