
 

     
ประกาศวิทยาลยัสหวทิยาการ 

เรื่อง  รบัสมคัรนกัศกึษาเพื่อขอรบัทุนสง่เสริมการศึกษา (ทนุทัว่ไป) 
ประจ าปกีารศึกษา 2564 

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

  ตามที่ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้น วิทยาลัยสหวิทยาการ จึงขอประกาศรับสมัคร
นักศึกษาเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 คุณสมบัติ 
 

 1 .เป็ น ผู้ ที่ ก าลั งศึ กษ าอยู่ ใน ระดับ ป ริญ ญ าตรีภ าคป กติ  วิทยาลั ยสหวิท ยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา - มารดา รวมกันไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีโดย
ไม่หักหนี้สิน 

3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภท
ต่อเนื่อง รวมทั้งนักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน ยกเว้น ทุนกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาหรือทุนประเภทรางวัลประกวด 

4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  (นศ.ชั้นปีที่ 1/2564 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย) 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็น   

ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
6. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนอยู่ก่อน ยกเว้น ทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มี

ความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 
 
 การขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร  
 

  นักศึกษาที่ สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่ วไป) ได้ที่ 
www.ci.tu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ในวันและเวลา
ราชการ ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต และวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง 
 
 หลักฐานประกอบใบสมัคร  

1. รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว  จ านวน 1 รูป  (ติดใบสมัคร)  
 2. ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา บิดา และ มารดา  จ านวน 1 ชุด 

  3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา บิดา และมารดา จ านวน 1 ชุด 
  4. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
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  5. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาจ านวน 1 ชุด  
  6. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือแสดงรายการเงินเดือนที่หน่วยงาน

ออกให้ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ และรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีใช้
แบบฟอร์มรับรองรายได้) 

   7. ส าเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)/ธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
ไทยพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่งของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 

 หมายเหตุ: เอกสารแนบไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร 
 
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และวันสัมภาษณ์ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที ่www.ci.tu.ac.th  
  
 เงื่อนไขการรับทุน 
  1. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ เช่น 
เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมถึงงานอ่ืนๆ ตามที่
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในแต่ละครั้งไป ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาให้ได้รับทุน
ในปีต่อไป 
  2. ถ้าปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลที่นักศึกษาแจ้งต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนเป็นข้อมูลที่      
ไม่ตรงตามความเป็นจริง คณะกรรมการพิจารณาทุนจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ในการได้รับทุนและเรียกเงินทุน
คืนและอาจลงโทษวินัยนักศึกษา 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   25    ตลุาคม  พ.ศ.  2564 
 

                                                          

              (รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี) 
                                 คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

http://www.ci.tu.ac.th/
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แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจ าปีการศึกษา 2564   
 
 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
1. ชื่อนาย/นางสาว………….........................………………………….…….……….วันเดือนปีเกิด………………..…….อายุ….....….ปี 
  คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั.....................................................................สาขา................................................................. 
 คะแนนเฉลี่ยภาคล่าสุด.......................................คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................................... 
 ศึกษาอยู่        มธ.ท่าพระจนัทร์    มธ.ศูนย์รังสิต     มธ.ศูนย์ล าปาง    มธ.ศูนย์พัทยา 

 รหัสประจ าตัวนักศึกษา      
 เลขประจ าตัวประชาชน      ---- 

 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ  ระบุช่ือ ธนาคาร........................................... 

2.  ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้ ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เลขที.่............................................................................................................................................................................. 
   โทรศัพท์มือถือ....................................ID Line………………………………….E-mail address………………......................... 

3. ประวัติการรับทุนการศึกษา 

    ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  

     ปีการศึกษา……………………  กู้ยืม   ค่าเล่าเรียน   ค่าครองชีพ 3,000x12 เดือน   

  ทุนคณะ จ านวนเงินทีได้รับ.......................บาท   ทุนส่งเสริมการศึกษา จ านวนเงินที่ได้รับ.........................บาท
  ทุนอื่น..................................................................... จ านวนเงินท่ีได้รับ........................................บาท 

  ไม่เคยได้รับทุนประเภทใดเลย  

4.  ชื่อ-สกุลบิดา…………………………………………………………….………. อายุ.……………ป ี(  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมีชีวิตอยู่   
 ประกอบอาชีพ...................................................รายได้ต่อปี..............................บาท  
 โทรศัพท์มือถือ …….…………………………………. 

