
 
 

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 
 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ก าหนดรับสมัครคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ          
เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธอิานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ผู้มีสิทธเิข้ารบัการคัดเลือก  
1.1 ประกาศมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565 

1.1.1 มีสัญชาติไทย และได้รับปริญญาขั้นเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้ว 
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นบัรวมถึงปีที่มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทนุ  
ดังนั้น ผู้มีสิทธสิมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการเสนอชือ่รับทุนอานันทมหิดล ประจ าปี 2565  
จะต้องส าเร็จการศึกษา ในปกีารศึกษา 2562 - 2564 เทา่นั้น 

1.1.2 มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสิ้นปีปฏิทินในปีที่มีการคดัเลือก  
1.1.3 มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนระบบ Paper - based Total ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป/คะแนน             

ระบบ Computer based ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป ระบบ iBT TOEFL ตั้งแต่ 97 ขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS          
ได้คะแนนต้ังแต่ 7 ขึ้นไป และผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในประเทศที่ใชภ้าษาอื่นเป็นสื่อการสอน           
ต้องแสดงผลการทดสอบซึ่งได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศนั้นได้ก าหนดไว้ 

1.1.4 สาขาที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นต้องเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในสาขานั้นๆ  
 

1.2 ข้อระเบียบการพระราชทานทุน “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร ์ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2528 
ข้อระเบียบการพระราชทานทุน “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และ 
ข้อระเบียบการพระราชทานทุน “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
 

1.3 ค าแนะน ามูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2542 
 

1.4 ค าแนะน าผู้สมัครขอรับทุนมลูนิธ ิ“อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 
 

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อมลูเพิ่มเติม ตามข้อก าหนด 1.1 – 1.4 
ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/นักศึกษา/scholarship2 

 

http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/Download/ประกาศมูลนิธิอานัน55.pdf
http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/Download/ระเบียบการพระราชทานทุนอานันทมหิดล.pdf
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2. ก าหนดการ 
2.1 ก าหนดการรับสมัคร  

ส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐาน ผา่นช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://shorturl.asia/PlHpt 
ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบสัมภาษณ์  
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565  ผ่านเว็บไซต์ https://www.tbs.tu.ac.th/นักศึกษา/scholarship2 
และ Facebook: Career Counseling Center - Thammasat Business School 

2.3 ก าหนดการสัมภาษณ ์
วันจันทร์ที ่9 พฤษภาคม 2565 โดยก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

2.4 ประกาศผลผูส้มควรได้รับการเสนอชื่อ  
  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://www.tbs.tu.ac.th/นักศึกษา/scholarship2 และ  
  Facebook: Career Counseling Center - Thammasat Business School 

 

3. การกรอกใบสมัคร 
3.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที ่https://www.tbs.tu.ac.th/นักศึกษา/scholarship2 
3.2 พิมพ์ ข้อมูลลงในใบสมคัร ใหล้ะเอียด ชัดเจน เรียบร้อย และครบถ้วนที่สุด หากจ านวนหน้าที่ก าหนดให้          
     ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มหน้าได้  
3.3 ใบสมัครต้องติดรูปถ่าย (สวมชุดครุย) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
3.4 ใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา ไม่ต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม 
3.5 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2564 สามารถเลือ่นส่งผลการศกึษา ได้ถึงวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
3.6 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร) ภายในวันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565  

3.6.1  อัพโหลดใบสมัครพร้อมหลักฐาน ผ่านช่องทางออนไลน ์ได้ที่ https://shorturl.asia/PlHpt 
3.6.2 ต้นฉบับใบสมคัรพร้อมหลักฐาน ส่งไปรษณยี์แบบ EMS โดยวงเล็บมุมซอง  

(ใบสมคัรทุนมูลนิธิอานันทมหิดล) ถึง 
คุณแป้งล่ า  ภาคแสวง 
หน่วยกิจการนักศึกษาและใหค้ าปรึกษาทางวิชาชีพ ชั้น 4  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  
99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12121 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ได้ที่ คุณแป้งล่ า ภาคแสวง หน่วยกิจการนักศึกษาและให้ค าปรึกษาทางวิชาชีพ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โทรศัพท ์06 2253 6455 หรือ  
E-mail: paenglam.p@tbs.tu.ac.th 

 

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
































