
 
 

ประกาศ   
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนด ี(ไม่มีข้อผูกมัด) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประเภททุนการศึกษา   
ทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาเรียนดี จ านวน 3 ทุน   ทุนละ 20,000 บาท 

  

คุณสมบัตขิองผู้สมคัรรับทุนการศึกษา 
1. นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้นปี 4 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 
3. มีความประพฤติดี  ขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา 
4. ไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัรับทุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 

หลกัฐานการสมคัร 
 1.  ใบสมคัรรับทุนเรียนดี 

 2.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หนา้ตรง จ านวน 1 รูป 

 3.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
 4.  ส าเนาบตัรประชาชน 

 5.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

 

ขั้นตอนการสมคัรรับทุนการศึกษา 
 1. ขอใบสมคัรรับทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาเรียนดี ท่ีกองกิจการนกัศึกษาของคณะ 
 2.  ส่งใบสมคัร พร้อมเรียงความ (ภาษาองักฤษ) ระบุเหตุผลในการสมคัรรับทุนการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาเรียนดี  ท่ีกองกิจการนกัศึกษาของคณะ  ภายในวนัที่ 4 กนัยายน 2562 
 3.  นกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้จากภาควิชา จะไดรั้บการสมัภาษณ์ ณ บริษทัตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ จ ากดั เพ่ือพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษา ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 
 



 

 
 

แบบฟอร์มประวัตผู้ิสมัครรับทุนการศึกษาส าหรับนิสิต/นักศึกษาเรียนดี (ไม่มีข้อผูกมัด) 

สถาบนั _______________________________________________________ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (นาย / นางสาว) ______________________________________ 
Name-Surname (Mr. / Ms.) ______________________________________ 
อาย ุ_____ ปี     ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี ___     คะแนนเฉล่ียสะสม _________ 
คณะ / สาขา ____________________________________________________________________ 
คะแนนเฉล่ีย ปี 1 เทอม 1 ________ คะแนนเฉล่ีย ปี 1 เทอม 2 ________ 
คะแนนเฉล่ีย ปี 2 เทอม 1 ________ คะแนนเฉล่ีย ปี 2 เทอม 2 ________ 
คะแนนเฉล่ีย ปี 3 เทอม 1 ________ คะแนนเฉล่ีย ปี 3 เทอม 2 ________ 

2. ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ __________________________________________________________________ 
โทรศพัท์ _________________________ อีเมล _________________________________________ 

3. ช่ือ-นามสกลุ บิดา ________________________________ อาชีพ _________________________ 
ช่ือ-นามสกลุ มารดา ______________________________ อาชีพ _________________________ 

4. จ านวนพ่ีน้อง (รวมผู้สมคัร) ___ คน     ชาย ____ คน     หญิง ____ คน     คณุเป็นคนท่ี ________ 
5. รางวลัทางด้านการศกึษาท่ีเคยได้รับ 

1. _____________________________________________________________ ปี พ.ศ. _________ 
2. _____________________________________________________________ ปี พ.ศ. _________ 

6. กิจกรรมท่ีเคยท าในสถานศกึษา 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 

7. เม่ือคณุส าเร็จการศกึษา คณุมีความประสงค์ท่ีจะท าในสิ่งใด 
ท างานทนัที  เรียนตอ่ปริญญาโท            ท างานและเรียนตอ่ปริญญาโท 

           หลงัเวลาเลิกงาน 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรบัผู้สมคัรรบัทนุการศึกษาส าหรบันิสิต/นกัศึกษาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยแนบพร้อมเรียงความ

ภาษาองักฤษระบเุหตผุลในการขอสมคัรรบัทนุ และแนบหลกัฐานการสมคัรอืน่ๆตามประกาศ 
2. ผู้สมคัรรบัทนุโปรดส่งแบบฟอร์มนีใ้ห้แก่หน่วยงานของสถาบนัภายในวนัที ่4 กันยายน 2562 

รูปถ่าย 1” 

ขอรับรองวา่เป็นความจริงทกุประการ 

ลงช่ือ (ตวับรรจง) ______________________________________ ผู้สมคัรรับทนุ 

วนัท่ี ____________________ 



 
 
 
 
 

Full Name ______________________________________ 
 

University ______________________________________Major _________________________________________ 
 
 

 

Essay for ISUZU Outstanding Scholarship of Academic year 2019 
 

Topic: Why do you apply for this scholarship and how do you plan to use the 
scholarship ? 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Remark 
1. This essay is for outstanding scholarship applicant in academic year 2019. 
 
2. Please send this essay together with application form and other required documents as indicated in announcement 

to your faculty’s student affairs office by September 4, 2019. 


