
 แบบฟอรมขอรับทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจําปการศึกษา ŚŝŞŜ   

 

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ 

 

1. ชื่อนาย/นางสาว………….........................………………………….…….……….วันเดือนปเกิด………………..…….อายุ….....….ป 

  สัญชาติ…..…………ศาสนา.................…คณะ.....................................................................คะแนนเฉลีย่สะสม............  

 รหัสประจําตัวนักศึกษา      

 เลขประจําตัวประชาชน      ---- 

 บัญชีเงินฝากธนาคาร…………………………. เลขที่  

2.  ที่อยูปจจุบนับานเลขที่...............หมูที่..............ซอย...............................................ถนน............................................... 

    ตําบล....................................................อําเภอ...............................................จังหวัด................................................... 

    รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพทมือถือ.....................................E-mail address………………......................... 

3. ประวัติการรับทุนการศึกษา 

    โครงการเรียนดีจากชนบท  ประเภท   ทนุเต็ม   ทุนบางสวน   

    ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศกึษา……………………  กูยืม   คาเลาเรยีน   คาครองชีพ 3,000x12 เดือน   

  ทุนคณะ/ทนุอื่นๆ....................................................................   จํานวนเงนิที่ไดรับ.................................บาท  

  ไมเคยไดรับทุนประเภทใดเลย  

4.  ชื่อ-สกุลบิดา…………………………………………………………….………. อายุ.……………ป (  ) ถึงแกกรรม  (  ) ยังมีชีวิตอยู   

 ประกอบอาชีพ...................................................รายไดตอป..............................บาท โทรศพัทมือถือ …….……………. 

   ที่อยู...........................................................................................................................................................................  

5.  ชื่อ-สกุลมารดา…………………………………………………………………. อายุ.……………ป (  ) ถึงแกกรรม  (  ) ยังมีชีวติอยู   

 ประกอบอาชีพ...................................................รายไดตอป..............................บาท โทรศพัทมือถือ …….……………. 

   ที่อยู...........................................................................................................................................................................  

6. กรณีผูปกครอง/ผูอุปการะ มิใชบิดาหรือมารดา 

 ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………...……. อาย.ุ…….……ป (  ) ถึงแกกรรม  (  ) ยังมีชีวติอยู    

   ประกอบอาชีพ.................................................. รายไดตอป..............................บาท โทรศพัทมือถือ ………………...… 

   ที่อยู............................................................................................................................................................................ 

7. สถานภาพของบิดามารดา 

  (   ) อยูดวยกัน (   ) หยา (   )  บิดาสมรสใหม       (   ) มารดาสมรสใหม 

  (   ) บิดาถึงแกกรรม (   ) มารดาถึงแกกรรม (   )  บิดา-มารดาถึงแกกรรม (  ) อื่นๆ...................................… 

8. ขาพเจาไดรับคาใชจายเดือนละ………………….………บาท จากนาย/นาง/นางสาว………………………..……………………….    

    มีความสัมพันธกับขาพเจาโดยเปน……………………….. 

ติดรูปถ่าย 

 หรือ  นิว 
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9. นักศึกษามีพี่นองรวมบิดามารดา...........................................………..คน เปนชาย……………คน เปนหญิง……………คน 

 โดยมีพี่นองที่กําลังศึกษาอยู……………………คน (รวมนักศึกษาดวย)  ดังนี ้

 

คนที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา ระดับการศึกษา 

    

    

    

 

10. ขอมูลเก่ียวกับทรพัยสินของครอบครัว 

 บาน   ของตัวเอง    เชา   อ่ืน ๆ ………….............................……….. 

   ที่ดิน…………..ไร 

   รถจักรยานยนต....................คัน                 รถยนต............................คนั   

   ทรัพยสินอื่นๆ............................................................................................................. 

