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ทุนการศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สาหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด ในการสอบเข้าศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นทุนสำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมโครงกำรรับนักศึกษำปริญญำตรี โดยวิธีกำรสอบคัดเลือกตรง ที่มีคะแนนสอบ
เข้ำสูงสุดในแต่ละสำยสอบ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำระบบกลำง Admission ให้เข้ำศึกษำใน
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่เลือกคณะพำณิชย์ฯ เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้ำสูงสุดในแต่ละ
สำยสอบ จำนวน 8 ทุน
2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล
เป็นทุนสำหรับผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรควบตรี -โท ทำงกำรบัญชีและบริหำรธุรกิจ (IBMP)
และ โครงกำรปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ (BBA) จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
และได้รับรำงวัลเรียนดีทุนภูมิพล (เป็นผู้ที่ได้รับปริญญำตรีเกียรตินิยม และได้คะแนนยอดเยี่ยมในกำรสอบไล่ วิชำเอกของแต่ละ
สำขำวิชำ)
3. ทุนขาดแคลนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจาปีการศึกษา 2565
รำยละเอียด
กำหนดกำรรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 12 - 29 กรกฎำคม 2565
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภำษณ์
วันที่ 3 สิงหำคม 2565
กำหนดกำรสัมภำษณ์
วันที่ 5 สิงหำคม 2565
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ
วันที่ 11 สิงหำคม 2565

ช่องทำงกำรติดต่อ
ยื่นส่งใบสมัครและหลักฐำนได้ที่
https://shorturl.asia/G4Zgh
ผ่ำนเว็บไซต์คณะฯ www.tbs.tu.ac.th และ
Facebook: Career Counseling Center - Thammasat
Business School

4. ทุนฉุกเฉิน
เป็นทุนกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ เช่น ค่ำอำหำรและค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ในกรณีมีเหตุจาเป็นเท่านั้น ผู้ที่ได้รับทุนจะ
ได้รับเงินจำนวน 4,000 บำทต่อเดือน เป็นระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ แต่ไม่เกิน 6 เดือน/ภำคกำรศึกษำ
สำมำรถยื่นใบสมัครได้ภำยในวันที่ 15 ของเดือน ตลอดปีกำรศึกษำ 2565
5. ทุนไปเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระดับชาติ
ภำยในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 10,000 บำท ต่อ 1 บทควำม เพื่อเป็น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเดินทำง และค่ำที่พัก
6. ทุนไปเสนอบทความทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภำยในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 40,000 บำทต่อทุนต่อบทควำม เพื่อเป็น ค่ำลงทะเบียน ค่ำทีพ่ ัก ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(ชั้นประหยัด) และค่ำวีซ่ำ
7. ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และรับรองคุณภำพ คณะพำณิชย์ฯ มธ.ท่ำพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-613-2190
E-mail: cia@tbs.tu.ac.th หรือติดตำมข่ำวสำรได้ที่เว็บไซต์ www.inter.tbs.tu.ac.th หรือ Facebook: Center for
International Affairs Thammasat Business School - CIA TBS
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8. ประกาศเกียรติคุณสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม
นักศึกษำจะต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ ที่คณะฯ กำหนด คือ
- ได้เกรดเฉลีย่ 4.00 ในภำคกำรศึกษำนั้นๆ
- ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต ในภำคกำรศึกษำทีไ่ ด้เกรดเฉลีย่ 4.00
- ไม่ติด W ในรำยวิชำใด ๆ ในภำคกำรศึกษำทีไ่ ด้เกรดเฉลี่ย 4.00
9. ทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกงำน ในต่ำงประเทศ ทุนละ 15,000 บำท (เหมำจ่ำย)
ประกอบด้วย ค่ำเดินทำงไป-กลับ ค่ำวีซ่ำ ค่ำประกันกำรเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
10. ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ
เป็นทุนสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำมำรถขอรับกำร
สนับสนุนได้เพียง 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในระดับปริญญำตรี โดยกำรแข่งขันที่จะได้รบั กำรสนับสนุนจะต้องเป็นกำรแข่งขันที่
ผู้เข้ำร่วมแข่งขันเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำระดับนำนำชำติ
ค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับกำรสนับสนุน :
1. ค่ำสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน (เบิกตำมจ่ำยจริง) และ
2. ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมกำรแข่งขัน* แบ่งเป็นดังนี้
2.1 ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ยกเว้นประเทศในโซนเอเซีย
ภำยในวงเงินไม่เกิน 40,000 บำทต่อคน
2.2 ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันในโซนเอเซีย ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000 บำทต่อคน
* สนับสนุนเป็นค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ค่ำที่พัก (เฉพำะช่วงเวลำของกำรแข่งขันเท่ำนั้น) ค่ำวีซ่ำ และค่ำประกัน
กำรเดินทำง (เบิกจ่ำยตำมจ่ำยจริง ภำยในวงเงินที่ ได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะฯ) โดยกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบของทำง
รำชกำร กรณีเกินวงเงินหรือค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรที่ไม่สำมำรถเบิกจำกคณะฯ ได้ ผู้ขอรับกำรสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยเอง
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ทุน/รางวัลเรียนดีจากมหาวิทยาลัย
1. รางวัลเรียนดี
คณะฯ พิจำรณำคัดเลือกเสนอรำยชื่อนักศึกษำส่งให้กับมหำวิทยำลัย ตำมประกำศเงื่อนไขกำรให้รำงวัล ดังนี้
1. ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ผู้มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 2 ไม่ต่ำกว่ำ 30 หน่วยกิต และมีคำ่ เฉลี่ยสะสม
สูงสุด แต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมกำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูนร้อน
2. ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ผู้มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 2 ไม่ต่ำกว่ำ 66 หน่วยกิต และมีคำ่ เฉลี่ยสะสม
สูงสุด แต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมกำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูนร้อน
3. ให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ผู้มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 3 ไม่ต่ำกว่ำ 102 หน่วยกิต และมีค่ำเฉลี่ยสะสม
สูงสุด แต่ต้องไม่รวมหน่วยกิตสะสมกำรลงทะเบียนเรียนภำคฤดูนร้อน
4. ในกำรสอบแต่ละวิชำจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำระดับ C หรือ 60 คะแนน และต้องไม่ได้ระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
5. กรณีนักศึกษำได้ค่ำเฉลี่ยสะสมสูงสุดเท่ำกัน ให้เสนอต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำเป็นผู้พิจำรณำ
6. มหำวิทยำลัยจะเป็นผู้ประกำศผลกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สมควรได้รบั รำงวัล
2. รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล
คณะฯ พิจำรณำคัดเลือกเสนอรำยชื่อส่งมหำวิทยำลัย ตำมประกำศเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นนักศึกษำที่สอบไล่ได้ปริญญำตรีเกียรตินิยม อันดับ 1 หรือ 2
2. เป็นนักศึกษำที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยของวิชำเอก/วิชำเฉพำะด้ำนสูงสุด หำกมีนักศึกษำได้คะแนนเฉลี่ยวิชำเอก/วิชำ
เฉพำะด้ำนสูงสุดเท่ำกันมำกกว่ำ 1 รำย พิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนวิชำเอกบังคับสูงกว่ำเป็นผูไ้ ด้รับรำงวัล หำก
คะแนนวิชำเอกบังคับเท่ำกัน พิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรำยวิชำเป็นผู้ได้รับรำงวัล หำกคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมทุกรำยวิชำเท่ำกัน ให้ได้รับทุกรำย
3. วิชำเอก/วิชำเฉพำะด้ำนของแต่ละคณะ/สำขำ ให้แต่ละคณะ/สำขำ เป็นผู้กำหนด และจัดทำเป็นประกำศ พร้อมแจ้ง
ต่อสำนักงำนทะเบียนนักศึกษำทรำบทุกครั้งที่มีกำรปรับปรุงหลักสูตร
4. กรณีนักศึกษำรำยใดได้คะแนนเฉลี่ยในสำขำวิชำเอกสูงสุดมำกกว่ำหนึ่งสำขำ ให้ได้รับเหรียญรำงวัลเรียนดี
“ทุนภูมิพล” ได้หนึ่งสำขำวิชำ (1 เหรียญ) เท่ำนั้น แต่จะได้รับประกำศนียบัตรรำงวัลทุกสำขำวิชำ
5. นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดีที่จะพิจำรณำ และให้ถือคำวินจิ ฉัยของ
อธิกำรบดีนั้นเป็นที่สดุ
3. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์
คณะฯ พิจำรณำคัดเลือกผู้ทสี่ มควรได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับพระรำชทำนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล แผนก

