
     แบบฟอร์มสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา …........…….  

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ ์
1. ชื่อนาย/นางสาว………….........................………………………….…….…วันเดือนปีเกิด……………….อายุ….....….ป ี
 สัญชาติ……..…….เชื้อชาต…ิ…..……ศาสนา..................…คณะ....................................................................................... 
   สาขาวิชา........................................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................... 

รหัสประจ าตัวนกัศึกษา  
เลขประจ าตวัประชาชน  ---- 

ชื่อบัญชีของนักศึกษา..................................................................................................... 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรงุไทย/กรงุเทพ  สาขาธนาคาร.................................... 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา……………………………………………….ภาควิชา…………………………………………. 

2. ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้ ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขที.่........................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ................................................E-mail address………………............................................................ 

3.ประวัติการรบัทุนการศึกษา 
    ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
  ปีการศึกษา…………………………        กู้ยืม    ค่าเล่าเรียน       ค่าครองชีพ 2,400x12 เดือน 
  ทุนโครงการเรียนดีจากชนบท ประเภท   ทุนเต็มจ านวน   ทุนบางส่วน 
  ทุนคณะ/ทุนส่งเสริมการศึกษา   จ านวนเงินที่ได้รับ.................................บาท ปีการศึกษา................. 
    ทุนอื่น โปรดระบุ.......................................................................... 
  ไม่เคยได้รับทุนประเภทใดเลย  

4. ชื่อ-สกุลบิดา…………………………………………………………. อายุ.……………ป(ี  ) ถึงแกก่รรม  (  ) ยังมีชวีิตอยู่   
 ประกอบอาชพี..............................................................................รายได้ตอ่ปี..........................................บาท 
 โทรศัพท์มือถือ …….…………….……….  

5. ชื่อ-สกุลมารดา…………………………………………………………. อายุ.……………ป(ี  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมีชวีิตอยู่   
 ประกอบอาชพี..............................................................................รายได้ตอ่ปี..........................................บาท 
 โทรศัพท์มือถือ …….…………………………. 

6.กรณีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ มิใช่บิดาหรือมารดา 
   ชื่อ-สกุล…………………………………………………………. อายุ.……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมชีีวิตอยู่    
  ประกอบอาชพี..............................................................................รายได้ตอ่ปี..........................................บาท 
  โทรศัพท์มือถอื …….…………………….. 

7.สถานภาพของบิดามารดา 
  (   ) อยู่ด้วยกัน (   ) หย่า (   )  บิดาสมรสใหม ่ (   ) มารดาสมรสใหม่ 
  (   ) บิดาถึงแก่กรรม (   ) มารดาถงึแก่กรรม (   )  บิดามารดาถึงแกก่รรม (   ) อื่น ๆ …………………. 
 

ติดรูปถ่าย 

1.5 น้ิว  
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 8. นักศึกษามพีี่น้องร่วมบิดามารดา……………..คน เป็นชาย……………คน เป็นหญิง……………คน 
 โดยมีพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่……………………คน (รวมนักศึกษาด้วย)  ดงันี ้

ล า 
ดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
อา
ยุ 

สถานภาพ ส าเร็จ 
การศึกษา/ 
ก าลังศึกษา 
(ระบุระดับ 
การศึกษา) 

อาชีพ/สถานที่ 
ท างาน/ 

/สถานศึกษา 

รายได้/
เดือน 

โสด/
สมรส 

จ านวน 
บุตร 

ประกอบ
อาชีพ 

ก าลัง
ศึกษา 

ไม่ได้
ประกอบ 
อาชีพ 

1           
2           
3           

 

9. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัว 
  ที่ดิน…………..ไร ่
  บ้าน  ของตัวเอง  เช่า  อื่น ๆ ………………….. 
  รถจักรยานยนต์...............คัน  รถยนต์............................คนั   
  ทรพัย์สินอื่นๆ............................................................................................................. 

10. ข้าพเจ้าได้รบัค่าใช้จ่ายเดอืนละ……………………….บาท (นอกเหนือจากการจัดสรรของกองทุน) 
 จาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………….มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น……………………….. 

