
ใบรับสมัครทุนคณะศิลปศาสตร์      
ประจ าปีการศึกษา  ....................       

 

 ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน    ทุนสมทบค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 ทุนอ่ืน ๆ (แล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการ) 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครขอทุน 

 นาย/นางสาว .......................................................................................................................................... 
 เลขประจ าตัวนักศึกษา .............................................. ภาควิชา...............................................................
 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................................................................................... 

ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ ...................................... แขวง/ต าบล ................................................................... 
เขต/อ าเภอ ...............................................................จังหวัด .................................................................. 
อายุ .............................. ปี    ศาสนา ................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก ....................... ซอย ................................. ถนน ................................... 
แขวง/ต าบล ...................................... เขต/อ าเภอ .....................................จังหวัด ................................. 
โทรศัพท์ ................................................ อีเมล์ ...................................................................................... 
ประวัติการศึกษาโดยย่อ 

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียน ............................................................ จังหวัด ....................................... 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน .........................................................จังหวัด ................................ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน ......................................................จังหวัด ................................ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม ..................................................... 
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ................ สาขาวิชา ................................. .......... คะแนนเฉลี่ย ............... 

2.  สถานภาพครอบครัวของผู้ขอทุน 

 ชื่อบิดา .................................................................................................... อายุ ............................. ป ี

   ยังมีชีวิต    ถึงแก่กรรม 
 อาชีพบิดา ............................................................. ลักษณะงานของบิดา ............................................... 

รายได้ต่อเดือนประมาณ ......................................... บาท  สถานที่ท างาน ............................................. 
จังหวัด ...............................................................โทรศัพท์ .................................................................... 
ชื่อมารดาและนามสกุลเดิม ....................................................................... อายุ ..............................ปี 

   ยังมีชีวิต    ถึงแก่กรรม 
อาชีพมารดา ........................................................ ลักษณะงานของมารดา............................................. 
รายได้ต่อเดือนประมาณ ......................................... บาท  สถานที่ท างาน ............................................. 
จังหวัด ...............................................................โทรศัพท์ .................................................................... 

 

 

รูปถ่าย 
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สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 
            อยู่ด้วยกัน    แยกกันอยู่     หย่า 
  บิดามารดามีที่ดินเพื่อท ากิน/อยู่ของตนเอง         อาศัยผู้อ่ืนอยู่ 
  เช่าบ้านอยู่  ค่าเช่า เดือนละ .................... บาท       เช่าที่ดิน ค่าเช่า เดือนละ .................... บาท        
บิดามารดามีภาระต้องอุปการะผู้อื่น  จ านวน ................. คน  เกี่ยวข้องเป็น .......................................... 

3.  การศึกษาและอาชีพของพี่น้อง 
 ผู้ขอทุนมีพี่น้อง .......................... คน   ผู้ขอทุนเป็นบุตรคนที่ ..............................  
 ก าลังศึกษาอยู่จ านวน .................. คน ประกอบอาชีพแล้วจ านวน ................ คน 

คนที่ เพศ สถานศึกษา/สถานท่ีท างาน ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลี่ย/
บาท 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

4.  ผู้อุปการะ 
 ผู้ขอทุนได้รับการอุปการะจาก 

   บิดา   มารดา   บิดาและมารดา 
   ผู้อ่ืน ชื่อ ................................................. ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น ........................................... 

ที่อยู่ของผู้อุปการะ เลขที่ ................... ซอย .................................. ถนน ............................................... 
แขวง/ต าบล ...................................... เขต/อ าเภอ .....................................จังหวัด ................................. 
โทรศัพท์ .................................................................... 
อาชีพของผู้อุปการะ ........................................ สถานที่ท างานของผู้อุปการะ ....................................... 
ผู้อุปการะมีภาระต้องเลี้ยงดูผู้อ่ืน ................................... คน  ในจ านวนนี้เป็นบุตร ......................... คน 

5.  สภาพการอยู่อาศัยของผู้ขอทุน 

   อยู่กับบิดามารดา     อยู่กับบิดา        อยู่กับมารดา    อยู่กับผู้อุปการะ 
  อยู่หอพัก  ค่าเช่า ................................... บาท             บ้านเช่า ค่าเช่า .............................. บาท 
  อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   ไม่เสียค่าใช้จ่าย   เสียค่าใช้จ่าย ........................... บาท 
  อ่ืน ๆ ..........................     ไม่เสียค่าใช้จ่าย   เสียค่าใช้จ่าย ........................... บาท 
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6.  รายได้และรายจ่ายของผู้ขอทุน 

