
ประกาศรับทุนคาวาซากิ  ประจําป 2560 

จํานวน 1 ทุนๆละ 50,000 บาท 

 

คุณสมบัติของนิสติผูสมัครทุนการศึกษาคาวาซากิในระดับอุดมศกึษา ประจาํป 2560 
   

1. เปนนิสิตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ภาคปกตริหัส 58-59 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

- สาขาวิชาวิศวกรรมมคอมพิวเตอร 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- สาขาวิชาบัญชีบริหาร 

- สาขาการการเงินและการลงทุน 

2. มีผลการเรยีนอยูในระดับมาตรฐาน เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 

3. มฐีานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย หรือขาดผูอุปการะในการศึกษา 

4. มีความประพฤติเรียบรอย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม 

5. ไมเปนผูที่กําลังไดรับทุนการศึกษาจากที่อื่น 

 

ขอความกรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลนิสิตผูคณุสมบัติสมควรไดรับทุนการศึกษาใหครบถวนและ

แนบเอกสารประกอบ ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ดาวโหลดขางลาง)หรือ รับไดที่หองงานกิจการนิสิต อาคาร 9 

2. สําเนาผลการเรียน 

 

สงเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกลาวไดที่ 

หองกิจการนิสิต อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา 

ภายในวันที่ 10สิงหาคม  2560(ในเวลาทําการ) 

 

 



 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคาวาซาก ิ

1.ประวตัส่ิวนตวัผู้สมคัรขอรับทุน 

ช่ือ – นามสกลุ (เขียนตวับรรจง)..................................................................................................ช่ือเล่น..............................

เพศ..................... วนั เดือน ปีเกิด ....................................................อาย.ุ....................ปี ศาสนา........................................... 

น ้าหนกั........................ก.ก. ส่วนสูง.........................ซ.ม . 

ท่ีอยูปั่จจุบนั................................หมู่ท่ี.........................ต  าบล...........................................อ าเภอ............................................ 

จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.....................................เบอร์โทรศพัท.์....................................................... 
 

2.ประวตักิารศึกษา 

ก าลงัศึกษาอยู ่            มธัยมศึกษาตอนปลาย                  ประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.)              ปริญญาตรี       

สถาบนั................................................................................................................................ชั้นปีท่ี.......................................

แผนการเรียน / สาขาวชิา...............................................................................ผลการเรียนล่าสุด............................................ 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม.................................................... 
 

3.ครอบครัว / ผู้อุปการะ 

3.1 ช่ือ-สกลุ บิดา ..........................................................................................................................    อาย ุ..............................ปี              

         มีชีวติอยู ่อาย.ุ..............ปี                 ถึงแก่กรรม  อาชีพของบิดา ....................................................................................... 

สถานท่ีท างานบิดา......................................................................รายไดต้่อวนั/รายไดต้่อเดือน..........................................บาท 

3.2 ช่ือ-สกลุ มารดา  .....................................................................................................................    อาย ุ.................................               

         มีชีวติอยู ่อาย.ุ..............ปี                 ถึงแก่กรรม  อาชีพของมารดา .................................................................................... 

สถานท่ีท างานมารดา ....................................................................รายไดต้่อวนั/รายไดต้่อเดือน........................................บาท 

3.3 ช่ือ-สกลุ ผูอุ้ปการะ (กรณีไม่ไดอ้ยูก่บั บิดา-มารดา) ...........................................................................อาย.ุ.......................ปี  

อาชีพผูอุ้ปการะ ......................................................................สถานท่ีท างานบิดา.....................................................................

รายไดต้่อวนั/รายไดต้่อเดือน..................................บาท 

3.4 สถานภาพครอบครัว 

          บิดา – มารดา อยูร่่วมกนั 

          แยกกนัอยูช่ัว่คราว   (    ) บิดาส่งเสีย    (    ) มารดาส่งเสีย    (    ) บิดา/มารดา ไม่ไดส่้งเสีย 

        หยา่ร้าง   (    ) บิดาส่งเสีย    (    ) มารดาส่งเสีย    (    ) บิดา/มารดา ไม่ไดส่้งเสีย         

        อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................................. 

3.5 กรณี บิดา-มารดามีครอบครัวใหม่ สามีใหม่ / ภรรยาใหม่ ช่ือ-สกลุ....................................................................................

อาย.ุ..................ปี สถานท่ีท างาน................................................................รายไดต้่อวนั/รายไดต้่อเดือน..........................บาท 

3.6  ขา้พเจา้มีพี่นอ้ง .....................................คน (รวมผูรั้บทุนดว้ย) ผูข้อทุนเป็นบุตร-ธิดา คนท่ี .............................................