11. บรรยายสาเหตุทีต่้องขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ปัญหาตา่งๆ และความคาดหวังในการศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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12.กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรอื งานพิเศษ ที่เคยปฏิบัติที่ผ่านมา 

 12.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 12.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 12.3………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. ทุนการศึกษาที่ต้องการรับความช่วยเหลือ  

       ค่าลงทะเบียน ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 

       ค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 12 เดือน 

       อื่นๆ ระบุ................................................................................................................... ... 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับคืนทั้งหมดให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครขอรับทุน 

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

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

 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  เอกสารไม่ครบไม่รับพิจารณา 

 1.ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จ านวน  1 ชุด  

 2.ส าเนาบตัรประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด 

        (เป็นบุคคลเดียวกันที่เซน็รับรองในฟอรม์รับรองทุนของผู้ปกครอง) 

 3.ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน จ านวน  1 ชุด 

 4.ส าเนาหน้าเลขที่บัญชีกรุงไทยหรือกรุงเทพ ของนกัศึกษา จ านวน  1 ชุด 

 5.หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 6.ในแบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนฯผู้ปกครองหรือ บิดาหรือ มารดา ต้องกรอกข้อมูล และ ลงชื่อ ด้วยตนเอง 

หมายเหตุ : เอกสารที่สมบรูณ์จะต้องมีลายมือชื่อเจ้าของเอกสารลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทุกฉบับ (ข้อ 1 - 4) 

 
  



4 
 

ค าชี้แจงการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 

เรียน  ผู้ปกครองที่ขอรับทุนการส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่ได้รับการเชื่อถือในด้านวิชาการ สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มาเป็นระยะเวลานาน และรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาการตามความ
ต้องการเป็นจ านวนมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีนักศึกษาบางส่วนที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน เพื่อให้สามารถด ารงชีพ และศึกษาจนส าเร็จในหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อน
อย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยฯขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ พิจารณาข้อมูลส่วนนี้อย่างถี่ถ้วน 

 

แบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า....................................................................ผู้ปกครองนาย/นางสาว............................................ 

ทะเบียนบ้านเลขที่.............. หมู่ที่.......... ถนน...............................................ซอย..................................... 

แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

  ขอรับรองว่าครอบครัวของข้าพเจ้าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถน าเงินมาเป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ได้อย่างเพียงพอจึงขอรับทุนการศึกษา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและยินดีให้ข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนด้วยความสมัครใจ  

   ลงชื่อ.........................................................ผู้ปกครอง 

        (..........................................................) 
                                                                 วันที่.................................................... 
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ภาพถ่ายบา้นหรือที่พักของ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ของผู้ขอทนุส่งเสริมการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.................................................... 
ของ (นาย/นางสาว)...............................................................................     
ขอรับรองวา่ ภาพถ่าย บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี.............ซอย..........................................ถนน.................................................
ต  าบล/แขวง...............................................อ  าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................... 
ซ่ึงมี  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เป็นเจา้บา้น จริง 
       ลงช่ือ............................................................ ผูรั้บรอง
                (............................................................) 

   วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ............... 
 

หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556(กยศ.) 
 

หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรบัทุนส่งเสริมการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปถ่าย บ้านหรือที่อยู่อาศัย ของผู้ปกครอง ผู้ขอรับทุน) 

ผู้รับรองภาพถ่ายบ้าน/ทีพ่ัก ใหบุ้คคลต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง 
 1. บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ของนักศกึษาทีกู่ย้ืมเงินเพื่อการศึกษา 
 2. ลกัษณะภาพถา่ย คือ เป็นภาพถา่ยที่เห็นบ้านเลขที่บ้าน สภาพด้านนอกของตัวบา้นและบริเวณบ้าน 
 3. ทุนส่งเสรมิการศึกษา เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มโีอกาสได้ศึกษา 
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 แบบฟอร์มรับรองรายได้ครอบครัวเพื่อสมัครขอทุนสง่เสริมการศึกษา 

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

 ข้าพเจ้า............................….............................................................ต าแหน่ง...............................……….................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ท่ี........... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวัด............................รหัสไปรษณยี์..............................โทรศัพท์................... 

            ขอรับรองว่า   นาย...........................................................................อายุ.................ปี             ถึงแก่กรรม........ 
บิดาของ................................................................................................ประกอบอาชีพ................................................................ 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวัด............................รหัสไปรษณยี์..............................โทรศัพท์.................. 
มีรายได้ปีละ....................................................บาท 

 นาง/นางสาว......................................................................................อายุ.................ปี         ถึงแก่กรรม..........                                                                       
มารดาของ...............................................................................................ประกอบอาชีพ........................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวัด............................รหัสไปรษณยี์..............................โทรศัพท์.................. 
มีรายได้ปีละ....................................................บาท 

 กรณีผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดา –มารดา).......................................................................................................................... 
ผู้ปกครองของ..................................................................................................ประกอบอาชีพ.................................................. 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................เลขที่......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวัด............................รหัสไปรษณยี์..............................โทรศัพท์.................. 
มีรายได้ปีละ....................................................บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