รายได้ประจ า   วันละ ............... บาท   สัปดาห์ละ ............... บาท  เดือนละ ............... บาท 

รายได้พิเศษจาก ..................................................................................................................................... 
 วันละ ......................... บาท  สัปดาห์ละ ......................บาท  เดือนละ ........................บาท 

 อ่ืน ๆ ประมาณ ............................................................ บาท 

ผู้ขอทุนรับประทานอาหารที่บ้าน           มื้อเช้า        มื้อกลางวัน     มื้อเย็น 

ครอบครัวที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย      ท าอาหารเองและข้าพเจ้ารับประทานด้วย 
  ซื้อรับประทาน                รับอาหารปิ่นโต 

ผู้ขอทุนซื้ออาหารรับประทาน 

 มื้อเช้า    มื้อละ ................................. บาท    ที่มหาวิทยาลัย     ที่อื่น ๆ  
 มื้อกลางวัน    มื้อละ ................................. บาท    ที่มหาวิทยาลัย     ที่อื่น ๆ  
 มื้อเย็น    มื้อละ ................................. บาท    ที่มหาวิทยาลัย     ที่อื่น ๆ  
ผู้ขอทุนเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ ..................................................... บาท/วัน 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ........................................................................................ บาท/เดือน 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ ..................................................................................... บาท/เดือน 

7. ทุนการศึกษา 
7.1  ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ 

ปีการศึกษา ชื่อทุน แหล่งทุน(คณะ/
มหาวิทยาลัย/ภายนอก) 

จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีได้รับทุน 

เฉพาะปี ต่อเนื่อง 

      

      

      

      

      

7.2  ทุนการศึกษาที่ก าลังรอผลการพิจารณา 
ปีการศึกษา ชื่อทุน แหล่งทุน(คณะ/

มหาวิทยาลัย/ภายนอก) 
จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีได้รับทุน 

เฉพาะปี ต่อเนื่อง 
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 ทุนกู้ยืมรัฐบาล (ปีล่าสุด) ปีการศึกษา ............................... จ านวนเงินที่กู้ ..................................... บาท 

   ค่าหน่วยกิต ................................... บาท          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ....................................  บาท 

8.  กิจกรรมพิเศษที่เข้าร่วม 

   ด้านวิชาการ ................................................................................................................................... 
   ด้านสาธารณประโยชน์ ................................................................................................................. 
   ด้านกีฬา ......................................................................................................................................... 

  ด้านอ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 
9.  ความสามารถพิเศษ 

พิมดีด    ภาษาไทย               ภาษาอังกฤษ 

 ท าบัญชี                 คอมพิวเตอร์  โปรแกรม ............................................................................. 
อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 

10.  เวลาว่างที่ประสงค์จะท างานตามพันธกิจ 
   ระหว่างปิดภาค 
   ระหว่างเปิดภาค   วัน .................................... เวลา ..............................น. ถึง ............................ น. 

ประสงค์สมัครท างานกับ  ฝ่าย/งาน/หมวด ............................................................................................ 

11.  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

   ด้านสุขภาพ .................................................................................................................................... 
  ด้านครอบครัว ............................................................................................................................... 
  ด้านอ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ ............................................................................................................................... 
กิจกรรมที่เคยร่วมปฏิบัติในคณะศิลปศาสตร์   และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ทั้งหมดนี้เป็นความจริง  หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความที่
แจ้งไว้ไม่เป็นความจริง  และข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามพันธกิจของนักศึกษา  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางคณะ
พิจารณาระงับทุนและตัดสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนในคร้ังต่อไป 

 

ลงชื่อ ............................................................................. 
(.....................................................................................) 
วันที.่...........  เดือน...........................  พ.ศ. .................. 
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หมายเหตุ 
1.    การแจ้งข้อมูลท่ีเป็นเท็จนักศึกษามีความผิดทางวินัยนักศึกษา  นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับ 

       ทุนการศึกษาพร้อมทั้งเรียกเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับคืน 
2.    ผู้ที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้สะดวก  (เพื่อน  ญาติ  ฯลฯ) 

ชื่อ .............................................................................................. เกี่ยวข้องเป็น ............................................ 
บ้านเลขที่ ............................ ซอย ......................................... ถนน .............................................................. 
แขวง/ต าบล ........................................ เขต/อ าเภอ .......................................จังหวัด .................................... 
โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล์ ................................................................................... 

