
 
 
  ใบสมัครผูข้อรบัทุนการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประจําปีการศกึษา  2555 
ผู้สมัครขอทนุ 

ช่ือ (นาย/น.ส.)……………………..………..……….…………………นามสกุล…………….………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
คณะ………………………………………….สาขาวิชา…………………………...........รหัส……………………….........ช้ันปี………... 
คะแนนเฉล่ีย (ล่าสุด)………………วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………สถานที่เกิด………………………………………….
ศาสนา………………………..ภูมิลําเนาเดิม (ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน)  บ้านเลขที…่……………หมู่ที…่……….................
ถนน……………………...ตําบล………………………อําเภอ………………….จังหวัด…………………..รหัสไปรษณีย์……………… 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………….โทรศัพท์มือถือ……………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้สะดวก)  บ้านเลขที…่……………หมู่ที่…………..ถนน……………………………...
ตําบล………………………อําเภอ………………….จังหวัด…………………..รหัสไปรษณีย์……………… หมายเลข
โทรศัพท…์………………………….โทรศัพท์มือถอื………………………………                     กรณีพักหอพัก
ช่ือ…………………………………….…….หมายเลขห้องพัก………..…………… 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………. 

ประวัติการศึกษาโดยย่อ 
 ประถมศึกษา  จากโรงเรียน…………………………………จังหวัด……………………….. 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  จากโรงเรียน…………………………………จังหวัด……………………….. 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน…………………………………จังหวัด……………………….. 
     เกรดเฉลี่ยสะสม (ม.ปลาย)…………………. 
สถานภาพครอบครัวของผูข้อทุน 
- ช่ือบิดา…………………………………….อายุ…………….ปี   ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม   

อาชีพ……………………………ลักษณะงาน..………………………………….…………………………..  ตําแหน่ง / 
ยศ…………………………………………………….รายได้ต่อเดือน……………………….บาท  สถานที่
ทํางาน……………………………………………………..จังหวัด……………….………………….  โทรศัพท์……………………………..
โทรศัพท์มือถือ........................................... 

- ช่ือมารดา………………………………….อายุ…………….ปี   ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม   
อาชีพ…………………………....ลักษณะงาน……………………………….………………………………  ตําแหน่ง / 
ยศ…………………………………………………….รายได้ต่อเดือน……………………….บาท  สถานที่
ทํางาน………………………………………….…………..จังหวัด…………….………………….  โทรศัพท์……………………………..
โทรศัพท์มือถือ........................................... 
 

  บิดา / มารดา ของผู้ขอทุนมทีี่ดินทํากิน / อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  อาศัยผู้อ่ืนอยู่ 
  เช่าบ้านอยู่ ค่าเช่าเดือนละ……………………..บาท   
  เช่าที่ดิน ค่าเช่าเดือนละ………………………..บาท 
  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่    หย่า 
 ผู้ขอทุนมีพ่ีน้อง (รวมตนเอง) …………….คน  ผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่……………… 
 

 
 

 

 ติดรูปถ่าย 
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การศึกษา และอาชีพของพีน่้อง 
คนที ่ เพศ สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

ผู้อุปการะ 
- ผู้ขอทุนได้รับความอุปการะเลี้ยงดูจาก (ช่ือ)…………………………………เก่ียวข้องเป็น………………… ที่อยู่ของผู้

อุปการะ บ้านเลขที…่……………หมู่ที…่………..ถนน……………………………...ตําบล………………………
อําเภอ……………..…….จังหวัด…….………………..รหัสไปรษณีย์………………  

- อาชีพของผู้อุปการะ…………………………ตําแหน่ง/ลักษณะงาน……………………………….………….สถานที่
ทํางาน……………………………โทรศัพท…์………….…….โทรศัพท์มือถือ…………..……….… 

- ผู้อุปการะมีภาระมีภาระเลี้ยงดูผู้อ่ืน จํานวน…………...คน ในจํานวนน้ีเป็นบุตร…………….คน 
 

สภาพการอยูอ่าศัยของผู้ขอทุน 
 อยู่กับบิดา / มารดา   อยู่กับบิดา   อยู่กับมารดา  อยู่กับผู้อุปการะ 
 อยู่หอพัก ช่ือ…………………………………..สถานที่ติดต่อ…………………………………………….. 
      ห้อง…………….หมายเลขโทรศัพท…์………………………..ค่าเช่า……………………..บาท / เดือน 
 อาศัยอยู่กับเพ่ือน/ผู้อ่ืน 
 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………. 

