
   แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน นมธ.) 
                                                            ประจ าปีการศึกษา  2563 
โปรดกรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจงหรือพิมพ ์
 
1. ช่ือนาย/นางสาว…………................…………………….…….……….วนัเดือนปีเกิด………………..…….อาย…ุ.....….ปี 
  สญัชาติ…..…………ศาสนา.................…คณะ............................................................คะแนนเฉล่ียสะสม............  

 รหสัประจ าตวันกัศึกษา      
 เลขประจ าตวัประชาชน      ---- 

 เลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ  

2.  ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..............ซอย...........................................ถนน............................................... 
    ต าบล....................................................อ  าเภอ............................................จงัหวดั................................................... 
     รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัทมื์อถือ............................E-mail address………………......................... 

3. ประวติัการรับทุนการศึกษา 

    โครงการเรียนดีจากชนบท  ประเภท   ทุนเตม็   ทุนบางส่วน   

    ทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา……………… กูย้ืม   ค่าเล่าเรียน   ค่าครองชีพ 2,200 x12 เดือน   

  ทุนคณะ/ทุนอ่ืนๆ..................................................................จ านวนเงินท่ีไดรั้บ.................................บาท  

  ไม่เคยไดรั้บทุนประเภทใดเลย  

4.  ช่ือ-สกลุบิดา……………………………………….………. อาย.ุ....….…ปี  (  )  ถึงแก่กรรม   (  ) ยงัมีชีวิตอยู ่  
 ประกอบอาชีพ............................................รายไดต่้อปี..............................บาท โทรศพัทมื์อถือ …….……………. 
   ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................................................  

5.  ช่ือ-สกลุมารดา………………………………………………. อาย…ุ…..…ปี (  )  ถึงแก่กรรม   (  ) ยงัมีชีวิตอยู ่  
 ประกอบอาชีพ...................................................รายไดต่้อปี......................บาท โทรศพัทมื์อถือ …….……………. 
   ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................................................  

6. กรณีผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ มิใช่บิดาหรือมารดา 
 ช่ือ-สกลุ………………………………………………...……. อาย.ุ…….……ปี (  ) ถึงแก่กรรม  (  ) ยงัมีชีวิตอยู ่   
   ประกอบอาชีพ...........................................รายไดต่้อปี.............................บาท โทรศพัทมื์อถือ ………………...… 
   ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................... 
7. สถานภาพของบิดามารดา 
  (   ) อยูด่ว้ยกนั (   ) หยา่ (   )  บิดาสมรสใหม่       (   ) มารดาสมรสใหม่ 
  (   ) บิดาถึงแก่กรรม (   ) มารดาถึงแก่กรรม (   )  บิดา-มารดาถึงแก่กรรม (  ) อ่ืนๆ...................................… 

8. ขา้พเจา้ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละ……………บาท จากนาย/นาง/นางสาว………………….……………………….    
      มีความสมัพนัธ์กบัขา้พเจา้โดยเป็น……………………….. 

ติดรูปถ่าย 

1.5 น้ิว  
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9. นกัศึกษามีพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา............................………..คน เป็นชาย……………คน เป็นหญิง……………คน 
 โดยมีพ่ีนอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู่……………………คน (รวมนกัศึกษาดว้ย)  ดงัน้ี 
 
คนท่ี ช่ือ-สกลุ สถานศึกษา ระดบัการศึกษา 
    
    
    
 
10. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของครอบครัว 

 บา้น   ของตวัเอง    เช่า   อ่ืน ๆ …………............................. 
   ท่ีดิน…………..ไร่ 
   รถจกัรยานยนต.์...................คนั                 รถยนต.์...........................คนั   
   ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ............................................................................................................. 

11. บรรยายสาเหตุท่ีตอ้งขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ปัญหาต่างๆ และความคาดหวงัในการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าช้ีแจงการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 

เรียน  ผูป้กครองท่ีขอรับทุนการส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นสถาบนัทางการศึกษาท่ีได้รับการเช่ือถือในด้านวิชาการ สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มาเป็นระยะเวลานาน และรับนกัศึกษาเขา้มาศึกษาวิชาการตามความตอ้งการเป็นจ านวนมาก 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย และมีนักศึกษาบางส่วนท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการเงินเพ่ือให้
สามารถด ารงชีพ และศึกษาจนส าเร็จในหลกัสูตร มหาวิทยาลยัฯจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึง ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 
เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาท่ีมีความเดือดร้อนอย่างแทจ้ริง และมหาวิทยาลยัฯ ขอขอบคุณท่านผูป้กครองท่ี 
พิจารณาขอ้มูลส่วนน้ีอยา่งถ่ีถว้น 

แบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของผู้ปกครอง 

ขา้พเจา้..........................................................................ผูป้กครองนาย/นางสาว....................................................... 
ทะเบียนบา้นเลขท่ี................ หมู่ท่ี.......... ถนน..................................................ซอย............................................... 
แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ...........................................จงัหวดั........................................ 
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................... 

