


 
 

ใบสมคัรขอรบัทนุสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โปรดกรอกข้อความด้วยตวับรรจงหรือพิมพ ์
1. ชื่อ นาย/นางสาว......................................................วนั/เดอืน/ปี เกดิ..............................อาย.ุ...............ปี 

สญัชาต.ิ..................ศาสนา..................เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที.่........................คะแนนเฉลีย่สะสม................ 
รหสัประจ าตวันกัศกึษา..........................................เลขประจ าตวัประชาชน.............................................. 

2. ทีอ่ยูปั่จจบุนั บา้นเลขที.่.................หมูท่ี.่...............ซอย...................................ถนน................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ..............................................จงัหวดั...................................... 
รหสัไปรษณยี.์..............โทรศพัทม์อืถอื................................E-mail………………........…......……………. 

3. ประวตักิารรบัทุนการศกึษา 
โครงการเรยีนดจีากชนบท ประเภท  ทุนเตม็จ านวน   ทุนบางส่วน 
ทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา ปีการศกึษา.................กูย้มื   ค่าเล่าเรยีน      ค่าครองพชี (....................

บาท/เดอืน) 
ทุนคณะฯ/ทุนอื่น ๆ.......................................................... จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั..............................บาท 
ไมเ่คยไดร้บัทุนประเภทใดเลย 

4. ชื่อ – สกุล บดิา........................................................อาย.ุ...............ปี (   ) ถงึแก่กรรม   (   ) ยงัมชีวีติอยู่ 
ประกอบอาชพี...................................รายไดต่้อปี.......................บาท โทรศพัทม์อืถอื............................... 
ทีอ่ยู.่....................................................................................................................................................... 

5. ชื่อ – สกุล มารดา.................................................อายุ................ปี (   ) ถงึแก่กรรม   (   ) ยงัมชีวีติอยู่ 
ประกอบอาชพี..........................................รายไดต่้อปี......................บาท โทรศพัทม์อืถอื........................ 
ทีอ่ยู.่...................................................................................................................................................... 

6. กรณผีูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ มใิชบ้ดิาหรอืมารดา 
ชื่อ – สกุล ...............................................................อาย.ุ...............ปี (   ) ถงึแก่กรรม   (   ) ยงัมชีวีติอยู่ 
ประกอบอาชพี......................................รายไดต่้อปี....................บาท โทรศพัทม์อืถอื............................... 
ทีอ่ยู.่...................................................................................................................................................... 

7. สถานภาพของบดิา - มารดา 
(   ) อยูด่ว้ยกนั           (   ) หยา่    (   ) บดิาสมรสใหม ่         (   ) มารดาสมรสใหม ่
(   ) บดิาถงึแก่กรรม   (   ) มารดาถงึแก่กรรม   (   ) บดิา-มารดาถงึแก่กรรม   (   ) อื่นๆ...................... 

8. ขา้พเจา้ไดร้บัค่าใชจ้า่ยเดอืนละ.............................บาท จาก นาย/นาง/นางสาว.......................................... 
มคีวามสมัพนัธก์บัขา้พเจา้โดยเป็น........................................................................................................... 
 
 
 

รปูถ่าย 

1 หรอื 2 นิ้ว 



9. นกัศกึษามพีีน้่องรว่มบดิา-มารดา..............................คน เป็นชาย.....................เป็นหญงิ..................คน 
โดยมพีีน้่องทีก่ าลงัศกึษาอยู.่.............................คน (รวมนกัศกึษาดว้ย) ดงันี้ 

คนท่ี ช่ือ – สกลุ สถานศึกษา ระดบัการศึกษา 
    
    
    

10. ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิของครอบครวั 
บา้น  บา้นของตวัเอง  บา้นเช่า  อื่น ๆ ...................................................... 
ทีด่นิ......................ไร ่
รถจกัรยานยนต.์.....................คนั  รถยนต.์............................คนั 
ทรพัยส์นิอื่น ๆ ................................................................................................................................. 

11. บรรยายสาเหตุทีต่อ้งขอรบัทุนสนับสนุนการศกึษา คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์และแนวทางการ
น าทุนการศกึษาทีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 



 
12. กจิกรรมนอกเวลาเรยีน หรอื งานพเิศษทีเ่คยปฏบิตัทิีผ่่านมา 

12.1 ....................................................................................................................................................... 
12.2 ....................................................................................................................................................... 
12.3 ....................................................................................................................................................... 