ธรรมศำสตร์ ส่งให้กับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตำมคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชำติไทย และได้รับปริญญำขั้นเกียรตินิยมจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์มำแล้ว ไม่เกิน 3 ปี
กำรศึกษำ นับรวมถึงปีที่มีกำรพิจำรณำคัดเลือกเพื่อรับทุน
2. มีอำยุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสิ้นปีปฏิทินในปีที่มีกำรคัดเลือก
3. มีผลกำรสอบ TOEFL ได้คะแนนระบบ Paper - based Total ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป/คะแนน
ระบบ Computer based ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป ระบบ iBT TOEFL ตั้งแต่ 97 ขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS
ได้คะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป และผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษำต่อในประเทศที่ใช้ภำษำอื่นเป็นสื่อกำรสอน
ต้องแสดงผลกำรทดสอบซึ่งได้มำตรฐำนตำมที่มหำวิทยำลัยชั้นนำของประเทศนั้นได้กำหนดไว้
4. สำขำที่จะไปเรียนในมหำวิทยำลัยนั้นต้องเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำในสำขำนั้นๆ
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างๆ ของคณะฯ
ติดต่อ :
หน่วยกิจการนักศึกษาและให้คาปรึกษาทางวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Career Counseling Center (CCC)
- ศูนย์รังสิต คณะพำณิชย์ฯ มธ. ชั้น 4
ติดต่อ คุณแป้งล่ำ / คุณทิพำกร / คุณหรรษำ
โทรศัพท์ 02-696-5731 และ 02-696-5755
- ท่ำพระจันทร์ ห้อง F-310 ชั้น 3 อำคำรธรรมศำสตร์ 60 ปี มธ.
ติดต่อ คุณนรวีร์ / คุณแพรวพรรณ / คุณมนฤณ
โทรศัพท์ 02-613-2181 และ 02-613-2183
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
- TBS Website: www.tbs.tu.ac.th/นักศึกษำ/scholarship2
- Facebook: ฝ่ำยวิชำกำร คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.
- Facebook: Career Counseling Center - Thammasat Business School
- Facebook: ของภำค/สำขำวิชำ หลักสูตรควบตรี-โทฯ (IBMP) และโครงกำรปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ
หลักสูตรนำนำชำติ (BBA)
2. ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ของคณะฯ
ติดต่อ :
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และรับรองคุณภาพ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ ชัน้ 4 ห้อง 422
หมายเลข 02-613-2190 หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
- CIA Website: www.inter.tbs.tu.ac.th
- E-mail: cia@tbs.tu.ac.th
- Facebook: Center for International Affairs Thammasat Business School - CIA TBS



