


 
  ใบสมัครผูขอรับทุนการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปการศึกษา…………....…….. 
ขอมูลท่ัวไปของผูสมัครขอทุน 
- ชื่อ (นาย/น.ส.)…………………..……..….….นามสกุล…………….………….………… 
- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………..…………… 
- เลขประจําตัวประชาชน...............................................................................................   
- คณะ……………………………….สาขาวิชา…………………………เลขทะเบยีน……………………….ชั้น

ป………...คะแนนเฉลี่ยสะสม (ลาสุด)………………วัน/เดือน/ป เกิด…………………………….………….
สถานที่เกิด………………………………………….ศาสนา……………………….. 

- การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
� Admission ตรง      � Admission กลาง    � โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
� โครงการนกัศึกษาเรียนดีจากชนบท 

 � ทนุเต็ม         � ทนุบางสวน       � ทีน่ั่ง 
� โครงการพิเศษอื่น ๆ................................. 

- ที่อยูตามภูมิลําเนาเดิม  บานเลขที…่……………หมูที…่………..ซอย/ตรอก.......................................
ถนน……………………...ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………….…….
จังหวัด……………..……..รหัสไปรษณีย……………… โทรศัพทบาน…………………………….
โทรศัพทมือถือ……………………………… 

- ที่อยูปจจุบัน (ตดิตอไดสะดวก)  บานเลขที…่…………หมูที…่…..ซอย/ตรอก.......................................
ถนน……………………...ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………….…….
จังหวัด……………..……..รหัสไปรษณีย……………… โทรศัพท.……………………………. 

- กรณีอยูหอพัก  ชื่อหอพัก…………………………………….…….หมายเลขหองพัก………..…………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………. 

ประวัติการศึกษาโดยยอ   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน…………………………………จังหวัด……………………….. 
     เกรดเฉลี่ยสะสม (ม.ปลาย)…………………. 
สถานภาพครอบครัวของผูขอทุน 
- ชื่อบิดา…………………………………….อายุ………..ป  
        ถึงแกกรรม     อยูดวยกัน    แยกกันอยู      หยาราง                                 
- อาชีพ……………………………ลักษณะงาน..………………………………….…….……………………..  

ตําแหนง / ยศ…………………………………………………….รายไดตอเดือน……………………….บาท  
สถานที่ทํางาน……………………………………………………..จังหวดั……………….………………….  
โทรศัพท……………………………..โทรศัพทมือถือ........................................... 

 

 
 ติดรูปถาย 
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- ชื่อมารดา………………………………….อายุ………….ป   
        ถึงแกกรรม    อยูดวยกัน     แยกกันอยู      หยาราง 
- อาชีพ…………………………....ลักษณะงาน……………………………….………………………………  

ตําแหนง / ยศ…………………………………………………….รายไดตอเดือน……………………….บาท  
สถานที่ทํางาน………………………………………….…………..จังหวดั…………….………………….  
โทรศัพท……………………………..โทรศัพทมือถือ........................................... 
บิดา / มารดา ของผูขอทนุ 

 มีทีด่ินทํากิน / อยูอาศัยเปนของตนเอง  อาศัยผูอื่นอยู 
  เชาบานอยู คาเชาเดือนละ……………………..บาท   
  เชาที่ดนิ คาเชาเดือนละ………………………..บาท   
 ผูขอทุนมีพ่ีนอง (รวมตนเอง) …………….คน  ผูขอทุนเปนบุตรคนที…่…………… 
- ภาระหนี้สนิรวมของบิดา มารดา หรือ ผูปกครอง (ประมาณ)................................บาท 
ผูอุปการะ 
- นักศึกษาไดรับความอุปการะสงเสียจาก 

 บิดา และมารดาทัง้สองคน       บิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่ง   ไมมีผูใดอปุการะสงเสีย  
 บุคคลอื่น (ชื่อ)………………………………เก่ียวของเปน………………… ที่อยู บานเลขที่………….. 