13. หากผ่านการพจิารณาใหไ้ด้รบัทุนสนับสนุนการศกึษา ในครัง้นี้ นักศกึษาสามารถจดักจิกรรมบรกิารสงัคม
ในดา้นต่าง ๆ โดยสมคัรใจตลอดปีการศกึษา 2563 เป็นจ านวนทัง้สิน้............ชัว่โมงโดยมลีกัษณะกจิกรรม 
ดงันี้ 

ช่วยงานคณะหรอืมหาวทิยาลยัภายใน มธ. ช่วยเหลอืสงัคมในรปูแบบกลุ่มค่ายอาสา 
จดักจิกรรม/กระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ก่สงัคม 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัว่าขอ้ความทัง้หมดนี้เป็นความจรงิ หากปรากฏภายหลงัว่าไดม้กีารรบัรอง

ข้อความอนัเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายนิยอมชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รบัคนืทัง้หมดให้แก่คณะวทิยาการเรยีนรู้และ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูส้มคัร
ขอรบัทุน 
      (...............................................................) 
วนัที.่............เดอืน...............................พ.ศ............... 

 
 
 
 

พรอ้มนี้ไดแ้นบหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาเอกสาร (หากเอกสารไมค่รบจะไมร่บัพจิารณา) 
1. ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้น ของนกัศกึษา จ านวน 1 ชดุ 
2. ส าเนาบตัรประชาชนของ บดิา หรอื มารดา หรอื ผูป้กครอง จ านวน 1 ชดุ 

(เป็นบุคคลเดยีวกนัทีล่งนามรบัรองในฟอรม์รบัรองทนุของผูป้กครอง) 
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน จ านวน 1 ชดุ 
4. หนงัสอืแสดงความคดิเหน็ของอาจารยท์ีป่รกึษา 
5. ในแบบฟอรม์รบัรองการขอรบัทนุฯ ผูป้กครอง หรอื บดิา หรอื มารดา ตอ้งกรอกขอ้มลู และ ลงชือ่ดว้ย

ตนเอง 
6. ส าเนาบตัรประจ าต าแหน่งผูร้บัรองรายได้ 

 
 



 
ค าช้ีแจงการขอรบัทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์
เรยีน   ผูป้กครองของนกัศกึษาทีข่อรบัทุนสนบัสนุนการศกึษา คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์
   คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มวีสิยัทศัน์และเป้าหมายในการ
สร้างสงัคมแห่งการเคารพและเรยีนรู้ร่วมกนั โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทยีม และ
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสงัคม รวมทัง้การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะฯ และ
สนบัสนุนใหน้ักศกึษามโีอกาสและพืน้ทีใ่นการแสดงศกัยภาพของตนเองตามความสนใจ คณะฯ จงึไดจ้ดัสรร
งบประมาณส่วนหนื่ ง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริง และคณะฯ 
ขอขอบคุณท่านผูป้กครองทีพ่จิารณาขอ้มลูส่วนนี้อยา่งถีถ่ว้น 
 

แบบฟอรม์รบัรองการขอรบัทุนสนับสนุนการศึกษา ของผู้ปกครอง 
ขา้พเจา้................................................................ผูป้กครองของ นาย/นางสาว........................................... 
ทะเบยีนบา้นเลขที.่..................หมูท่ี.่...........ถนน..................................................ซอย.............................. 
แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ...............................................จงัหวดั...................... 
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................................................................................................. 
  

ขอรบัรองว่าครอบครวัของข้าพเจ้าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถน าเงนิมาเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเพยีงพอ จงึขอรบัทุนการศกึษาเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นและยนิดใีห้ขอ้มูลกบั
คณะวทิยาการ-เรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ส าหรบัประกอบการพจิารณาจดัสรรทุน
ดว้ยความสมคัรใจ 
 
 

ลงชื่อ................................................ผูป้กครอง 
                   (................................................) 
         วนัที.่.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพถ่ายบา้นหรอืทีพ่กั บดิา หรอื มารดา หรอื ผูป้กครอง ของผูข้อทนุสนบัสนุนการศกึษา คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละ
ศกึษาศาสตร ์

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................เกีย่วขอ้งเป็น................................................... 
ของ (นาย/นางสาว)................................................................................................................................... 
ขอรบัรองว่า ภาพถ่ายบา้นเลขที.่...............หมู่ที.่..........ซอย...................................ถนน............................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั........................... 
ซึง่ม ี(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................เป็นเจา้บา้น จรงิ 

ลงชื่อ.........................................................ผูร้บัรอง 
   (.........................................................) 