 
รายได้ / รายจ่ายของผู้ขอทุน 
- ได้รับเงินมาใช้จ่าย    รายวัน  รายสัปดาห์       รายเดือน   คิดเป็นวันละ……………บาท 
 รับประทานอาหารเช้า ที่บ้าน  ที่มหาวิทยาลัย  ที่อ่ืน มื้อละ…………….บาท 
 รับประทานอาหารกลางวัน ที่บ้าน  ที่มหาวิทยาลัย  ที่อ่ืน มื้อละ…………….บาท 
 รับประทานอาหารเย็น  ที่บ้าน  ที่มหาวิทยาลัย  ที่อ่ืน มื้อละ…………….บาท 

- เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ…………………..….บาท / วัน 
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา………………………..บาท / เดือน 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ………………………….บาท / เดือน 
- หารายได้พิเศษโดย (ระบุลักษณะงาน)…………………………………………………………………….… 

มีรายได้ ประมาณ……………………………บาท/วัน 
ทุนการศึกษาอื่นที่เคยได้รับ 
 ไม่เคยได้รับมาก่อน 
 เคยได้รับทุน  ช่ือทุนที่ได้รับ...........................................................................เมื่อปี พ.ศ........................... 

เป็นทุนประเภท   เฉพาะปี มูลค่าทุน……….…………..….บาท  
 ต่อเน่ืองจนจบการศึกษา มูลค่าทุน…………..…………….บาท 

ทุนกู้ยืมรัฐบาล (ปีลา่สุด)  ปีการศึกษา……………………………จํานวนเงินที่กู้…………………………บาท 
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กิจกรรมพิเศษที่เข้าร่วม 
- กิจกรรมด้านวิชาการ………………………………………………………………………………………….. 
- กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์………………………………………………………………………………. 
- กิจกรรมด้านกีฬา……………………………………………………………………………………………… 
บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิม่เติม (เช่นเพือ่นสนิท / อาจารย์ / ญาติ) 
- ช่ือ…………………………………………เก่ียวข้องเป็น………………..ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………... ซอย…………………

ถนน……………………….ตําบล………………………อําเภอ……………………… จังหวัด…………………..หมายเลข
โทรศัพท…์…………….………….โทรศัพท์มือถือ…………..…………. 

ความสามารถพิเศษ (เช่นพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ ทําบัญชี คอมพิวเตอร์ งานศิลป์ ฯลฯ) ระบุ…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาด้านสุขภาพ 
- โรคประจําตัว  มี ระบุ…………………………………….  ไม่มี 
- ปัญหาด้านอ่ืน ๆ (ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)………………………………………………………………… 

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

- ปัญหาครอบครัว………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ช่ือ……………………………………………………………. 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ทั้งหมดน้ี เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)…………………………………………..ผู้ขอทุน 
              (……………………………………………) 
            วันที่……….เดือน……………………พ.ศ………………… 
 
 
หมายเหตุ  
1. สถานที่ที่สามารถเรียกตัวได้ทันที ในมหาวิทยาลัย ที่ชุมนุม / กลุ่ม…………………………ตึก…………….. 
2. หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ช่ือบัญชี………………………………………………เลขที่

บัญชี………………………………………… 
3. หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา…………………………………………………….. 

