
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------- 
 

  ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของคณะฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะฯ จึงประกาศรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ดังนี้ 
 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชี 
    และบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้  
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษามาก่อน 
5. ส าหรับทุนการศึกษาค่าลงทะเบียน ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่ก่อน  
ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงิน            

เพ่ือการศึกษา  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
 

ข. หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะฯ www.tbs.tu.ac.th   
    โดยระบุประเภทของทุนที่ประสงค์จะขอรับ 
2. เอกสารของผู้ยื่นใบสมัครขอทุน 

2.1  รูปถ่าย ขนาด 1” หรือ 2” จ านวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 
2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านตามภูมิล าเนาทีร่ะบชุื่อนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.4  ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
2.5  ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ระบุชื่อนักศึกษา (ยกเว้น ธนาคารออมสิน)  
      พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง       
2.6  ใบรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาล่าสุด กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ใบระเบียน 
      แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.7  ประวัติการได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน (ถ้ามี) 
2.8  นักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ ให้แนบหลักฐานการช่วยเหลืองาน 

        ของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
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3. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง 
3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาเอกสารการกู้ยืมหรือภาระหนี้สิน เป็นต้น 

4. แบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
5. ภาพถ่ายที่พักอาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมแผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 
6. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ลงนาม 

                     รับรองรายได้ 
7. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 

ค. ก าหนดการ 
รายละเอียด ช่องทางการติดต่อ 

ก าหนดการรับสมัคร  
 ตั้งแต่วันที่ 12 -  29 กรกฎาคม 2565 

ส่งใบสมัครและหลักฐานที่  
https://shorturl.asia/G4Zgh 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

 
ผ่านเว็บไซต์คณะฯ www.tbs.tu.ac.th และ  

Facebook: Career Counseling Center - Thammasat 
Business School 

ก าหนดการสัมภาษณ์   
 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  
 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

 

ง. ประเภททุนการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ทุนเต็มจ านวน 

- ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาที ่2  และ 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน จ านวนไม่เกิน 12 เดือน เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท  
2. ทุนบางส่วน 

- ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 
และภาคการศึกษาที ่2  หรือ 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน จ านวนไม่เกิน 12 เดือน เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท  
     ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนการศึกษาแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ 

ของคณะกรรมการ และถือเป็นที่สิ้นสุด 
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  จ.   เงื่อนไข 
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยงานคณะฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศ

คณะฯ เ รื่ อ ง  การช่ วยงานของนั กศึ กษาผู้ รั บทุนการศึ กษาจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

2. หากมีการตรวจสอบพบภายหลังว่านักศึกษาให้ข้ อมูลไม่ครบถ้วนหรือเป็น เท็จ  
คณะฯ จะเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา และนักศึกษาจะต้องส่งคืนเงินทุนการศึกษาให้แก่คณะฯ ตามจ านวนเงิน 
ที่ได้รับ  

3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องไม่กระท าความผิดหรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
ตลอดระยะเวลาของการได้รับทุนการศึกษา  

4. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษา รวมถึงยุติการให้ทุนการศึกษา 
ตามเห็นสมควร  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่          กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

     (ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค)์ 
      คณบดี 
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