
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรลูกจาง 
 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจําปการศึกษา …………. 

ขอ 1.  ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………….. 

    □ ไมเปน สมาชิกสหกรณออมทรัพย □ เปน สมาชิกสหกรณออมทรัพย 
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เลขท่ี……………….. 
              □ ลูกจางช่ัวคราว  □ ลูกจางประจํา 
 อายุ ………….... ป ตําแหนง ……………………………………………………………………………… 
 หนวยงาน ………………………………………………………………. ทํางานมาแลว ………………….. ป 
 มีรายได เดือนละ …………. บาท  รายไดพิเศษ  เดือนละ…….……..บาท   รวมท้ังส้ิน ....................... บาท 

ขอ 2. คูสมรสช่ือ ……………………………………………อาชีพ …………………………………………………. 
 สถานท่ีทํางาน ………………………………………. ตําแหนง ……………………………………………… 
 มีรายได  เดือนละ ……..….. บาท  รายไดพิเศษ  เดือนละ ....................บาท  รวมท้ังส้ิน ..................... บาท   
 สถานะภาพของคูสมรสในปจจุบัน คือ 
 □ อยูรวมกนั  □ แยกกันอยูหรือหยา 
 □ ถึงแกกรรม □ อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………………………………. 

ขอ 3. ขาพเจามีบุตรท้ังส้ิน …………………. คน ขณะน้ีกําลังศึกษาอยู ……………………… คน 

ขอ 4. บุตรท่ีกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา  
4.1 ช่ือ ……………………………………………… ช้ัน  ..................................................................... 
4.2 ช่ือ ……………………………………………… ช้ัน  ..................................................................... 
4.3 ช่ือ ……………………………………………… ช้ัน  ..................................................................... 
4.4 ช่ือ ....................................................................... ช้ัน  ..................................................................... 

ขอ 5. ปจจุบันขาพเจาและครอบครัว พักอยูบานเลขท่ี …………………………….. หมูท่ี ………………………….. 
 ซอย ……………………………….. ถนน ………………………………. ตําบล ……………………………. 
 เขต/อําเภอ …………………………….……… จังหวดั…………………………………. 
 บานท่ีพักอาศัยเปน  □ บานของตนเอง □ บานเชา □ บานเชาซ้ือ 
  □ บานของตนเองแตเชาท่ี □ บานพักขาราชการ 
  □ อาศัยผูอ่ืนอยู □ อ่ืน ๆ 
 ถาเปนบานเชา เชาซ้ือ หรือเชาท่ี เสียคาเชาเดือนละ ………………………………. บาท 

ขอ 6. คาใชจายรายเดือนของครอบครัวขาพเจาประมาณ เดือนละ ………………………. บาท  
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ขอ 7. นอกจากบุตรแลว ผูท่ีอยูในความอุปการะดูแลของครอบครัว คือ 
 7.1  ช่ือ......................................................................... เกี่ยวของเปน .................................................................. 
 7.2  ช่ือ......................................................................... เกี่ยวของเปน ..................................................................  
 7.3  ช่ือ......................................................................... เกี่ยวของเปน ..................................................................  
 7.4  ช่ือ......................................................................... เกี่ยวของเปน ..................................................................  

ขอ 8. ขาพเจาประสงคขอทุนใหแกบุตร ดังนี ้
8.1 ช่ือ.........................................................กําลังศึกษาช้ันประถมปท่ี..........ผลการเรียนปท่ีผานมาเฉล่ีย............ 
8.2 ช่ือ.........................................................กําลังศึกษาช้ันประถมปท่ี..........ผลการเรียนปท่ีผานมาเฉล่ีย............ 

ขอ 9. ขาพเจาจําเปนตองยื่นใบขอรับทุนอุดหนนุการศึกษานี้ เพราะ ............................................................................. 
              ............................................................................................................................................................................. 

ขอ 10. พรอมใบขอรับทุนนี้ ขาพเจาไดยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 □ สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือบุตรทุกคน          □ หลักฐานรับรองช้ันเรียนของบุตรท่ีขอรับทุน 
 □ หนังสือเสนอความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา    □   ผลการเรียนของบุตรท่ีขอรับทุน 
ขอ 11. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ไดแจงและหลักฐานท่ีไดยืน่ไวในคําขอรับทุนนีเ้ปนความจริงทุกประการ  

                                                                   ลงช่ือ ..............................................................  ผูยื่นขอรับทุน 
                                                                                        (.............................................................) 
    วันท่ี ............./........................../.............. 
  

สําหรับคณะกรรมการ 

ไดรับตรวจสอบถูกตองแลว   □ สถานภาพ 
   □   ลูกจางประจํา 
   □   ลูกจางช่ัวคราว   
  □ เอกสารครบถวนถูกตอง        
  
 
 ลงช่ือ …………………………………………. ผูตรวจสอบ 
          วันท่ี ………../……………../…………. 
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หนังสือเสนอความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
(หัวหนาฝาย /หัวหนาสถานี/หัวหนาศูนย) 

 ตามท่ี นาย,นาง ………………………………………….. จะขอรับทุนอุดหนนุการศึกษาแกบุตรลูกจางประจาํ 

และบุตรลูกจางช่ัวคราว ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นั้น  ขาพเจาขอใหขอคิดเหน็  ดังนี ้

 1.  นาย,นาง ……………….………………………………………………… เปนผูใตบังคับบัญชาของขาพเจา   

ตําแหนง …………………………………………………    มีเงินรายไดเดือนละ …………...………. บาท 

มีรายไดพิเศษอ่ืน ๆ  เดือนละ ……………………………. บาท  รวมทั้งส้ิน ...........................บาท 

 2.  ความเหน็ในดานความประพฤติและการปฏิบัติงาน 

  Ο  ขยันหม่ันเพียร  

  Ο  รับผิดชอบงานด ี Ο  ไมรับผิดชอบงาน 

  Ο  ซ่ือสัตยสุจริต  

 Ο  อุทิศเวลาใหกับราชการ 

 Ο  อ่ืน  ๆ  ......................................................................................................... 

 3.  ความเหน็ในดานการใชจายของผูใตบังคับบัญชา 

  Ο  ใชจายเหมาะสมกับรายได Ο  รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 

  Ο   ดื่มเหลา  สูบบุหร่ี Ο  เปนผูมีหนี้สิน 

  Ο   อ่ืน  ๆ  ....................................................................................................... 

 4.  ความเหน็ดานการสนับสนุน / ไมสนบัสนุนการใหไดรับทุน เพราะ ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.  ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ลงช่ือ ………………………………………….. 

          (………………………………………..) 

   ตําแหนง ………………………………………. 

           วันท่ี ………. / …………… / ……...…. 

หมายเหต ุ  ขอคิดเห็นของผูบังคับบัญชาน้ี  คณะกรรมการจะเก็บเปนความลับ  ขอใหผูบังคับบัญชาไดโปรดให
ขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ  ใสซองปดผนึก  แลวมอบใหแกผูขอรับทุน  แนบไปพรอมใบขอรับทุนฯ 


