
ใบสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านทุนการศึกษา 
สำหรับนิสิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     

ประเภททุน: ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย ์
  
      ประจำปีการศึกษา         วันท่ียื่นใบสมัคร 
  

ประสงค์จะขอรับทุน จาก        ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์(ต่อเนื่อง) 
(เลือกอันดับเดียว)                     คุณยงยุทธ อินทรวิทักษ์ 

                  คุณปราณี อินทรวิทักษ์     
                                     รศ.วรนันท์  กิตติอัมพานนท์ 
   
(กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน) 
1. ชื่อ-สกุล(นาย/นางสาว)............................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................อายุ....................ปี รหัสประจำตัวนิสิต.......................................ชั้นปีท่ี................... 

       ภาคปกติ              ภาคพิเศษ              ภาคภาษาอังกฤษ     สาขาวิชา...............................................

ภาควิชา......................................อาจารย์ท่ีปรึกษา.............................................................................................. 
 
 

2. ภูมิลำเนาเดิม  เลขที่.........................หมู่ท่ี...............ซอย.......................................ถนน..................................

ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์..................................................... 
 
 

3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน ช่ือหอพัก/หมู่บ้าน..................................................................เลขท่ี......................หมู่................

ซอย..........................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง....................................................

อำเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................................

โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มอืถือ....................................ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ...................... 
 
 

4. นิสิตเป็นบุตรคนท่ี..........................ในจำนวนบุตรท้ังหมด................................คน 

บุตรท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน.........................................คน มีรายได้แล้ว จำนวน................................คน 
 
 

5. สถานภาพปัจจุบันของบิดามารดา 

           อยู่ด้วยกัน         แยกกันอยู่ หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม 
 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 



 

6. ประเภทที่พักอาศัยปัจจุบัน 

 บ้านของบิดามารดา        บ้านผู้ปกครอง บ้านญาติ        บ้านเพ่ือน 

          บ้านหรือห้องเช่ารวมกับผู้อ่ืน      บ้านหรือห้องเช่าอยู่คนเดียว หอพัก            อ่ืนๆระบุ.............. 
 

 

7. ช่ือ-สกลุ บิดา.................................................................................................อายุ....................ปี 

อาชีพ           รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง.................................................................................        

สถานท่ีทำงาน............................................................................................................................ 

                  ค้าขาย โดยเป็น    เจ้าของร้าน หาบเร่  เช่าร้าน 

                  ลักษณะสินค้า............................................................................................................................. 

                  รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................ 

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

                  โดย               เป็นเจ้าของที่ดิน รวม................ไร่          เช่าท่ี รวม..................ไร่ 

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

มีรายได้ประมาณเดือนละ..............................................บาท  หรือ ประมาณปีละ.......................................บาท 

ทีอยู่ปัจจุบัน เลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................

ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์(มือถือ)................................... 
 
 

8. ช่ือ-สกลุ มารดา.....................................................................อายุ................ปี 

อาชีพ           รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง.................................................................................        

สถานท่ีทำงาน............................................................................................................................ 

                  ค้าขาย โดยเป็น    เจ้าของร้าน หาบเร่  เช่าร้าน 

                  ลักษณะสินค้า............................................................................................................................. 

                  รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................ 

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

                  โดย               เป็นเจ้าของที่ดิน รวม................ไร่          เช่าท่ี รวม..................ไร่ 

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

มีรายได้ประมาณเดือนละ..............................................บาท  หรือ ประมาณปีละ.......................................บาท 

ทีอยู่ปัจจุบัน เลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................

ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์(มือถือ)................................... 
 

 
 



9. ช่ือ-สกลุ ผูป้กครอง.....................................................................อายุ................ปี 

อาชีพ           รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง.................................................................................        

สถานท่ีทำงาน............................................................................................................................ 

                  ค้าขาย โดยเป็น    เจ้าของร้าน หาบเร่  เช่าร้าน 

                  ลักษณะสินค้า............................................................................................................................. 