ช่ือบัญชี………………………………………..………เลขที่บัญชี…………………………………………  
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บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเป็นในการขอทุน  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เขียนแผนที่บ้านของนักศึกษาพอสังเขป ด้านหลังแผ่นน้ี  
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทนุ 

  วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า............................….............................................................ตําแหน่ง...............................………............ 
สถานท่ีทํางาน................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี……….... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.............. 
            ขอรับรองว่า   นาย...........................................................................อายุ.................ปี             ถึงแก่กรรม........... 
บิดาของ................................................................................................ประกอบอาชีพ...................................................... 
สถานท่ีทํางาน.....................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...................... 
มีรายได้ปีละ....................................................บาท 
 นาง/นางสาว..............................................................................  อายุ.................ปี        ถึงแก่กรรม.................                 
มารดาของ...............................................................................................ประกอบอาชพี..................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.................. 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................... 
มีรายได้ปีละ....................................................บาท 
 กรณีผู้ปกครอง(ท่ีมิใช่บิดา –มารดา)................................................................................................................. 
ผู้ปกครองของ..................................................................................................ประกอบอาชีพ............................................. 
สถานท่ีทํางาน................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี............... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................... 
มีรายได้ปีละ....................................................บาท 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอัน
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ลงชื่อ…......................................................................... 
(........................................................................) 

               ตําแหน่ง..........................................................………… 
หมายเหตุ   
1. การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรองละแนบสําเนาบัตรพร้อมลงชื่อรับรองสําเนาด้วย 
 1.1  ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 5 ข้ึนไป หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า หรือ         
 1.2  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ 
 1.3  ผู้ปกครองท้องถ่ินระดับผู้ใหญ่บ้านข้ึนไป (ไม่รับพิจารณาผู้รับรองท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด) 
2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับ   ไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิด ต้องมีลายเซ็นผู้รับรอง 
    รายได้เซ็นกํากับ  ห้ามใช้น้ํายาลบคําผิด 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ทีป่รึกษา สาํหรบันักศึกษาผู้ขอรับทุน 

- ปกปิด - 
เรียน  อาจารย์ที่ปรกึษา 
 เพื่อโปรดกรณุาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน  ตามข้อคําถามข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่านเห็นควร                    
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะไดน้ํามาใช้ประกอบการพิจารณาการขอทุนของนักศึกษา ต่อไป 
ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา  นาย / นางสาว.........................................................................เลขทะเบียน........................ 
คณะ..................................................สาขาวิชา.........................................................ชั้นปีที.่....................... 
1.ฐานะทางเศรษฐกจิของผู้ขอรบัทุน 
 1.1 ลักษณะอาชีพของบดิามารดา หรือผู้ปกครอง........................................................................................ 
 1.2 รายได้ของบิดามารดา หรอืผู้ปกครอง.................................................................................................... 
 1.3 ความขาดแคลนของผู้ขอรบัทุน............................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................ 
2. ความเป็นอยู ่การใช้ชีวิตประจําวันของผู้ขอรบัทุน 
 2.1 การทํางานพิเศษหารายไดช้่วยตนเอง.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.2 การทํากิจกรรมในมหาวทิยาลัย / นอกมหาวิทยาลัย............................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  

2.3 สุขภาพ............................................................................................................................................... 
             2.4 ความประพฤติ.................................................................................................................................... 
3. ด้านการเรียน 
 3.1 ความสนใจด้านการเรียน
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
4. เหตุผลและความจําเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน…………………………………………… 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
5.นกัศึกษาผู้นี้สมควรได้รับการพิจารณาให้ไดร้บัทุนหรอืไม ่
 สมควรได้รับทุน เนื่องจาก.......................................................................................................................... 
 ไม่สมควร เนื่องจาก................................................................................................................................... 
      (โปรดตรวจสอบรายละเอียดกบัสมุดปกปิด) 
 

อาจารยท์ี่ปรกึษาลงช่ือ.................................................................... 
(.....................................................................) 

วันที่.............เดอืน..........................พ.ศ...................... 
 