  ขอรับรองว่าครอบครัวของขา้พเจา้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าใหไ้ม่สามารถน าเงินมาเป็นค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างๆ ได้อย่าง เ พียงพอ จึงขอรับทุนการศึกษา เ พ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและยินดีให้ข้อมูลกับ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส าหรับประกอบการพิจารณาจดัสรรทุนดว้ยความสมคัรใจ  

   ลงช่ือ................................................................ผูป้กครอง 

              (..........................................................) 
                                                                                      วนัท่ี................................................................... 
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 ภาพถ่ายบ้านหรือทีพ่กัของ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ของผู้ขอทุนส่งเสริมการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..................................... 
ของ (นาย/นางสาว)....................................................................................................................................................... 
ขอรับรองวา่ ภาพถ่ายบา้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ซอย..........................................ถนน......................................  
ต าบล/แขวง...............................................อ  าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................... 
ซ่ึงมี (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................เป็นเจา้บา้น จริง 
         ลงช่ือ................................................................... ผูรั้บรอง
                (..............................................................) 
                                                                     วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ. .............. 
 

หนังสือแสดงความคดิเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา หรืออาจารย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556(กยศ.) 

 
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปถ่าย บ้านหรือทีอ่ยู่อาศัย ของผู้ปกครอง ผู้ขอรับทุน) 

ผู้รับรองภาพถ่ายบ้าน/ท่ีพกั ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
 1. บิดา หรือ มารดา หรือ ผูป้กครอง ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษา 
 2. ลกัษณะภาพถ่าย คือ เป็นภาพถ่ายท่ีเห็นเลขท่ีบา้น สภาพดา้นนอกของตวับา้นและบริเวณบา้น 
 3. ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูท่ี้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ใหมี้โอกาสไดศึ้กษา 
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 วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ............... 

 ขา้พเจา้..........................….............................................................ต าแหน่ง...............................……….................... 
สถานท่ีท างาน..........................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี........... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์.................. 

 ขอรับรองวา่ นาย/นางสาว..........................................................................................................อาย.ุ......................ปี 
บิดาคือนาย.....................................................................................อาย.ุ................ปี      มีชีวติอยู ่          ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายไดปี้ละ..................................................บาท 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์................... 

มารดาคือนาง/นางสาว....................................................................อาย.ุ................ปี      มีชีวติอยู ่         ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายไดปี้ละ..................................................บาท 
สถานท่ีท างาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์................... 

ผู้ปกครองคือนาย/นาง/นางสาว...................................................................อาย.ุ..............ปี    มีชีวิตอยู ่   ถึงแก่กรรม 
ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายไดปี้ละ..................................................บาท 
สถานท่ีท างาน...........................................................................................................................เลขท่ี......................หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์................... 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและยนืยนัวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ไดมี้การรับรอง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

               ลงช่ือ….........................................................................ผูรั้บรอง 
(........................................................................) 

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

1. การรับรองรายไดข้องครอบครัว ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บรอง 
            1.1  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ         1.2  ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา   (คณะท่ีนกัศึกษาสงักดั) หรือ         
            1.3  ผูป้กครองทอ้งถ่ินระดบัผูใ้หญ่บา้นข้ึนไป   1.4 พนกังานรัฐวสิาหกิจ  1.5 ขา้ราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  
            1.6 ขา้ราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
2. ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับไม่มีการขดู ลบ ขีด ฆ่า หากเขียนผิดตอ้งมีลายเซ็นผูรั้บรอง 
    รายไดเ้ซ็นช่ือ ก ากบั หา้มใชน้ ้ ายาลบค าผิด 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ /ประจ าตวัขา้ราชการเมือง/รัฐวสิาหกิจ ฯลฯ ของผูล้งนามรับรองรายได ้
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

                                                                                    วนัท่ี..........เดือน.........................พ.ศ................ 