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

               ต าแหน่ง..........................................................………… 

1. การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เปน็ผู้รับรอง 
 1.1  เจ้าหน้าที่ของรัฐ         1.2  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา(คณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือ         
             1.3  ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป   1.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1.5 ข้าราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  
 1.5 ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทัง้ฉบับ   ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผู้รับรอง 
   รายได้เซ็นชื่อ ก ากับ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
3. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ /ประจ าตัวข้าราชการเมือง/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ของผู้ลงนามรับรองรายได้ 
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หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์ทีป่รึกษา ประจ าปีการศึกษา ……………… 

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

ข้าพเจ้า............................................................................................ ต าแหน่ง.............................................................. 
ท าการสอนประจ าภาควิชา/คณะ..............................................เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาของ............................................ 
รหัสนักศึกษา...................................................ชั้นปีที่........... 
นักศึกษาพักอาศัย     กับบิดา มารดา      เช่าหอพัก ค่าเช่า................................ตอ่เดือน       อื่น ๆ.......................... 
การสัมภาษณ ์               
1. เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง 
      บิดา มีอาชีพหลักคือ..........................................................................รายได้ต่อปี...............................................บาท 
 อาชีพเสริมคือ.................................................................................รายได้ตอ่ปี................................................ บาท 
      มารดา มีอาชีพหลักคือ.....................................................................รายไดต้่อปี............................................... บาท 
   อาชีพเสริมคือ.................................................................................รายได้ต่อปี................................................ บาท 

                                                            รวม รายได้บิดา/มารดา ต่อปี.................................................. บาท 

สถานภาพครอบครัว     อยู่ด้วยกัน     หย่า     แยกทางกัน      แยกกันอยู่ตามอาชีพ      อื่น ๆ ระบุ........................ 

หรือ ในกรณีทีน่ักศึกษาไม่ได้อยู่ในความอุปการะทางการเงิน โดย บิดา - มารดา 
ผู้ปกครอง (ผู้อุปการะทางการเงิน) มีความเกี่ยวข้องเป็น............................................กับนักศึกษา 

มี อาชีพหลักคอื...............................................................................รายได้ต่อปี.................................................. บาท 
    อาชีพเสริมคอื..............................................................................รายได้ต่อปี.................................................. บาท 
2. ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้รับทนุ 
 2.1 การท างานพิเศษหารายได้ช่วยตัวเอง........................................................................................................ 
 2.2 การท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย................................................................................... 
 2.3 สุขภาพ...........................................................................ความประพฤต.ิ................................................... 
3. ด้านการเรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
4. เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอรับทุน.................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................................. 
5. เหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                         

       ลงชื่อ............................................................. 
                                                                          (...............................................................)                                                                                                                                                                                                 
                                                                       ............/............/..............      
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ประวัติการได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงปัจจุบันที่ขอรับทุนการศึกษา 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา ……………….. 
1. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
2. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
 
ปีการศึกษา ……………….. 
1. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
2. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
 
ปีการศึกษา ……………….. 
1. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
2. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
 
ปีการศึกษา ……………….. 
1. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
2. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
 
ปีการศึกษา ……………….. 
1. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
2. ช่ือทุน …………………………………. จ ำนวน ……………….. บำท  ค่ำลงทะเบียน  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  อื่นๆ (ระบุ) ……..……………………… 
 
ทุนการศึกษาท่ีได้รับในปีที่ผ่านมาเพียงพอต่อความต้องการและค่าใช้จ่ายในปัจจบุันหรือไม่ 

   เพียงพอ   ไม่เพียงพอ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
นักศึกษาต้องการให้คณะฯ สนับสนุนทนุการศึกษาประเภทใดในปีการศึกษานี ้
  ค่ำลงทะเบียน    
  ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน จ ำนวน ……………….. เดือน เป็นจ ำนวนเงิน ……………….. บำท  
  อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................. 
 
 
        
       ลงช่ือ …………………………………………………… ผู้สมัครขอรับทุน 
                                                                                         ( …………………………………………………… ) 
                                                                                   วันที ่…………… เดือน ……………..………………… พ.ศ. ……………  
 

               สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที:่  
                หน่วยกิจกำรนักศึกษำและให้ค ำปรึกษำทำงวิชำชีพ คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์(ศูนย์รังสิต)         
                คุณแป้งล่ ำ  ภำคแสวง โทรศัพท:์ 09 2596 5574   E-mail: paenglam.p@tbs.tu.ac.th 


