
 

      แบบฟอร์มสมัครทุน                                . ประจ ำปีกำรศึกษำ            . 

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
1. ชื่อนาย/นางสาว………….........................………………………….…….…วันเดือนปีเกิด……………….อาย…ุ.....….ปี 
 คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั....................................................................สาขา.................................................... 
   คะแนนเฉลี่ยสะสม......................... 
   ศึกษาอยู่  มธ.ท่าพระจันทร์     มธ.ศูนย์รังสิต     มธ.ศูนย์ล าปาง    มธ.ศูนย์พทัยา 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร   ระบุชื่อ ธนาคาร........................................... 

2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขที่............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ............................................ ID Line………..………………….E-mail address……………..……….......... 

3.ประวัติการรับทุนการศึกษา 
   ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
   ปีการศึกษา…………………………        กู้ยืม ค่าเล่าเรียน       ค่าครองชีพ 3,000x12 เดือน 

   ปีการศึกษา..............................ระบุชื่อทนุ.................................................................จ านวนเงนิ....................บาท 

     ปีการศึกษา..............................ระบชุื่อทุน.................................................................จ านวนเงิน....................บาท 

  ไม่เคยได้รับทนุประเภทใดเลย  

4. ชื่อ-สกุลบิดา…………………………………………………………. อายุ.……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวิตอยู่   
 ประกอบอาชีพ..............................................................................รายได้ต่อปี..........................................บาท 
 โทรศัพท์มือถือ …….…………….……….  

5. ชื่อ-สกุลมารดา…………………………………………………………. อายุ.……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมีชีวิตอยู่   
 ประกอบอาชีพ..............................................................................รายได้ต่อปี..........................................บาท 
 โทรศัพท์มือถือ …….…………………………. 

6.กรณีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ มิใช่บิดาหรือมารดา 
   ชื่อ-สกุล…………………………………………………………. อายุ.……………ปี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมชีีวิตอยู่    
  ประกอบอาชีพ..............................................................................รายได้ต่อปี..........................................บาท 
  โทรศัพท์มือถือ …….…………………….. 

7.สถานภาพของบิดามารดา  
(  ) อยู่ด้วยกัน       (  ) หย่า         (  ) บิดาสมรสใหม่       (  ) มารดาสมรสใหม่      (  ) บิดาถึงแก่กรรม 
 (  ) มารดาถึงแก่กรรม      (  ) บิดามารดาถึงแก่กรรม      (  ) อื่น ๆ …………………. 

8. นักศึกษามีพี่น้องร่วม บิดา,มารดา……………..คน เป็นชาย……………คน เป็นหญิง……………คน  
โดยมีพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่……………………คน (รวมนักศึกษาด้วย) ดังนี ้  
 8.1 ช่ือ.......................................................................อายุ..........ปี ศกึษาอยู่ท่ี.................................................................. 
 8.2  ช่ือ.......................................................................อายุ..........ปี ศกึษาอยู่ท่ี.................................................................. 
 

 

 



 

 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยส์ินของครอบครัว 
  ที่ดิน…………..ไร่............งาน..................ตารางวา 
 บ้าน            ของตัวเอง                เช่า   ค่าเช่าเดือนละ......................บาท       อื่น ๆ ………………….. 
  คอนโดมเินียม 
 รถจักรยานยนต์...............คัน           รถยนต์............................คัน 
 ทรัพย์สินอื่นๆ.............................................................................. 

10. ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของครอบครัว 
  มีหนิ้สนิจ านวน…………............... บาท                  มีหนิ้สนิ ไม่ทราบจ านวน 
  ไม่มหีนิส้นิ 

11.ความสามารถในการหารายไดข้องนักศึกษา (กรณีมีรายได้ทีไ่ม่แน่นอนให้ประมาณการได้) 
 ยังไมเ่คยหารายได้ 
 สามารถหารายได้ จ านวน........................บาทต่อป ีสามารถหารายได้ จ านวน........................บาทต่อเดือน 
 ลักษณะงานท่ีสร้างรายได ้

12 ได้รับเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวน........................บาท /เดือน/วัน  ได้รับจาก 
 บิดา,มารดา 
 ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา,มารดา โปรดระบุ.................................................... 