               ขา้พเจา้....................................................................................... ต าแหน่ง................................................ 
ท าการสอนประจ าภาควิชา/คณะ.........................................................................................เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
.................................................................................................เลขทะเบียน...........................................ชั้นปีท่ี........... 
นกัศึกษาพกัอาศยั      กบับิดา มารดา      เช่าหอพกั ค่าเช่า................................ต่อเดือน       อ่ืน ๆ......................... 
การสัมภาษณ์ 
1.เก่ียวเน่ืองกบัอาชีพของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง 
บิดา    มีอาชีพหลกัคือ............................................................................รายไดต่้อปี............................................บาท 
    อาชีพเสริมคือ.............................................................................รายไดต่้อปี............................................บาท 
มารดา มีอาชีพหลกัคือ............................................................................รายไดต่้อปี............................................บาท 
      อาชีพเสริมคือ.............................................................................รายไดต่้อปี.............................................บาท                 
                                                          รวม รายได้บิดา/มารดา ต่อปี......................................... บาท 

สถานภาพครอบครัว      อยูด่ว้ยกนั      หยา่      แยกทางกนั        แยกกนัอยูต่ามอาชีพ        อ่ืน ๆ ระบุ..................... 

หรือ ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่ไดอ้ยูใ่นความอุปการะทางการเงิน โดย บิดา - มารดา 
ผูป้กครอง (ผูอุ้ปการะทางการเงิน) มีความเก่ียวขอ้งเป็น..........................................................................กบันกัศึกษา 
มี   อาชีพหลกัคือ.............................................................................รายไดต่้อปี....................................................บาท 
    อาชีพเสริมคือ..............................................................................รายไดต่้อปี...................................................บาท 
2. ความเป็นอยู ่การใชชี้วิตประจ าวนัของผูรั้บทุน 
 2.1 การท างานพิเศษหารายไดช่้วยตวัเอง........................................................................................................ 
 2.2 การท ากิจกรรมในมหาวิทยาลยั/นอกมหาวิทยาลยั................................................................................... 
 2.3 สุขภาพ...........................................................................ความประพฤติ.................................................... 
3. ดา้นการเรียน.......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
4. เหตุผลและความจ าเป็นของผูข้อรับทุน................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................................. 
5. เหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนปัญหาของผูข้อรับทุนในทศันะของท่าน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

         ลงช่ือ….........................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                                                                                         (........................................................................) 

              วนัท่ี...............เดือน..................................พ.ศ. .............. 
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12. กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือ งานพิเศษท่ีเคยปฏิบติัท่ีผา่นมา 

 12.1……………………………………………………………………………………………………………… 

 12.2……………………………………………………………………………………………………………… 

 12.3…………………………………………………………………………………………………………… 

13. หากผา่นการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษา สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในดา้นต่างๆ โดยสมคัรใจ 
     ตลอดปีการศึกษา 2563  เป็นจ านวนทั้งส้ิน.......................ชัว่โมงโดยมีลกัษณะกิจกรรมดงัน้ี 
      ช่วยงานคณะหรือหน่วยงานภายใน มธ.      ช่วยเหลือสงัคมในรูปแบบกลุ่มค่ายอาสา 
      ช่วยงานในส่วนท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดั เช่น งานวนัสถาปนา มธ. ,งานพระราชทานปริญญาบตัร อ่ืนๆ 

14. ขอรับทุนการศึกษา     ค่าบ ารุงการศึกษา               จ านวน.................................บาท 

   ค่าครองชีพ จ านวน..................................บาท 

   ค่าหอพกั จ านวน..................................บาท 

                         รวมเป็นเงินทั้งส้ิน............................................บาท 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัว่าไดมี้การรับรอง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมชดใชทุ้นการศึกษาท่ีไดรั้บคืนทั้งหมดใหแ้ก่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
                     ลงช่ือ.....................................................................ผูส้มคัรขอรับทุน 

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

                               วนัท่ี..........เดือน.............................พ.ศ.................. 

 

  

พร้อมน้ีไดแ้นบหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเอกสาร   (หากเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณา) 

 1. ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบา้น ของนกัศึกษา จ านวน  1 ชุด 

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

         (เป็นบุคคลเดียวกนัท่ีเซ็นรับรองในฟอร์มรับรองทุนของผูป้กครอง) 

 3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน  1 ชุด 

 4. ส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีกรุงไทย ของนกัศึกษา จ านวน  1 ชุด 

 5. หนงัสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 6. ในแบบฟอร์มรับรองการขอรับทุนฯผูป้กครองหรือ บิดาหรือ มารดา ตอ้งกรอกขอ้มูล และ ลงช่ือ ดว้ยตนเอง 

 7. ส าเนาบตัรประจ าต าแหน่งผูรั้บรองรายได ้
 


