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ทุนการศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

1.   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ส าหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด ในการสอบเข้าศึกษา                   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      เป็นทุนส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรคดัเลือกเข้ำศึกษำตำมโครงกำรรับนกัศึกษำปริญญำตรี โดยวิธีกำรสอบคัดเลือกตรง ท่ีมีคะแนนสอบ
เข้ำสูงสดุในแต่ละสำยสอบ และผำ่นกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำระบบกลำง Admission ใหเ้ข้ำศึกษำใน         
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่เลือกคณะพำณิชย์ฯ เป็นอันดบั 1 และมีคะแนนสอบเข้ำสูงสดุในแตล่ะ
สำยสอบ จ ำนวน 8 ทุน  
2.   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล  
      เป็นทุนส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรควบตรี-โท ทำงกำรบัญชีและบริหำรธุรกิจ (IBMP) 
และ โครงกำรปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ (BBA) จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
และได้รับรำงวัลเรียนดีทุนภูมิพล (เป็นผู้ที่ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยม และได้คะแนนยอดเยี่ยมในกำรสอบไล่ วิชำเอกของแต่ละ
สำขำวิชำ) 
3.   ทุนขาดแคลนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2563 
      - ก ำหนดกำรรับสมัคร :    หมดเขตวันท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
      - ประกำศรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ :  วันท่ี 13 สิงหำคม 2563 
      - เข้ำรับกำรสมัภำษณ์ :    วันท่ี 17 สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 – 16.00 น. ณ คณะพำณิชย์ฯ มธ. 
      - ประกำศรำยชื่อผูไ้ดร้ับทุนกำรศึกษำ  :   วันท่ี 1 กันยำยน 2562 
4.   ทุนฉุกเฉิน 
      เป็นทุนกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ เช่น ค่ำอำหำรและค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นเท่ำน้ัน ผู้ที่ไดร้ับทุนจะ
ได้รับเงินจ ำนวน 4,000 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ แตไ่มเ่กิน 6 เดือน/ภำคกำรศึกษำ  
สำมำรถยื่นใบสมคัรได้ภำยในวันท่ี 15 ของเดือน ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 
5.   ทุนไปเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระดับชาติ 
      ภำยในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 10,000 บำท ต่อ 1 บทควำม   เพื่อเป็น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำเดินทำง  และค่ำที่พัก 
6.   ทุนไปเสนอบทความทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      ภำยในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 40,000 บำทต่อทุนต่อบทควำม  เพื่อเป็น  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำทีพ่ัก  ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
(ช้ันประหยัด) และค่ำวีซ่ำ 
7.   ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
      สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และ Accreditation คณะพำณิชย์ฯ มธ.ท่ำพระจนัทร์  โทรศัพท์ 02-613-2190                                            
E-mail: interfca@tbs.tu.ac.th หรือติดตำมข่ำวสำรได้ที่เว็บไซต์ https://inter.tbs.tu.ac.th หรือเพจ 
https://www.facebook.com/ciatbs  
8.   ประกาศเกียรติคุณส าหรับผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม  
      นักศึกษำจะต้องมีคุณสมบตัิตำมเกณฑ์ ท่ีคณะฯ ก ำหนด คือ 
      - ได้เกรดเฉลีย่ 4.00 ในภำคกำรศึกษำนั้นๆ  
      - ลงทะเบียนไมต่่ ำกว่ำ 15 หน่วยกิต ในภำคกำรศึกษำทีไ่ด้เกรดเฉลีย่ 4.00 
      - ไม่ติด W ในรำยวิชำใด ๆ ในภำคกำรศึกษำทีไ่ด้เกรดเฉลี่ย 4.00  
9. ทุนสนับสนนุการไปฝึกงานในต่างประเทศ  

ส ำหรับนักศึกษำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี ที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกงำน ในต่ำงประเทศ ทุนละ 15,000 บำท (เหมำจ่ำย) 
ประกอบด้วย ค่ำเดินทำงไป-กลับ ค่ำวีซ่ำ ค่ำประกันกำรเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

https://www.facebook.com/ciatbs
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10. ทุนสนับสนนุการไปเข้าร่วมการแข่งขนัรายการต่าง ๆ  
      เป็นทุนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำมำรถขอรับกำร
สนับสนุนได้เพียง 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในระดบัปริญญำตร ีโดยกำรแข่งขันที่จะได้รบักำรสนับสนุนจะตอ้งเป็นกำรแข่งขันที่
ผู้เข้ำร่วมแข่งขันเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับนำนำชำติ  

ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับกำรสนับสนุน :  
1. ค่ำสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน (เบิกตำมจ่ำยจริง) และ 
2. ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมกำรแข่งขัน* แบ่งเป็นดังนี้ 

2.1 ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ยกเว้นประเทศในโซนเอเซีย  
     ภำยในวงเงินไม่เกิน 40,000 บำทต่อคน  
2.2 ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันในโซนเอเซีย ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000 บำทต่อคน  

* สนับสนุนเป็นค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) ค่ำที่พัก (เฉพำะช่วงเวลำของกำรแข่งขันเท่ำนั้น)  ค่ำวีซ่ำ และค่ำประกัน          
กำรเดินทำง (เบิกจ่ำยตำมจ่ำยจริง ภำยในวงเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะฯ) โดยกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบของทำง
รำชกำร กรณีเกินวงเงินหรือค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถเบิกจำกคณะฯ ได้ ผู้ขอรับกำรสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยเอง 

 

ทุน/รางวัลเรียนดีจากมหาวิทยาลัย 
 

1. รางวัลเรียนด ี  
2. รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล 
3. ทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างๆ ของคณะฯ  
ติดต่อ :  หน่วยให้ค าปรึกษาวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Career Counseling Center (CCC) 
ศูนย์รังสิต  คณะพำณิชย์ฯ มธ. ช้ัน 4   ติดต่อ คุณแป้งล่ ำ / คณุทิพำกร / คณุหรรษำ  
  โทรศัพท์ 02-696-5731 และ 02-696-5755 
ท่ำพระจันทร์  ห้อง F-310 ช้ัน 3 อำคำรธรรมศำสตร์ 60 ปี มธ.  ติดต่อ คณุนรวรี์ / คุณแพรวพรรณ / คณุมนฤณ 
  โทรศัพท์ 02-613-2181 และ 02-613-2183 
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ 

- เว็บไซตค์ณะฯ www.tbs.tu.ac.th/นักศึกษำ/scholarship2 

- เพจ : ฝ่ำยวิชำกำร คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบัญชี มธ. และ 
เพจ : Career Counseling Center - Thammasat Business School 

- เพจของภำค/สำขำวิชำ และ หลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) 
2. ทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ของคณะฯ 

ติดต่อ :  หน่วยวิเทศสัมพันธ์และ Accreditation คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์  
ตึกโดม (ชั้น 1) หมายเลข 02-613-2190 หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ 

- เว็บไซต์ www.inter.tbs.tu.ac.th      

- เพจ : Center for International Affairs Thammasat Business School - CIA TBS 

- E-mail: interfca@tbs.tu.ac.th  
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