13.กรณีที่ผ่านการพิจารณาให้มสีทิธ์ิได้รับทุนการศึกษา โปรดเลือกลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา 
 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/คณะ/หน่วยงาน จัดได้ระหว่าง 10-20 ชม. ต่อป ี
 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/คณะ/หน่วยงาน จัดได้ระหว่าง 10-20 ชม. ต่อป ี  
 ไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/คณะ/หน่วยงาน  จัดได ้

14.ความสามารถพิเศษ 
 สรา้งสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆได้ เช่นphotoshop,powerpiont และโปรแกรมอื่นๆ  
 สามารถเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในกิจกรรมตา่งๆได้ 
 สามารถเป็นผู้น ากิจกรรมด้านสนัทนาการ 
 สามารถด้านอื่นโปรดระบุ....................................................................................................... 

15.จ านวนเงินทุนการศึกษาที่ตอ้งการ 
 15,000-20,000 บาท 
 10,000-15,000 บาท 
 5,000-10,000 บาท 
 โปรดระบุจ านวน/แจ้งรายละเอยีดอื่น.......................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองในข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่แนบมานี้เปน็ความจริง หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบวา่
เอกสารหรือข้อมูลต่างๆเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทนุการศึกษาที่ได้รบั คืนทั้งหมดให้แก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
โดยทันท ี

                                                                   ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครขอรับทุน 

                                                    (..........................................................)                    
                                         วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ.................. 
 
 



 
 
 
1.โปรดอธิบำยสำเหตุที่ต้องขอทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
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ค ำชี้แจงกำรขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 

เรียน  ผู้ปกครองที่ขอรับทนุการส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปน็สถาบันทางการศึกษา ที่ไดร้ับการเชื่อถือในด้านวิชาการ สังคม 
การเมอืง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มาเปน็ระยะเวลานาน และรับนักศกึษาเข้ามาศึกษาวิชาการตามความ
ต้องการเป็นจ านวนมาก ครอบคลุมทกุพื้นที่ของประเทศไทย และมนีักศึกษาบางสว่นทีต่้องไดร้ับความ
ช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ เพ่ือให้สามารถด ารงชีพ และศึกษาจนส าเร็จในหลักสตูร มหาวิทยาลัยฯจงึได้
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง ที่มีอยู่อย่างจ ากดั เพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืแก่นักศึกษาทีม่ีความเดือดร้อน
อย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยฯขอขอบคุณท่านผูป้กครองที่ พิจารณาข้อมูลส่วนนี้อย่างถี่ถว้น 

 

แบบฟอร์มรับรองกำรขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำของผู้ปกครอง 

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

ทะเบียนบ้านเลขท่ี.............. หมู่ที่.......... ถนน...............................................ซอย..................................... 

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

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

ประกอบอาชีพ...............................................................รายได้ต่อปี....................................บาท  

  ขอรับรองว่าครอบครัวของข้าพเจ้าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถน าเงินมาเป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ได้อย่างเพียงพอจึงขอรับทุนการศึกษา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและยินดีให้ข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนด้วยความสมัครใจ พร้อมกับแนบส าเนาบัตร
ประชาชน เพ่ือเป็นหลักฐาน การรับรองรายได้ครอบครัว 

   ลงช่ือ.........................................................ผู้ปกครอง 

        (..........................................................) 
                                                                 วันที่.................................................... 

 
 
  
      

 

 

 

 

 

 



 

แนบภำพถ่ำยที่พัก/บ้ำน ของผู้ปกครอง/บิดำ-มำรดำ ของผู้ขอรับทุน......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายบา้น/ท่ีพกั แบบเตม็หลงั/ เตม็พ้ืนท่ี ท่ีพกั 

ภาพถ่ายบา้น/ท่ีพกั ภายใน เช่นหอ้งครัว,หอ้งนอน,หอ้งโถง 
สามารถแนบไดม้ากกวา่ 1 ภาพ 



 
 

 

เอกสารแนบใบสมัคร  เอกสารไมค่รบไม่รับพิจารณา 

1.ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบยีนบ้าน ของนักศึกษา จ านวน  1 ชุด  

2.ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือผูป้กครอง จ านวน 1 ชุด 

  (เป็นบุคคลเดยีวกันที่เซ็นรับรองในฟอร์มรับรองทุนของผู้ปกครอง) 

3.ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน  1 ชุด 

4.ส าเนาหน้าเลขท่ีบัญชีธนาคาร ของนักศึกษา จ านวน  1 ชุด 

********ระบบการโอนเงินบางธนาคารกับการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบเชื่อมต่อยังไมส่มบูรณ์ โปรดเว้นการแนบ
บัญชีของ ธนาคารเหล่านี ้

1.ธนาคารออมสิน 
2.ธนาคาร ธกส. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