11. บรรยายสาเหตุที่ตองขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ปญหาตางๆ และความคาดหวังในการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือ งานพิเศษที่เคยปฏิบัติที่ผานมา 

 12.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 12.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 12.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง

ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมชดใชทุนการศึกษาที่ไดรับคืนทั้งหมดใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

                     ลงชื่อ.....................................................................ผูสมัครขอรับทุน 

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

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

 

 

พรอมน้ีไดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเอกสาร   

 1. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของนักศึกษา จํานวน  1 ชุด 

 2. สําเนาบัตรประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือผูปกครอง จํานวน 1 ชุด 

         (เปนบุคคลเดียวกันที่เซ็นรบัรองในฟอรมรับรองทุนของผูปกครอง) 

 3. สําเนาใบแสดงผลการเรยีน จํานวน  1 ชุด 

 4. สําเนาหนาเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา จํานวน  1 ชุด (ยกเวนธนาคารออมสิน) 

 5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

 6. แบบฟอรมรับรองการขอรบัทุนฯผูปกครองหรือ บิดาหรือ มารดา ตองกรอกขอมลู และ ลงชื่อ ดวยตนเอง 

 7. สําเนาบัตรประจําตําแหนงผูรับรองรายได  
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คําชีแ้จงการขอรับทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย 

เรียน  ผูปกครองที่ขอรับทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันทางการศึกษา ที่ไดรับการเชื่อถือในดานวิชาการ สังคม การเมือง 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มาเปนระยะเวลานาน และรับนักศึกษาเขามาศึกษาวิชาการตามความตองการเปนจํานวน

มาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีนักศึกษาบางสวนที่ตองไดรับความชวยเหลือทางดานการเงิน

เพ่ือใหสามารถดํารงชีพ และศึกษาจนสําเร็จในหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯจึงไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง ท่ีมี

อยูอยางจํากัด เพ่ือใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีความเดือดรอนอยางแทจริง และมหาวิทยาลัยฯ 

ขอขอบคุณทานผูปกครองที่ พิจารณาขอมูลสวนนีอ้ยางถ่ีถวน 

แบบฟอรมรับรองการขอรับทุนอิออนประเทศไทยของผูปกครอง 

ขาพเจา....................................................................ผูปกครองนาย/นางสาว....................................................... 

ทะเบียนบานเลขที่.............. หมูที่.......... ถนน...............................................ซอย............................................... 

แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 

  ขอรับรองวาครอบครัวของขาพเจาประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหไมสามารถนําเงินมาเปน

คาใชจายสวนตางๆ ไดอยางเพียงพอ จึงขอรับทุนการศึกษาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและยินดีใหขอมูลกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สําหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนดวยความสมัครใจ  

   ลงชื่อ................................................................ผูปกครอง 

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

                                                              วันที่....................................................... 
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ภาพถายบานหรือท่ีพักของ บดิาหรือมารดาหรือผูปกครอง ของผูขอทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................เก่ียวของเปน..................................... 

ของ (นาย/นางสาว)....................................................................................................................................................... 

ขอรับรองวา ภาพถายบานเลขที่.................หมูที่.............ซอย..........................................ถนน......................................  

ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................... 

ซึ่งมี (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................เปนเจาบาน จริง 

         ลงชื่อ................................................................... ผูรับรอง

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

                                                                     วันที.่...........เดือน.............................พ.ศ. .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปถาย บานหรือท่ีอยูอาศัย ของผูปกครอง ผูขอรับทุน) 

ผูรับรองภาพถายบาน/ท่ีพัก ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูรับรอง 

 1. บิดา หรือ มารดา หรือ ผูปกครอง ของนักศึกษาที่กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

 2. ลักษณะภาพถาย คือ เปนภาพถายที่เห็นเลขท่ีบาน สภาพดานนอกของตัวบานและบริเวณบาน 
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอรับทุนสงเสริมการศึกษา 

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

 ขาพเจา............................….............................................................ตาํแหนง...............................……….................... 

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมูที่........... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย..............................โทรศัพท................... 

