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แบบฟอรมขอรับทุนสงเสริมการวิจัย  

ความเปนนานาชาติและการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2565 

 

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงหรือพิมพ 

 

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

  สัญชาต…ิ..…………ศาสนา.................…คณะ.....................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม............  

 รหัสประจําตัวนักศึกษา     ............................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน      ............................................... 

2.  ที่อยูปจจุบันบานเลขที่...............หมูท่ี..............ซอย...............................................ถนน............................................... 

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

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

3. ประวัติการรับทุนการศึกษา 

    โครงการเรียนดีจากชนบท  ประเภท   ทุนเต็ม   ทุนบางสวน   

    ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา   กูยืม   คาเลาเรียน   คาครองชีพ 3,000 x 12 เดือน 

     ไมกูยืม เน่ืองจาก ............................................................................................................... 

 ทุนคณะ/ทุนอ่ืนๆ .................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................   รวมเงินที่ไดรับ.................................บาท

  ไมเคยไดรับทุนประเภทใดเลย  

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

 ประกอบอาชีพ...................................................รายไดตอป..............................บาท โทรศัพทมือถือ …….……………. 

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

5.  ช่ือ-สกุลมารดา…………………………………………………………………. อายุ.……………ป (  ) ถึงแกกรรม  (  ) ยังมีชีวิตอยู   

 ประกอบอาชีพ...................................................รายไดตอป..............................บาท โทรศัพทมือถือ …….……………. 

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

6. กรณีผูปกครอง/ผูอุปการะ กรณีท่ีมิใชบิดาหรือมารดา 

 ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………...……. อายุ.…….……ป (  ) ถึงแกกรรม  (  ) ยังมีชีวิตอยู    

   ประกอบอาชีพ.................................................. รายไดตอป..............................บาท โทรศัพทมือถือ ………………...… 

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

 

 

ตดิรูปถาย 

1 หรอื 2 นิ้ว 
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7. สถานภาพของบิดามารดา 

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

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

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

    มีความสมัพันธกับขาพเจาโดยเปน……………………….. 

9. นักศึกษามีพี่นองรวมบิดามารดา...........................................………..คน เปนชาย……………คน เปนหญิง……………คน 

 โดยมีพ่ีนองท่ีกําลังศึกษาอยู……………………คน (รวมนักศึกษาดวย)  ดังน้ี 

คนที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา ระดบัการศึกษา 

    

    

    

 

10. ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินของครอบครัว 

 บาน   ของตัวเอง    เชา   อื่น ๆ ………….............................……….. 

   ที่ดิน…………..ไร 

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

   ทรัพยสนิอ่ืนๆ............................................................................................................. 

11. บรรยายสาเหตุท่ีตองขอรับทุนฯ ปญหาตางๆ และความคาดหวังในการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

12. งานพิเศษ / การหารายไดของนักศึกษา ที่ทําอยูในปจจุบันหรือในปการศึกษา 2564  

 12.1……………………………………………………………………………… จํานวน ............ ช่ัวโมง/สัปดาห  

 วันที่เริ่ม ................................................. วันท่ีสิ้นสุด ...................................................... 

 12.2……………………………………………………………………………… จํานวน ............ ช่ัวโมง/สัปดาห 

 วันที่เริ่ม ................................................. วันที่ส้ินสุด ...................................................... 

 12.3……………………………………………………………………………… จํานวน ............ ช่ัวโมง/สัปดาห 

 วันที่เริ่ม ................................................. วันท่ีสิ้นสุด ...................................................... 

  

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความท้ังหมดน้ีเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรอง

ขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมชดใชทุนการศึกษาที่ไดรับคืนทั้งหมดใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

                     ลงช่ือ.....................................................................ผูสมัครขอรบัทุน 

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

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

พรอมน้ีไดแนบหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเอกสาร (หากเอกสารไมครบจะไมรบัพิจารณา) 

 1. คําชี้แจงการขอรบัทุนสงเสริมการวิจัย ความเปนนานาชาติและการศึกษา (หนา 4)   จํานวน 1 ฉบับ 

 2. สําเนาบัตรประชาชนของ บิดา หรือ มารดา หรือผูปกครอง     จํานวน 1 ฉบับ 

         (เปนบุคคลเดียวกันที่เซ็นรับรองในคาํชี้แจงการขอรับทุนของผูปกครอง) 

 3. รูปถาย บานหรือที่อยูอาศัย ของผูปกครอง ผูขอรับทุน (หนา 5)   จํานวน 1 ฉบับ 

 4. หนังสอืรบัรองรายไดของครอบครัวผูขอรับทุนสงเสรมิการวิจัยฯ (หนา 6)   จํานวน 1 ฉบับ 