5.  ชื่อ-สกุลมารดา…………………………………………………………………. อายุ.……………ปี (  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมีชีวติอยู่   
 ประกอบอาชีพ...................................................รายได้ต่อปี..............................บาท  
 โทรศัพท์มือถือ …….…………………………………… 

6. กรณีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ มิใช่บิดาหรือมารดา 
 ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………...……. อายุ.…….……ปี (  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยังมีชีวติอยู่    
   ประกอบอาชีพ.................................................. รายได้ต่อปี..............................บาท  
 โทรศัพท์มือถือ ………………...…………………………… 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

1 หรือ 2 น้ิว 
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ค าชี้แจงการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 

เรียน  ผู้ปกครองที่ขอรับทุนการส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ได้รับการเชื่อถือในด้านวิชาการ สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มาเป็นระยะเวลานาน และรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาการตามความต้องการเป็นจ านวน
มาก ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย และมีนักศึกษาบางส่วนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
เพ่ือให้สามารถด ารงชีพ และศึกษาจนส าเร็จในหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง  ที่มี
อยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยฯ 
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่พิจารณาข้อมูลส่วนนี้อย่างถ่ีถ้วน 

แบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า....................................................................ผู้ปกครองนาย/นางสาว............. .......................................... 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี.............. หมู่ที่.......... ถนน...............................................ซอย.. ............................................. 
แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด........... ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
ประกอบอาชีพ................................................................ รายได้ต่อปี...................................... ...................บาท 

  ขอรับรองว่าครอบครัวของข้าพเจ้าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถน าเงินมาเป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ได้อย่างเพียงพอจึงขอรับทุนการศึกษา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและยินดีให้ข้อมูลกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนด้วยความสมัครใจ  

 

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

        (..........................................................) 
                                                              วันที่....................................................... 
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1.โปรดอธบิายสาเหตุทีต่้องขอทุนส่งเสริมการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.แผนการใช้เงินประจ าวันและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในช่วง สค.2564-กค.2565 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ............... 

 ข้าพเจ้า............................….............................................................ต าแหน่ง...............................……….................... 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ที.่.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์.................. 

 ขอรับรองว่า นาย/นางสาว..........................................................................................................อายุ.......................ป ี
บิดาคือนาย.....................................................................................อายุ.................ปี      มีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ...............................................................................................มรีายได้ปลีะ..................................................บาท 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ที.่......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์................... 

มารดาคือนาง/นางสาว....................................................................อายุ.................ปี      มีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายได้ปลีะ..................................................บาท 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ที.่......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์................... 

ผู้ปกครองคือนาย/นาง/นางสาว...................................................................อายุ...............ปี    มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายได้ปลีะ..................................................บาท 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ที.่......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิ หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรบัรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

               ลงช่ือ….........................................................................ผูร้ับรอง 
(........................................................................) 

                ต าแหน่ง..........................................................………… 

1. การรับรองรายได้ของครอบครวั ให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นผูร้ับรอง 
 1.1  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ         1.2  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา(คณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือ         
            1.3  ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป   1.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1.5 ข้าราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  
 1.6 ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองท้ังฉบับไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิดต้องมีลายเซ็นผูร้ับรอง 
    รายได้เซ็นช่ือ ก ากับ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
3. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ /ประจ าตัวข้าราชการเมือง/รัฐวสิาหกิจ ฯลฯ ของผู้ลงนามรับรองรายได้ 
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หากผ่านการพิจารณาให้ได้รบัทนุส่งเสริมการศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา /กิจกรรมด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ 

ต่อตนเอง และสังคม โปรดระบกุิจกรรม 
      ช่วยงานคณะหรือหน่วยงานภายใน มธ.  ระบุช่วงเวลา.......................................................... 
   เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน................................................................ระบุช่วงเวลา............................. 
      ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 
 
                     ลงชื่อ.....................................................................ผู้สมัครขอรับทุน 

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

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

 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา   เอกสารไม่ครบไม่รับพิจารณา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จ านวน  1 ชุด         

2. ส าเนาบัตรประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือผูป้กครอง จ านวน 1 ชุด    

    (เป็นบุคคลเดียวกันท่ีเซ็นรับรองในฟอร์มรับรองทุนของผู้ปกครอง)  

3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน  1 ชุด     

4. ส าเนาบัตรประจ าต าแหน่งผู้รับรองรายได้   

5. ส าเนาหน้าเลขท่ีบัญชธีนาคาร ของนักศึกษา จ านวน  1 ชุด   

*********ระบบโอนเงินบางธนาคารกับการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบเช่ือมต่อยังไมส่มบูรณ์ โปรดเว้นการแนบ
บัญชีของธนาคารเหลา่นี ้

 1.ธนาคารออมสิน 

 2.ธนาคาร ธกส. 

 

 
 

 

 

 