 ขอรับรองวา นาย/นางสาว..........................................................................................................อายุ.......................ป 

บิดาคือนาย.....................................................................................อายุ.................ป      มีชีวติอยู           ถึงแกกรรม 

ประกอบอาชีพ...............................................................................................มรีายไดปละ..................................................บาท 

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมูที่.......... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย..............................โทรศัพท.................... 

มารดาคือนาง/นางสาว....................................................................อายุ.................ป      มีชีวติอยู           ถึงแกกรรม 

ประกอบอาชีพ...............................................................................................มรีายไดปละ..................................................บาท 

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมูที่.......... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย..............................โทรศัพท.................... 

ผูปกครองคือนาย/นาง/นางสาว...................................................................อายุ...............ป    มีชีวติอยู    ถึงแกกรรม 

ประกอบอาชีพ...............................................................................................มรีายไดปละ..................................................บาท 

สถานที่ทํางาน............................................................................................................................เลขท่ี......................หมูที่.......... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย..............................โทรศัพท.................... 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรบัรองขอความ

อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 

               ลงช่ือ….........................................................................ผูรับรอง 

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

               ตําแหนง..........................................................………… 

1. การรับรองรายไดของครอบครวั ใหบุคคลดังตอไปนีเ้ปนผูรับรอง 

 1.1  เจาหนาที่ของรัฐ         1.2  ผูบริหารสถาบันการศึกษา(คณะที่นักศึกษาสังกัด) หรือ         

            1.3  ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป   1.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1.5 ขาราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  

 1.6 ขาราชการบําเหน็จ,บํานาญ 

2. ผูรับรองรายไดตองเขียนขอความดวยลายมือตนเองท้ังฉบับไมมีการขูด ลบ ขีด ฆา หากเขียนผิดตองมีลายเซ็นผูรับรอง 

    รายไดเซ็นช่ือ กํากับ หามใชน้ํายาลบคําผิด 

3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ /ประจําตัวขาราชการเมือง/รัฐวสิาหกิจ ฯลฯ ของผูลงนามรับรองรายได 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา ............... 

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

               ขาพเจา....................................................................................... ตําแหนง................................................ 

ทําการสอนประจําภาควิชา/คณะ.........................................................................................เปนอาจารยทีป่รึกษาของ

.................................................................................................เลขทะเบียน...........................................ชั้นปที่........... 

นักศึกษาพักอาศัย      กับบิดา มารดา      เชาหอพัก คาเชา................................ตอเดือน     อื่น ๆ......................... 

การสัมภาษณ 

1.เก่ียวเนื่องกับอาชีพของบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

บิดา    มีอาชีพหลักคือ............................................................................รายไดตอป............................................บาท 

    อาชีพเสริมคือ.............................................................................รายไดตอป............................................บาท 

มารดา มีอาชพีหลักคือ............................................................................รายไดตอป............................................บาท 

      อาชีพเสริมคือ.............................................................................รายไดตอป.............................................บาท                 

                                                          รวม รายไดบิดา/มารดา ตอป......................................... บาท 

สถานภาพครอบครัว     อยูดวยกัน     หยา     แยกทางกัน      แยกกันอยูตามอาชีพ      อื่น ๆ ระบ.ุ.................... 

หรือ ในกรณีที่นักศึกษาไมไดอยูในความอุปการะทางการเงนิ โดย บิดา - มารดา 

ผูปกครอง (ผูอุปการะทางการเงนิ) มีความเก่ียวของเปน..........................................................................กับนักศึกษา 

มี   อาชีพหลักคือ.............................................................................รายไดตอป....................................................บาท 

    อาชีพเสริมคือ..............................................................................รายไดตอป...................................................บาท 

2. ความเปนอยู การใชชีวิตประจําวันของผูรับทุน 

 2.1 การทํางานพิเศษหารายไดชวยตัวเอง........................................................................................................ 

 2.2 การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย................................................................................... 

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

3. ดานการเรยีน.......................................................................................................................................................... 

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

4. เหตุผลและความจําเปนของผูขอรับทุน................................................................................................................... 

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

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