
 

 หน้าท่ี 1 

 

แบบฟอร์มใบสมัคร  

 

   
ใบสมัคร ประวตั ิและผลงานทางด้านวชิาการ  

โครงการธรรมศาสตรช์า้งเผอืกและโครงการนักเรยีนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปกีารศึกษา  2563 

 
 
 
 

 

 

 

สว่นที ่1 ประวตัสิว่นตวัและประวตัทิางการศกึษาของผูส้มคัร  (โปรดระบุข้อความและเครื่องหมาย ✓ในช่อง        ให้ครบถ้วน) 
1.1 ประวตัสิว่นตวั  
ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล (นาย/นางสาว)........................................................................................................ (เขียนตัวบรรจง) 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                           
อายุ ............................ปี  เชื้อชาติ ..................................... สัญชาติ ....................................ศาสนา ................................................. 
โทรศัพท์มือถือ..........……......................อีเมล.......................................................FACEBOOK........................................ 

มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษา     

            โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก  พื้นที่  38  จังหวัด    
  โรงเรียน ................................................................จังหวัด .......................................................................…..  

                        โครงการธรรมศาสตรช์า้งเผอืก  พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร    
     โรงเรียน............................................................เขต............................................................กรุงเทพมหานคร  

                        โครงการนกัเรยีนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  (พืน้ที ่3 จงัหวดั คอื จงัหวดัปตัตาน ียะลา และนราธวิาส)     
     โรงเรียน................................................................จังหวัด .......................................................................….. 

สมคัรคณะ.................................................................................สาขาวิชา.........................................................................................  
 (หากข้อมูลคณะ/สาขาวิชา  ในใบสมัครไมต่รงกับท่ีโรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ  มหาวิทยาลัยจะถอืข้อมูลในระบบเป็นส าคญั) 

เหตผุลทีเ่ลอืกสมคัรคณะ/สาขาวชิานี ้เพราะ   (โปรดระบุใหล้ะเอียดชัดเจน)  
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 3 x 4  ซม. 

หนังสอืใหค้วามยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สุกล)....................................................................................ผู้สมัครในโครงการนี้  ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าอันเป็นการบ่งช้ีตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการรับการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกและโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้               
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในกรณีที่มีผู้ขอตรวจสอบหรือขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่ าว              
ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้ไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครนี้  

     

 



 

 หน้าท่ี 2 

 

แบบฟอร์มใบสมัคร  

 

ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.....................ชื่อหมู่บา้น............................ซอย..................................ถนน................................................ 
ต าบล.........................................อ าเภอ......................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์................................ 
 

ที่อยูป่จัจบุนั  (ให้ระบุในกรณีที่มทีี่อยู่นอกเหนือจากท่ีอยู่ตามทะเบยีนบ้าน)  

บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่..................ช่ือหมู่บ้าน............................ซอย..................................ถนน ................................................... 

ต าบล.....................................อ าเภอ........................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์................................... 
ขณะศึกษาอาศัยอยู่กบั....................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................................................... 

ในกรณเีรง่ดว่นสามารถตดิตอ่กบั............................................เกี่ยวขอ้งเป็น........................โทรศัพท์มือถือ....................................... 

 

บา้นที่อาศยัเปน็ของ  บิดาและมารดา           บิดา        มารดา 
    บ้านซื้อ เมื่อปี พ.ศ. ................................... ราคา ..........................................................บาท   
    ได้รับมรดก เมื่อปี พ.ศ. .............จาก................(เกีย่วข้องเป็น)..............................................          
              บ้านเช่า ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ........................................................................................บาท                                                                                        
     บ้านญาติ (เกี่ยวข้องเป็น) ........................................................................................................     
     อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 

เนื้อท่ีบริเวณบา้นมีจ านวน.......................................................ไร่......................................งาน...............................................ตารางวา 

ลกัษณะและสภาพบา้นทีอ่าศยั   
         บ้านไม้    มีลักษณะ     ช้ันเดียว    ช้ันเดียวใต้ถุนสูง   สองช้ัน 
  บ้านปูน   มีลักษณะ   ช้ันเดียว        ช้ันเดียวใต้ถุนสูง   สองช้ัน 
         บ้านครึ่งตึกครึ่งไม ้          มีลักษณะ  ช้ันเดียว    สองช้ัน       มากกว่าสองช้ันข้ึนไป 
           ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์    มีลักษณะ  ช้ันเดียว    สองช้ัน       มากกว่าสองช้ันข้ึนไป 
         อาคารชุด/หอพัก/ห้องเช่า มลีักษณะ  ช้ันเดียว   สามชั้น       มากกว่าสองช้ันข้ึนไป 
  อื่น ๆ  (ระบุ)....................................................... 
 

