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ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าจะกรอกต่อไปนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความที่
ข้าพเจ้าให้ไว้นี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ตัดสิทธิ์การเข้ารับเงินสนับสนุนการศึกษา 

 

1. ประเภทเงินสนับสนุนการศึกษาที่ผู้ขอรับประสงค์จะสมัคร 

(    )  ภายในประเทศ     

(    )  ต่างประเทศ ณ ....................................................................................................................................  
 

2. ประวัติส่วนตัว 

2.1 ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) .............................................นามสกุล................................................. .......... 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................  
ต าแหน่ง ......................................................... อัตราเงินเดือน ............................................ ................. 
ภาควิชา/หน่วยงาน .................................................... คณะมนุษยศาสตร์ อายุงาน ............................  

2.2 เกิดวันที่ .................. เดือน .................................. พ.ศ. ........................ อายุ ................... ................... 
2.3 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่/หมู่บ้าน ..................................... ถนน ....................... ........... 

ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............. ......................... 
รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ .................................................................... ................. 
อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................... ................................................................. 

3. ประวัติการท างาน 

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

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

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

............................................................................................................................. ........................................... 
4. ประวัติการศึกษาล่าสุด 

ส าเร็จการศึกษาระดับ............................... คณะ .............................................. สาขา .................. ................ 
จากสถาบัน ...................................................... เกรดเฉลี่ยสะสม ............................... 

5. ประวัติการรับเงินสนับสนุนการศึกษา 

(    ) ไม่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา 

(    ) ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา 

 บางส่วน จาก .......................................................... เต็มจ านวน จาก ................................. .................. 
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6. รายระเอียดการขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา 

ศึกษาต่อ ณ ..................................................................................... ประเทศ ..................... .......................... 
สาขาวิชา .................................................................... ระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร .......... ปี .......... เดือน ......... วัน ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ...........................   
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา (ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไปโดยดูจากปีการศกึษาทีข่อ) 

7.1 ภายในประเทศ       

ค่าเล่าเรียน ................................................................ บาท/ปี 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ............................................. บาท/ปี 
ค่าเอกสาร .................................................................. บาท/ปี  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ............................................................. บาท/ปี 
 

รวม ............................................................................. บาท/ปี 
ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนเพียง ............................... บาท/ปี 
 

7.2 ตา่งประเทศ        

ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ............................................................. ............................. บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน........................................... บาท/ปี 
              2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ........................ บาท/ปี 
              3. ค่าประกันสุขภาพ................................................. บาท/ปี 
              4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด................................................ บาท/ปี 
            5. ค่าธรรมเนียมธนาคาร ......................................... บาท/ปี 
            6. ............................................................................. บาท/ปี  

หมายเหตุ ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาวิชาในต่างประเทศ ที่ ก.พ. ก าหนด 
 

ค่าเครื่องบิน (ไป-กลับ)...................................................................................................................... บาท 
รวม ............................................................................. บาท/ปี  
ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนเพียง ............................... บาท/ปี 

8. เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่สามารถน ามาพัฒนาหน่วยงาน  
8.1 เหตุผลความจ าเป็น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................ ............................... 
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8.2 ประโยชน์ที่สมามรถน ามาพัฒนาหน่วยงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และ
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎระเบียบ และเงื่อนไขการชดใช้เงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมชดใช้เงิน
สนับสนุนการศึกษาให้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
การศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษา 

 

 

ลงชื่อ .....................................................................  
(......................................................................) 

วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
        .................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
        เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                (…………………………………………….) 
        หัวหน้าภาควิชา................................................ 
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ผลการพิจารณา 
 

 อนุมัต ิจ านวนเงิน ............................................. บาท 

 ไม่อนุมัติ เหตุผล 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................ 
 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่...............................................
เมื่อวันที่ ...........................มีมติ...................................................................................................... ....................... 
 
 
 
 

      (....................................................................... ) 
                         ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากร 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
         วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .............. 


