




 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา 

ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) …………………………………………………………………………… เลขทะเบียนนักศึกษา ………………………… 

นักศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)  

   ปริญญาโท โครงการ/หลักสูตร …………………………………………………………………………… 

   ปริญญาเอก โครงการ …………………………………………………………………..…..……..…........ 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ……….………………… หมู่ที ่…………….…………… ซอย …………….…………… ถนน ………………….………  

ต าบล ……….……….…….…… อ าเภอ ………..…….…………… จังหวัด ………..….……………… รหัสไปรษณีย์ ………….….…………… 

โทรศัพท์ ………………………… E-mail …………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา 

1. นักศึกษาได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือรักษาหายปกติแล้ว

   ใช่ อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

    ใช่ รักษาหายเป็นปกติแล้ว  

    ไม่ใช่ ไม่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือ

รักษาหายเป็นปกติแล้ว   

    ใช่ อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

    ใช่ รักษาหายเป็นปกติแล้ว  

    ไม่ใช่ ไม่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 



3. บุคคลในครอบครัวอันประกอบด้วย บิดา มารดา พี่ น้อง หรือตัวนักศึกษาเอง เป็นบุคคลทีม่ีความเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกตรวจสอบ และวินิจฉัยโรค จากแพทย์ให้กักตัวเพ่ือดูอาการ 14 วัน (หรือมากกว่านั้น)

   ใช่ 

    ไม่ใช่ 

 

4. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (คนใดคนหนึ่ง) ถูกเลิกจ้าง ให้ออกจากงาน หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    ใช่ ถูกให้ออกจากงานถาวร สถานประกอบการเลิกกิจการ 

    ใช่ ถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนชั่วคราว โดยไม่มีก าหนด 

    ใช่ ถูกลดเงินเดือนเกินกว่า 50% โดยไม่มีก าหนด 

   ใช่ ถูกลดเงินเดือนเกินกว่า 20% แต่ไม่ถึง 50% โดยไม่มีก าหนด 

   ใช่ ไม่สามารถประกอบกิจการ หรือรับจ้างได้ จนท าให้ขาดรายได้เกินกว่า 50% 

   ใช่ ไม่สามารถประกอบกิจการ หรือรับจ้างได้ จนท าให้ขาดรายได้เกินกว่า 20% แต่ไม่ถึง 50% 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

5. นักศึกษา ขาดรายได้ (หลัก/เสริม) จากงานที่เคยท าประจ า โปรดประมาณการรายได้ที่หายไป จากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

 

6. นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 หรือไม่ 

    เคยได้รับทุนการศึกษา ไม่เกิน 10,000 บาท 

   เคยได้รับทุนการศึกษา มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

    เคยได้รับทุนการศึกษา มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

   เคยได้รับทุนการศึกษา มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 

   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

 

7. รายได้รวมเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (ก่อนสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

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

 

8. รายได้รวมเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

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

 



9. ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

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

 

10. ภาระหนี้สินรวมเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

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

 

ส่วนที่ 3 เหตุผลและความจ าเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (พอสังเขป) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่ง

ข้อใด หรือฝ่าฝืนตามประกาศการรับสมัครดังกล่าว หรือข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิการ

พิจารณาคัดเลือกตามโครงการนี้ 

 

        ลงช่ือ …………………………………………………… ผู้สมัคร 

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

 

 
 

 

 

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เรียงล าดับ

ตามประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ข้อ 2-4) และตั้งช่ือไฟล์ ดังนี้ Student ID. No._Name_Lastname อัพโหลดผ่าน 

Google Forms 