 5. สําเนาบัตรประจําตําแหนงผูรับรองรายได       จํานวน 1 ฉบับ 

 6. สําเนาบัตรนักศึกษา         จํานวน 1 ฉบับ 
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คําช้ีแจงการขอรับทุนสงเสริมการวิจัย ความเปนนานาชาติและการศึกษา 

เรียน  ผูปกครองท่ีขอรับทุนการสงเสริมการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบันทางการศึกษาท่ีไดรับการเชื่อถือในดานวิชาการ สังคม การเมือง 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มาเปนระยะเวลานาน และรับนักศึกษาเขามาศึกษาวิชาการตามความตองการเปนจํานวน

มาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีนักศึกษาบางสวนที่ตองไดรับความชวยเหลือทางดานการเงิน

เพ่ือใหสามารถดํารงชีพ และศึกษาจนสําเร็จในหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯจึงไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง ที่มีอยู

อยางจํากัด เพ่ือใหความชวยเหลือแกนักศึกษาท่ีมีความเดือดรอนอยางแทจริง และมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ

ทานผูปกครองท่ีพิจารณาขอมูลสวนนี้อยางถ่ีถวน 

แบบฟอรมรับรองการขอรับทุนสงเสริมการวิจัยฯ ของผูปกครอง 

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

ทะเบียนบานเลขที่.............. หมูท่ี.......... ถนน...............................................ซอย............................................... 

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

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

  ขอรับรองวาครอบครัวของขาพเจาประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหไมสามารถนําเงินมาเปน

คาใชจายสวนตางๆ ไดอยางเพียงพอ จึงขอรับทุนการศึกษาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและยินดีใหขอมูลกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สําหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนดวยความสมัครใจ  

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

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

                                                              วันท่ี....................................................... 
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        ภาพถายบานหรือท่ีพักของ บิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง ของผูขอทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ขอรบัรองวา ภาพถายบานเลขท่ี.................หมูที่.............ซอย..........................................ถนน......................................  

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

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

         ลงช่ือ................................................................... ผูรับรอง

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

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

 

 

 

ผูรับรองภาพถายบาน/ที่พัก ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูรับรอง 

 1. บิดา หรือ มารดา หรือ ผูปกครอง ของนักศึกษาที่กูยืมเงนิเพื่อการศึกษา 

 2. ลักษณะภาพถาย คือ เปนภาพถายที่เห็นเลขที่บาน สภาพดานนอกของตัวบานและบริเวณบาน 

 3. ทุนสงเสริมการศึกษา เปนการใหโอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสไดศึกษา 

 
 
 
 
 

รูปภาพมุมกวาง เห็นบานทั้งหลัง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปภายในบาน มุมท่ี 1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปภายในบาน มุมที่ 2 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปภายในบาน มุมที่ 3 
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หนังสือรับรองรายไดของครอบครัวผูขอรับทุนสงเสริมการวิจัยฯ 

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

 ขาพเจา............................….............................................................ตําแหนง...............................……….................... 

สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................เลขที่......................หมูที่........... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท................... 

 ขอรบัรองวา นาย/นางสาว..........................................................................................................อายุ.......................ป 

บิดาคือนาย.....................................................................................อายุ.................ป      มชีีวิตอยู           ถึงแกกรรม 

ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายไดปละ..................................................บาท 

สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................เลขที่......................หมูที่.......... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.................... 

มารดาคือนาง/นางสาว....................................................................อายุ.................ป      มีชวีิตอยู           ถึงแกกรรม 

ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายไดปละ..................................................บาท 

สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................เลขที่......................หมูที่.......... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.................... 

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

ประกอบอาชีพ...............................................................................................มีรายไดปละ..................................................บาท 

สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................เลขที่......................หมูที่.......... 

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง....................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.................... 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความ

อันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

 

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

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

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

1. การรบัรองรายไดของครอบครัว ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรับรอง 

 1.1  เจาหนาที่ของรัฐ         1.2  ผูบริหารสถาบันการศึกษา(คณะที่นักศึกษาสังกัด) หรอื         

            1.3  ผูปกครองทองถ่ินระดับผูใหญบานข้ึนไป   1.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1.5 ขาราชการการเมือง อบต. อบจ. ฯลฯ  

 1.6 ขาราชการบําเหน็จ,บํานาญ 
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2. ผูรับรองรายไดตองเขียนขอความดวยลายมือตนเองท้ังฉบับไมมีการขูด ลบ ขีด ฆา หากเขียนผิดตองมีลายเซ็นผูรับรอง 

    รายไดเซ็นช่ือ กํากับ หามใชนํ้ายาลบคําผิด 

3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ /ประจําตัวขาราชการเมือง/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ของผูลงนามรับรองรายได 


