
 
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  ทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) 

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

ตามประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง ทุนการศึกษา
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565  
ก าหนดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 นั้น 

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครรับการคัดเลือกเพ่ือขอรับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ิมขึ้น จึงให้ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา 
เพ่ือขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หรือ หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชี 
    และบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 
2. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3. เป็นผู้มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้  
4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษามาก่อน 
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล ทุนที่ให้แก่ 

ผู้มีความสามารถพิเศษ ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทุนขาดแคลนของคณะฯ  
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน 

 

ข. หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะฯ  

www.tbs.tu.ac.th/student/schalarship2/  
2. เอกสารของผู้ยื่นใบสมัครขอทุน 

2.1  รูปถ่าย ขนาด 1” หรือ 2” จ านวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 
2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านตามภูมิล าเนาที่ระบุชื่อนักศึกษา 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  
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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 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565 

ส่งใบสมัครและหลักฐานที่  
https://shorturl.asia/UpWFe 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  

ผ่านเว็บไซต์คณะฯ 
www.tbs.tu.ac.th/student/schalarship2/ 

และ  
Facebook: Career Counseling Center - 

Thammasat Business School 

ก าหนดการสัมภาษณ์   
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

 

ง. ประเภททุนการศึกษา 
จ านวน 2 ทุน ทุนละ 81,400 บาท ประกอบด้วย 
1. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนเงิน 14,200 บาท/ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 28,400 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน จ านวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท  รวมเป็นเงิน 48,000 บาท 
3. ค่าเอกสารประกอบการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท 

 

จ.  เงื่อนไข 
1. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ให้เลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่า

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทราบ ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ทราบผลการศึกษา โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  หากมีเกรดเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่าที่ก าหนด การให้ทุนถือเป็นอันยุติ  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นส่งรายงานผล
การศึกษาได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษาและให้ค าปรึกษาทางวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ ห้อง F-310 ชั้น 3  
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    
 

http://www.tbs.tu.ac.th/student/schalarship2/
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2. นักศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด การให้ทุนถือเป็นอันยุติ  
3. นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งช่ วย งาน ส มาค ม นั กศึ กษ า เก่ าพ าณิ ช ยศ าส ต ร์ แ ล ะก ารบั ญ ชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืน ๆ พร้อมรายงานการปฏิบัติงาน  
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง กิจกรรมของสมาคมฯ ได้แก่ 
- งานเอ้ืองฟ้า 
- การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ 
- กิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งทางวิชาการ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่า

และนักศึกษาปัจจุบัน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

4. หากนักศึกษาที่ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับทุนจากสมาคมฯ เป็นนักศึกษาที่ ได้รับ 
ทุนขาดแคลนของคณะฯ อยู่ก่อนแล้ว นักศึกษาต้องสละสิทธิ์การได้รับทุนขาดแคลนของ
คณะฯ และรับทุนจากสมาคมฯ เพียงทุนเดียว เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 

5. หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่านักศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะฯ มีสิทธิ์เพิกถอน
การให้ทุนการศึกษาได้ทันท ี

6. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุน รวมถึงยุติการให้ทุนตามเห็นสมควร 
 

 
ประกาศ   ณ  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 

            (ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์) 
         คณบดี 

 