ยงัไม่ไดเ้ขา้เรียน......................................คน ก าลงัเรียน........................................คน ท างานแลว้.......................................คน 

 

รูปถ่าย 



 
 

4. ข้อมูลทีอ่าศัย – ทีท่ ากนิ 

4.1 สถานภาพท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นของตนเองพร้อมท่ีดิน   บา้นของตนเอง-ท่ีดินเช่า 

    บา้นเช่า , หอ้งเช่า , หอพกั เสียค่าเช่าเดือนละ.................................................บาท 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 

4.2 ท่ีดินท ากินของครอบครัว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ท่ีดินเป็นของตนเอง จ านวน................ไร่   เช่าผูอ่ื้น จ านวน ....................ไร่ 

 ไม่มีท่ีท ากิน 

 

5. ข้อมูลการขอรับทุน 

5.1ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูห่่างจาก โรงเรียน/สถาบนั เป็นระยะทาง .....................................................กิโลเมตร 

5.2 เดินทางไป โรงเรียน / สถาบนั โดย.................................................................................................... 

5.3 ไดรั้บเงินไปโรงเรียน / สถาบนั วนัละ .........................................บาท โดยแบ่งเป็นค่าพาหนะวนัละ........................บาท 

5.4 ทุนการศึกษาท่ีนกัเรียนเคยไดรั้บ ระบุช่ือทุน ........................................................... ทุนละ.........................................บาท 

5.5 หลงัเลิกเรียน วนัหยดุ หรือปิดเทอม นกัเรียน ไดท้ างานพิเศษหรือไม่  (    ) ท า รายได.้..........................  (    )  ไม่ท า 

 

6. เหตุผลและความจ าเป็นในการขอรับทุน (อธิบายให้ชัดเจน / มผีลต่อการพจิารณาเป็นอย่างยิง่) 

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารทีจ่ าเป็นในการแนบมาเพือ่พจิารณา 

1.ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด  2.รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 

3.ส าเนาบตัรประชาชนของผูข้อรับทุน     4.ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของผูข้อรับทุน               

5.หนงัสือน าจากโรงเรียนโดยผูมี้อ านาจเป็นผูล้งนาม   6.บญัชีรายช่ือนกัเรียนรับรองโดยสถาบนั 

7.ใบรายงานผลการเรียน      8.ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร 

หมายเหต ุบริษทัฯจะรับพิจารณาเฉพาะผูท่ี้ส่งเอกสารครบตามท่ีบริษทัฯก าหนดเท่านั้น 

 

ขอรับรองวา่ขอ้ความถูกตอ้งเป็นจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ..........................................................ผูข้อทุน 

       วนัท่ี............................................................ 



หนังสือรับรองรายไดของครอบครัว 

(หนังสือรับรองนี้ตองเปนลายมือของผูรับรองรายไดทั้งฉบับเทานั้น) 

 

ขาพเจา............................................................................................................ตําแหนง.......................................................... 

สถานที่ทํางาน(ระบุใหชัดเจน).................................................................................................................................................. 

ขอรับรองวา 

นาย.............................................................บิดาของนาย/นางสาว...................................................................... 

ประกอบอาชีพ............................................................................ ชื่อสถานที่ทํางาน.............................................................. 

มีรายไดปละ.................................................................บาท 

นาง.............................................................บิดาของนาย/นางสาว...................................................................... 

ประกอบอาชีพ............................................................................ ชื่อสถานที่ทํางาน.............................................................. 

มีรายไดปละ.................................................................บาท 

นาย/นาง/นางสาว.....................................................................เปนผูปกครอง/ผูอุปการะ(หมายถึงผูอุปการะสงเสีย

คาใชตางๆ แกนิสิตเทานั้น) ของนาย/นางสาว..................................................................................................................... 

ประกอบอาชีพ..........................................................................ชื่อสถานที่ทํางาน............................................................... 

มีรายไดปละ.................................................................บาท 

 

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

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

       วันที.่.................เดือน..............................พ.ศ. .................... 

 

หมายเหตุ 

การรับรองรายไดของครอบครัว ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรับรองพรอมแนบสําเนาบตัรประจําตัวที่ระบุตําแหนงของผูรับรอง 

1. ขาราชการ 

2. ผูบริหารสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือ 

3. ผูปกครองทองถ่ินระดับผูใหญบานขึ้นไป 



 

ติดรูปถายบานพกัอาศัย / รานคาประกอบอาชีพ 

ของบิดา มารดา ผูสมัครรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจา นาย/นางสาว................................................................................................................................. 

ขอรับรองวาเปนรูปถายบานที่พักอาศัย/รานคาประกอบอาชีพ ของบิดา และ/หรือ มารดา ขาพเจาตามเลขที.่................

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

เขต/อําเภอ...............................................................................จังหวัด.............................................................จริง 

 

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

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

       วันที.่.................เดือน..............................พ.ศ. .................... 

 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่ายบ้านหรือร้านค้าประกอบการ 

 

 

 

 

 