หมูที…่………..ซอย/ตรอก...................................ถนน……………………...ตาํบล/แขวง………………… 
อําเภอ/เขต…………….จังหวัด……………..……..รหัสไปรษณีย……………… โทรศัพทบาน……………. 
โทรศัพทมือถือ………………………… 

- อาชีพของผูอุปการะ………………………ตําแหนง/ลักษณะงาน……………………………….………….
สถานที่ทํางาน……………………………โทรศัพท…………….…….โทรศัพทมอืถือ…………..……….… 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน...........................บาท  หนี้สินของผูอุปการะ (ประมาณ)................................บาท 
การศึกษา และอาชีพของพี่นอง  (รวมตนเองดวย) 
คนที ่ เพศ สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(เฉพาะที่ทํางานแลว) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
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สภาพการอยูอาศัยของผูขอทุน 

 อยูกับบิดา / มารดา   อยูกับบิดา   อยูกับมารดา  อยูกับผูอุปการะ 
 อยูหอพัก  เสียคาเชา……………………..บาท / เดือน 
 อาศัยอยูกับเพื่อน/ผูอื่น 
 อื่น ๆ …………………………………………. 

รายได/รายจายของผูขอทุน 
- ไดรับเงนิมาใชจาย    รายวัน  รายสัปดาห       รายเดอืน   คดิเปนวนัละ……………บาท 
- คาใชจายในการเดนิทาง………………..….บาท / วัน 
- คาใชจายเพื่อการศึกษา………………..บาท / เดือน 
- คาใชจายอื่น ๆ …………………….บาท / เดือน 
- หารายไดพิเศษโดย (ระบุลักษณะงาน)…………………………………………………………………….… 

มีรายได ประมาณ……………………………บาท/วัน 
  ใชจายจากเงินกูยืมฯอยางเดียว      ใชจายจากเงินกูยืมฯ และเงินจากทางบานบางสวน 

ทุนการศึกษาอื่นที่เคยไดรับ 
 ไมเคยไดรบัมากอน 
 เคยไดรับทุน  ชื่อทุนที่ไดรับ.......................................................................จํานวนเงนิ..........................บาท  

     เมื่อป พ.ศ........................... 
ทุนกูยืมรัฐบาล (ปลาสุด)   

 กยศ. ปการศึกษา…………………………จํานวนเงินที่กู……………………………บาท 
 กรอ. ปการศึกษา…………………………จํานวนเงินที่กู……………………………บาท 

  
กิจกรรมพิเศษที่เขารวม 
- กิจกรรมดานวชิาการ………………………………………………………………………………………….. 
- กิจกรรมดานสาธารณประโยชน………………………………………………………………………………. 
- กิจกรรมดานกฬีา……………………………………………………………………………………………… 
- กิจกรรมอื่นๆ........................................................................................................................................ 
บุคคลที่สามารถใหขอมูลเพิ่มเติม (เชนเพื่อนสนิท / อาจารย / ญาติ) 
- ชื่อ…………………………………………เก่ียวของเปน………………..ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…่………... 

ซอย…………………ถนน……………………….ตําบล………………………อําเภอ……………………… 
จังหวัด…………………..หมายเลขโทรศัพท……………….………….โทรศัพทมือถือ…………..…………. 

ความสามารถพิเศษ (เชนพิมพดีดไทย อังกฤษ ทําบัญชี คอมพิวเตอร งานศิลป ฯลฯ) ระบ…ุ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปญหาดานสุขภาพ 
- โรคประจําตัว  มี ระบุ…………………………………….  ไมมี 
- ปญหาดานอ่ืน ๆ (ที่เปนอุปสรรคตอการเรยีน)………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปญหาครอบครัว………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
อาจารยที่ปรึกษา  ชื่อ……………………………………………………โทรศัพท............................................. 
   

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวทัง้หมดนี ้เปนความจรงิทุกประการ   
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………… ………..ผูขอทุน 
              (………………………………………) 
         วันที…่….เดือน………………พ.ศ…………… 
 
 
หมายเหต ุ   

1. การแจงขอมูลท่ีเปนเท็จนกัศึกษามีความผิดทางวินัยนักศึกษา    นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การ 
     ไดรับทุนการศึกษาพรอมทั้งเรียกเงนิทุนการศึกษาที่ไดรับคืน 
2. สถานที่ที่สามารถเรียกตัวไดทันทีในมหาวิทยาลัย ที่ชุมนุม / กลุม……………………………………  

อาคาร........................…………………….. 
3. หมายเลขบัญชีออมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชื่อบัญช…ี……………………………………… 
       เลขที่บัญชี………………………………………… 

