


ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 

1.  ชื่อ (นาย/นางสาว/ไม่ระบุ)........................................................วัน/เดือน/ปี เกิด.........................อายุ............ปี  

สัญชาติ...............ศาสนา..................เป็นนักศึกษาระดับ.................ชั้นปีที่.........คะแนนเฉลี่ยสะสม..................... 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา..............................................เลขประจ าตัวประชาชน...................................................... 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี...............ซอย.....................................ถนน.......................................... 

ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์......................

โทรศัพท์มือถือ...........................................................E-mail……………………………….………..........…......……………. 

3. ประวัติการรับทุนการศึกษา

         โครงการเรียนดีจากชนบท ประเภท ทุนเต็มจ านวน ทุนบางส่วน 

 ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา...............กู้ยืม      ค่าเล่าเรียน      ค่าครองชีพ (...................บาท/เดือน) 

 ทุนคณะฯ/ทุนอ่ืน ๆ ........................................................จ านวนเงินที่ได้รับ.....................................บาท 

         ไม่เคยได้รับทุนประเภทใดเลย 

4. ชื่อ – สกุล บิดา........................................................อายุ....... .........ป ี( ) ถึงแก่กรรม  ( ) ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ..........................................รายได้ต่อป.ี...........................บาท โทรศัพท์มือถือ.............................. 

ที่อยู่......................................................................................................................................................................

5. ชื่อ – สกุล มารดา....................................................อาย.ุ...............ป ี( ) ถึงแก่กรรม  ( ) ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ..........................................รายได้ต่อปี....... .....................บาท โทรศัพท์มือถือ............................... 

ที่อยู่............................................................................................................. .......................................................... 

6. กรณีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ มิใช้บิดาหรือมารดา

ชื่อ – สกุล ...............................................................อายุ................ปี ( ) ถึงแก่กรรม   ( ) ยังมีชีวิตอยู่ 

ประกอบอาชีพ...........................................รายได้ต่อปี...........................บาท โทรศัพท์มือถือ............................... 

ที่อยู่.......................................................................................................................................................................  

7. สถานภาพของบิดา - มารดา

( ) อยู่ด้วยกัน ( ) หย่า ( ) บิดาสมรสใหม่ ( ) มารดาสมรสใหม่ ( ) บิดาถึงแก่กรรม ( ) มารดาถึงแก่กรรม

( ) บิดา-มารดาถึงแก่กรรม ( ) อ่ืนๆ............................ 

รูปถ่าย 

1 หรือ 2 น้ิว 



8. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ..............................บาท จาก นาย/นาง/นางสาว.............................................. 

มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น........................................................................................... .............................. 

9. นักศึกษามีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา..............................คน เป็นชาย.....................เป็นหญิง..................คน 

โดยมีพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่..............................คน (รวมนักศึกษาด้วย) ดังนี้  

คนที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา ระดับการศึกษา 
    

    

    

10. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัว  

บ้าน บ้านของตัวเอง  บ้านเช่า  อ่ืน ๆ .................................................................... 

ที่ดิน......................ไร่ รถจักรยานยนต์......................คัน  รถยนต์.....................คัน  

ทรัพย์สินอื่น ๆ ..............................................................................................................................................  

11. บรรยายสาเหตุที่ต้องขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และแนวทาง

การน าทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12. กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือ งานพิเศษท่ีเคยปฏิบัติที่ผ่านมา  

12.1 ..................................................................................................................................................... .................  

12.2 ......................................................................................................................................................................  

12.3 ............................................................................................................................................ .......................... 

13. หากผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมบริการสังคม

ในด้านต่าง ๆ โดยสมัครใจ เป็นจ านวนทั้งสิ้น..................ชั่วโมง โดยมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้  

ช่วยงานคณะหรือมหาวิทยาลัยภายใน มธ.  ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบกลุ่มค่ายอาสา  

จัดกิจกรรม/กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้แก่สังคม  

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง 

ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับคืนทั้งหมดให้แก่คณะวิทยาการเรียนรู้และ 

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัครขอรับทุน  

 (...............................................................) 