                  รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)........................................................................................................ 

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

                  โดย               เป็นเจ้าของที่ดิน รวม................ไร่          เช่าท่ี รวม..................ไร่ 

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

มีรายได้ประมาณเดือนละ..............................................บาท  หรือ ประมาณปีละ.......................................บาท 

ทีอยู่ปัจจุบัน เลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................

ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................

รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์(มือถือ)................................... 
 
 

10. ประมาณการรายรับของผู้สมัคร ( ต่อปีการศึกษา )  
แหล่งท่ีมา  1. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  2. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  3. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  4. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  5. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  6. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  7. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

 

  รวมเป็นประมาณการรายรับทั้งส้ิน ……………………………  บาท 

 

 

 

 

 



 ประมาณการรายจ่ายของผู้สมัคร ( ต่อปีการศึกษา ) 

แหล่งท่ีไป  1. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  2. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  3. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  4. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  5. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  6. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

  7. ……………………………………….  จำนวนเงิน …………………….. บาท 

 

รวมเป็นประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้ ……………………………  บาท 
 

 

 
11. ปัจจุบันได้กู้ยืมกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ) หรือไม ่

                 มี 

ระบุรายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

         ไม่ม ี
 

12. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า 

ช่ือทุนท่ีได้รับ ปีการศึกษา จำนวนเงินทุน บาท/ปี หมายเหตุ
  
  
  
  

 

13. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนช่วยงาน 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จำนวนเงิน หมายเหตุ 
  
  
  
  

 



14. ประวัติการทำงานเพ่ือหารายได้พิเศษ 

ช่ือบริษัท/ห้างร้าน/ท่ีว่าจ้าง ลักษณะงานที่ทำ ระยะเวลาการทำงาน จำนวนเงินท่ีได้รับ
   
   
   
   

 

15. กิจกรรมทีเ่คยเข้าร่วม 

          -ระดับคณะ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
         -ระดับมหาวิทยาลัย................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
         -หน่วยงานภายนอก............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 

16. ผลคะแนนศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) เมือ่ส้ินปีท่ี 1=………………………………………………………………………………………………. 
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) เมือ่ส้ินปีท่ี 2 (ภาคต้น/ภาคปลาย)=………………………………………………………………… 
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) เมือ่ส้ินปีท่ี 3 (ภาคต้น/ภาคปลาย)=………………………………………………………………… 
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) เมือ่ส้ินปีท่ี 4 ภาคต้น=.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 

ของ นาย/นางสาว........................................................................................................... 

 

เหตุผลและความจำเป็นท่ีขอรับทุน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       ลงช่ือนิสิต............................................................ 
                 (                                    ) 
       วันท่ีสมัคร............................................................ 
 
คำรับรองของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง   คำรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
..............................................................................              ............................................................................. 
ลงช่ือผู้ปกครอง.....................................................              ลงช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา.........................................                      
             (                                           )                          (                                            )
ความสัมพันธ์กับนิสิต............................................              วันท่ี......................................................................
วันท่ี......................................................................   



 
เอกสารประกอบการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 

ของ นาย/นางสาว........................................................................................................... 

 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ช่ือหอพัก/หมู่บ้าน..................................................................เลขท่ี......................หมู่................

ซอย..........................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง....................................................

อำเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................................

โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มอืถือ............................................................. 

 

แผนท่ีโดยสังเขป 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 



หลักฐานการสมัคร  
     1.  ใบสมคัร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด   
     2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด   

     3.  สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ชุด 

     4.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  
     5.  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด 

     6.  คำช้ีแจงเหตุผลหรือความจำเป็นในการขอรับทุน (ดังเอกสารแนบ) 

     7.  คำรับรองจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ดังเอกสารแนบ)  
     8.  คำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดังเอกสารแนบ) 

     9.  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น รูปถ่ายที่พักอาศัย ใบเงินเดือนผู้ปกครอง ภาพอาชีพของผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
 

 