       4.    หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา……………………………………………….. 
        ชื่อบัญช…ี……………………………………..……เลขที่บัญชี…………………………………………  
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บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเปนในการขอทุน  เพื่อประโยชนในการพิจารณา  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เขียนแผนที่บานของนักศึกษาพอสังเขป ดานหลังแผนนี้  
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หนังสือรับรองของอาจารยท่ีปรึกษา หรืออาจารยของคณะสําหรับนักศึกษาผูขอรับทุน 
- ปกปด - 

เรียน  อาจารยที่ปรึกษา  หรือ  อาจารยของคณะ………………………………………. 
 เพื่อโปรดกรุณาสอบถามขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาผูขอรับทุน  ตามขอคําถามขางลางนี ้หรือตามทีท่านเหน็
ควร เพื่อประโยชนในการพิจารณาทนุการศึกษาของคณะกรรมการ ฯ   จะขอบคณุย่ิง 
                                                                                        คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

………………………………. 
ช่ือผูขอรับทุนการศึกษา  นาย / นางสาว.............................................เลขทะเบียน................................... 
คณะ..................................................สาขาวิชา.........................................................ช้ันปท่ี....................... 
1.ฐานะทางเศรษฐกิจของผูขอรับทนุ 
 1.1 ลักษณะอาชีพของบิดามารดา หรือผูปกครอง............................................................................. 
 1.2 รายไดของบิดามารดา หรือผูปกครอง.......................................................................................... 
 1.3 ความขาดแคลนของผูขอรับทนุ................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................... 
2. ความเปนอยู การใชชีวิตประจําวันของผูขอรับทนุ 
 2.1 การทํางานพิเศษหารายไดชวยตนเอง......................................................................................... 
 2.2 การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย / นอกมหาวิทยาลัย..................................................................... 
 2.3 สุขภาพ.......................................................ความประพฤติ........................................................ 
 2.4 อื่น ๆ ....................................................................................................................................... 
3. ความสนใจดานการเรียน......................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................... 
4.เหตุผลและความจําเปนของผูขอรับทุน...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
5.เหตุผลและความจําเปน ตลอดจนปญหาของผูขอรับทุนในทศันะของทาน……………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
6.นักศึกษาผูนี้สมควรไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนหรือไม 

 สมควรไดรับทนุ เนื่องจาก.................................................................................................................... 
 ไมสมควร เนื่องจาก............................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะอื่นๆ................................................................................................................................ 

 
อาจารยที่ปรึกษาลงชื่อ.................................................................... 

(.....................................................................) 
วันที่.............เดือน....................พ.ศ................ 

หมายเหตุ  หนังสือการรบัรองฉบับน้ีไมใชเปนการค้ําประกันนกัศึกษา 



 7
 
 
 
                 หนังสือรับรองรายไดของครอบครัว ผูขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

วันที่........เดือน.......................พ.ศ.................... 
 

 ขาพเจาบิดา/มารดา/ผูปกครอง (ที่มิใชบิดา – มารดา) ของ นาย/นางสาว..............................................
ไดประกอบอาชีพ............................................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน....................................เลขที่.............ถนน.......................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต...............................จงัหวัด.......................โทรศัพท........................มีรายไดปละ....................บาท 
 และ นาย/นาง/นางสาว..................................................บิดา/มารดาของ.........................................
ประกอบอาชีพ........................................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน..................................................เลขที่.............ถนน...........................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.................................. 
โทรศัพท................................   มีรายไดปละ....................บาท 
เหตุผลและความจําเปนทีบุ่ตร/ธิดา/ผูท่ีอยูในความดูแลของทาน ขอรับทุนการศึกษา 
               ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขาพเจาขอรับรอง และยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ  
 
         ลงชื่อ.................................................... 
               (....................................................) 
       
หมายเหตุ 
  1.  การแจงขอมูลขางตนที่เปนเทจ็ตอเจาหนาที่พนักงานมีความผิดทางกฎหมาย  

2.   ผูรับรองรายไดตองเขยีนขอความดวยลายมือตนเองทั้งฉบับ มิใหลบ ขูด ขีด ฆา หากเขียนผิดตอง 
        มีลายเซ็นผูรับรองรายไดเซ็นกํากับ หามใชน้ํายาลบคําผิด 

  3.   สามารถสงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ได 