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

 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเอกสาร (หากเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณา)  

ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด  

ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด 

(เป็นบุคคลเดียวกันที่ลงนามรับรองในฟอร์มรับรองทุนของผู้ปกครอง) 

ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ชุด 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในแบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนฯ ผู้ปกครอง หรือ บิดา หรือ มารดา ต้องกรอกข้อมูล และลงชื่อด้วย ตนเอง 

 

เจ้าหน้าที่...................................................  

วันที่........................................................... 



ค าชี้แจงการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

เรียน ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ

สร้าง สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความ

เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะฯ และสนับสนุนให้

นักศึกษามีโอกาสและพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของตนเองตามความสนใจ คณะฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณ

ส่วนหนึ่งเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  และคณะฯ ขอขอบคุณท่าน

ผู้ปกครองที่พิจารณาข้อมูล ส่วนนี้อย่างถ่ีถ้วน  

แบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ของผู้ปกครอง  

ข้าพเจ้า................................................................ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว...... ............................................... 

ทะเบียนบ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่..............ถนน...................................................ซอย...................................  

แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ.............................................จังหวัด...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................................   

ขอรับรองว่าครอบครัวของข้าพเจ้าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท า ให้ไม่สามารถน าเงินมาเป็น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ จึงขอรับทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยินดีให้ข้อมูลกับคณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนด้วยความ

สมัครใจ  

ลงชื่อ................................................ผู้ปกครอง 

(................................................) 

วันที่................................................... 

 

 

 

 

 



หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้าพเจ้า...............................................................................ต าแหน่ง..................................................................... 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนาย/นางสาว........................................ เลขทะเบียน........................ชั้นปี............. 

นักศึกษาพักอาศัย ( ) กับบิดา มารดา ( ) เช่าหพัก ค่าเช่า.........................ต่อเดือน ( ) อ่ืน ๆ ................................ 

การสัมภาษณ์  

1. เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง  

บิดา มีอาชีพหลัก คือ .............................................................................รายได้ต่อปี.....................................บาท  

อาชีพเสริม คือ .......................................................................................รายได้ต่อปี......................................บาท   

มารดา มีอาชีพหลัก คือ ........................................................................รายได้ต่อปี......................................บาท  

อาชีพเสริม คือ .......................................................................................รายได้ต่อปี......................................บาท  

รวมรายได้บิดา/มารดา ต่อปี.............................................บาท  

สถานภาพครอบครัว ( ) อยู่ด้วยกัน ( ) หย่า ( ) แยกทางกัน ( ) แยกกันอยู่ตามอาชีพ ( ) อ่ืนๆ..............................  

หรือ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้อยู่ในความอุปการะทางการเงิน โดย บิดา – มารดา  

ผู้ปกครอง (ผู้อุปการะทางการเงิน) มีความเก่ียวข้องเป็น.................................................................กับนักศึกษา  

อาชีพหลัก คือ.................................................... ..................................รายได้ต่อปี.........................................บาท  

อาชีพเสริม คือ.....................................................................................รายได้ต่อปี.........................................บาท  

2. ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ขอรับทุน  

2.1 การท างานพิเศษหารายได้ช่วยตัวเอง................................................................................................  

2.2 การท ากิจกรรมในคณะฯ/มหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย............................................................... 

2.3 สุขภาพ.................................................................ความประพฤติ........................ .............................  

3. ด้านการเรียน.....................................................................................................................................................  

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

เหตุผล และความจ าเป็นของผู้ขอรับทุน................................................................................................................. 

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

เหตุผล และความจ าเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้ขอรับทุนในทัศนะของท่าน........................................................... 

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

ลงชื่อ...................................................อาจารย์ที่ปรึกษา   

    (............................................................) 

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