 วนัที.่.............เดอื...............พ.ศ............. 

(ภาพถ่ายบา้นหรอืทีพ่กั บดิา หรอื มารดา หรอื ผูป้กครอง ของผูข้อ
ทนุฯ)

หมายเหตุ :  (   ) บา้นบดิา    (   ) บา้นมารดา   (   ) บา้นผูป้กครอง เกีย่วขอ้งเป็น..................... 

    (   ) บา้นเชา่ เดอืนละ..............................บาท    (   ) อืน่ๆ
............................................

ผูร้บัรองภาพถ่ายบา้น/ทีพ่กั ใหบุ้คคลน้ีเป็นผูร้บัรอง
1. บดิา หรอื มารดา หรอืผูป้กครอง ของนกัศกึษาทีข่อรบัทุนการศกึษา
2. ลกัษณะภาพถ่าย คอื เป็นภาพทีเ่หน็เลขทีบ่า้น สภาพดา้นนอกของตวับา้นและบรเิวณบา้น
3. ทุนสนบัสนุนการศกึษา คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์เป็นการใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ผูท้ีข่าดแคลนทุนทรพัย ์ใหม้โีอกาส

ไดศ้กึษา



วนัที.่..................เดอืน.............................พ.ศ....................... 
ขา้พเจา้...............................................................................ต าแหน่ง............................................ 

เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาของนาย/นางสาว........................................เลขทะเบยีน........................ชัน้ปี............. 
นกัศกึษาพกัอาศยั (   ) กบับดิา มารดา   (   ) เช่าหพกั ค่าเช่า.........................ต่อเดอืน  (   ) อื่น ๆ........... 
การสมัภาษณ์ 
1. เกีย่วเนื่องกบัอาชพีของบดิา มารดา หรอื ผูป้กครอง

บิดา มอีาชพีหลกั คอื............................................................รายไดต่้อปี.....................................บาท 
อาชพีเสรมิ คอื......................................................................รายไดต่้อปี......................................บาท 
มารดา มอีาชพีหลกั คอื........................................................รายไดต่้อปี......................................บาท 
อาชพีเสรมิ คอื......................................................................รายไดต่้อปี......................................บาท 

รวมรายได้บิดา/มารดา ต่อปี.............................................บาท 
สถานภาพครอบครวั (   ) อยูด่ว้ยกนั   (   ) หยา่   (   ) แยกทางกนั   (   ) แยกกนัอยูต่ามอาชพี   (   ) 
อื่นๆ... 
หรือ ในกรณีทีน่กัศกึษาไมไ่ดอ้ยูใ่นความอุปการะทางการเงนิ โดย บดิา – มารดา 
ผูป้กครอง (ผูอ้ปุการะทางการเงิน) มคีวามเกีย่วขอ้งเป็น................................................กบันกัศกึษา 
ม ีอาชพีหลกั คอื................................................................รายไดต่้อปี.........................................บาท 
อาชพีเสรมิ คอื...................................................................รายไดต่้อปี.........................................บาท 

2. ความเป็นอยู ่การใชช้วีติประจ าวนัของผูข้อรบัทุน
2.1 การท างานพเิศษหารายไดช้่วยตวัเอง...................................................................................... 
2.2 การท ากจิกรรมในคณะฯ/มหาวทิยาลยั/นอกมหาวทิยาลยั......................................................... 
2.3 สุขภาพ.....................................................................ความประพฤต.ิ....................................... 

3. ดา้นการเรยีน
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
เหตุผลและความจ าเป็นของผูข้อรบัทุน
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
เหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนปัญหาของผูข้อรบัทุนในทศันะของท่าน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ...................................................อาจารยท์ีป่รกึษา     
(............................................................) 

วนัที.่..............เดอืน..................พ.ศ................. 