3.  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชื่อบัญชี ....................................................................... 
 เลขที่บัญชี ..................................................................................................................................................... 
4.  บัญชีธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  สาขา .............................................................................................. 
 ชื่อบัญชี ...................................................................... เลขที่บัญชี ............................................................... 
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(ส าหรับนักศึกษา) 

เหตุผลและค าชี้แจ้งในการขอรับทุนของนักศึกษา 
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ขอทุน 

(............................................................................................) 
วันที.่................ เดือน ............................... พ.ศ. ................... 
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 (เฉพาะการขอทุนคณะศิลปศาสตร)์ 

ใบรับรองจากผู้ปกครอง 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ .............................................................................................................................................................. 
เป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว ......................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวนักศึกษา.............................................................................. 
 ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้ขอทุนในฐานะ ............................................................. 
อนุญาตให้  นาย/นางสาว ........................................................................................ สามารถขอรับทุนการศึกษา 
ของคณะศิลปศาสตร์ได้เน่ืองจาก (โปรดให้เหตุผลโดยละเอียด) ........................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ .................................................................................... 
(............................................................................................) 
วันที.่................ เดือน ............................... พ.ศ. ................... 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออาจารย์ของคณะส าหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุน 

- ปกปิด - 
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ของคณะ………………………………………. 

เพื่อโปรดกรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน ตามข้อค าถามข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่านเห็น 
ควร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการ ฯ จะขอบคุณยิ่ง 

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
………………………………. 

ชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา นาย / นางสาว.............................................เลขทะเบียน................................................. 
คณะ..................................................สาขาวิชา.........................................................ชั้นปีท่ี................................... 
1.ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับทุน 

1.1 ลักษณะอาชีพของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง..................................................................................... 
1.2 รายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง................................................................................................. 
1.3 ความขาดแคลนของผู้ขอรับทุน........................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................... 

2. ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ขอรับทุน 
2.1 การท างานพิเศษหารายได้ช่วยตนเอง.................................................................................................. 
2.2 การท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย / นอกมหาวิทยาลัย............................................................................ 
2.3 สุขภาพ.......................................................ความประพฤติ................................................................. 
2.4 อ่ืน ๆ .................................................................................................................................................. 

3. ความสนใจด้านการเรียน..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

4.เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอรับทุน................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 

5.เหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน…………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 

6.นักศึกษาผู้นี้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนหรือไม่ 
� สมควรได้รับทุน เน่ืองจาก................................................................................................................................. 
� ไม่สมควร เน่ืองจาก........................................................................................................................................... 
� ข้อเสนอแนะอื่นๆ.............................................................................................................................................. 
 

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

หมายเหตุ หนังสือการรับรองฉบับนี้ไม่ใช่เป็นการค้ าประกันนักศึกษา 
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ก าหนดแผนการใช้เงินทุน  ในกรณีได้รับทุนในปีการศึกษา ......................................... 

 

ของ นาย/นางสาว ....................................................................... เลขประจ าตัวนักศึกษา.................................... 
 

ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

1.  ค่าลงทะเบียน  

2.  ค่าที่พัก  

3.  ค่าเดินทาง  

4.  ค่าอาหาร  

5.  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา  

6.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

  
พันธะกิจของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ 

1. ต้องเขียนแผนการใช้เงินทุนตามจ านวนเงินที่ได้รับทุนแต่ละภาคการศึกษา  ภายใน  10  วัน  นับจาก
วันที่ได้รับทุน 

2. ต้องรายงานผลการศึกษาพร้อมแนบใบเกรดทุกภาคการศึกษา  ภายใน  10 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป 

3. มีหนังสือขอบคุณเจ้าของทุน  ภายใน  10  วัน  นับจากวันรับทุน 
4. ต้องช่วยงานคณะฯ  และมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ขอทุน 

(............................................................................................) 
วันที.่................ เดือน ............................... พ.ศ. ................... 

 