สถานภาพครอบครวั            บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน  

 บิดา-มารดาแยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นทางอาชีพ     

  บิดาและมารดาถึงแก่กรรม  

  บิดาถึงแก่กรรม   มารดาสมรสใหม ่    

  มารดาถึงแก่กรรม   บิดาสมรสใหม ่   

 บิดามารดาหยา่ร้าง              มีทะเบียนหย่า                     ไม่มีทะเบียนหย่า  

 บิดามารดาหยา่ร้าง              บิดาสมรสใหม่                          มารดาสมรสใหม ่

 



 

 หน้าท่ี 3 

 

แบบฟอร์มใบสมัคร  
 

ขอ้มลูบดิา                 มีชีวิตอยู่               ถึงแก่กรรม          หย่าร้าง              สมรสใหม ่
ช่ือ  ........................................................สกุล.................................................อายุ................ปี  โทรศัพท.์............................................. 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ............................................................................อาชีพ.............................................................................................
ต าแหน่ง/ระดับ.. ......................................................................ปจัจุบนัมีรายได้ ...................................................................บาท/เดือน      
สถานท่ีท างาน.........................................................................จังหวัด..................................................................................................... 

ขอ้มลูมารดา           มีชีวิตอยู่            ถึงแก่กรรม  หย่าร้าง        สมรสใหม ่
ช่ือ  ........................................................สกุล.................................................อายุ................ปี  โทรศัพท.์............................................. 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ............................................................................อาชีพ.............................................................................................
ต าแหน่ง/ระดับ.. ......................................................................ปจัจุบนัมีรายได้ ...................................................................บาท/เดือน      
สถานท่ีท างาน.........................................................................จังหวดั..................................................................................................... 

ขอ้มลูผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา                      บดิา             มารดา                 บุคคลอืน่ (ทีม่ิใช่บิดา/มารดา) และระบขุอ้มลูดงันี ้  
ช่ือ  ........................................................สกุล.................................................อายุ................ปี  โทรศัพท.์............................................. 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ............................................................................อาชีพ.............................................................................................
ต าแหน่ง/ระดับ.. ......................................................................ปจัจุบนัมีรายได้ ...................................................................บาท/เดือน      
สถานท่ีท างาน.........................................................................จังหวดั..................................................................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น ............................................................................................................................................................................................. 
สาเหตทุีต่อ้งมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา (ทีไ่ม่ใช่บิดามารดา) เพราะ.................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

ขอ้มลูเครอืญาต ิ ผูส้มัครเป็นบุตรคนท่ี ......................... จากจ านวนพี่น้องทั้งหมด  (รวมผู้สมัคร) ..........................................คน     
ขอ้มลูพีน่้องของผูส้มคัรโปรดระบรุายละเอยีดดงันี ้ 
ที ่ เพศ ช่ือ - นามสกุล อาย ุ

(ปี) 
ระดับการศึกษา สถานศกึษา/

สถานท่ีท างาน 
กรณีท างาน

มีรายได ้
(ต่อเดือน) 

สถานภาพ 
(โสด หรือ
แต่งงาน) 

อยู่รวม/แยก 
กับครอบครัว 

         

         

         
         

   
ครอบครวัมบีคุคลอืน่ทีต่อ้งอุปการะอกี  (นอกจากจ านวนพี่น้องทั้งหมดที่ระบุข้างต้น)   จ านวน  ...................คน  ได้แก่      

ที ่ ช่ือ-นามสกุล อายุ (ปี) เกี่ยวข้องเป็น 

    

    

    
 
ขอ้มลูการประกอบอาชีพของครอบครวั   (ระบุได้มากกว่า 1 อาชีพ)     



 

 หน้าท่ี 4 

 

แบบฟอร์มใบสมัคร  

         อาชพีเกษตรกร   เป็นอาชีพของ   บิดา          มารดา           ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ระบรุายละเอยีดดังนี้  

          1) ท านาขา้ว  คือ    ข้าวเจ้า        เก็บเกี่ยวปีละ..................ครั้ง     ราคากระสอบละ .................................. บาท       

                   ข้าวเหนียว    เก็บเกี่ยวปีละ..................ครั้ง     ราคากระสอบละ .................................. บาท 

 2) ท าไร่      ประเภทผลผลิต................................................ เก็บเกีย่วปีละ.............ครั้ง  ราคา...............................บาท   

    3) ท าสวน  ประเภทผลผลติ...............................................  เก็บเกี่ยวปีละ.............ครั้ง  ราคา................................บาท         

  4) ปศสุตัว ์ ประเภทสตัว์เลีย้ง............................................. จ าหนา่ยปีละ..............ครั้ง ราคา.................................บาท   
  5) อืน่ๆ  (ระบุ).............................................................................................................................................................. 

  อาชพีขา้ราชการ  หรอื พนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอื ผูใ้ชแ้รงงาน  หรอื ลกูจา้ง  หรอือื่น ๆ  
  เป็นอาชีพของ          บิดา        มารดา              ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา   ระบรุายละเอยีดดังนี ้

 1) ขา้ราชการ              ต าแหน่ง...............................ระดับ..............ปจัจุบันมรีายได้..................................บาท/เดือน    

 2) พนกังานรฐัวสิาหกจิ   ต าแหนง่...............................ระดับ...............ปัจจุบันมรีายได้..................................บาท/เดือน    

    3) ผูใ้ชแ้รงงาน หรอื ลกูจา้ง  ปจัจุบันมีรายได้ ..................................................................................................บาท/เดือน 

       4) อืน่ๆ  (ระบุ)................................................................................................................................................................... 
 อาชพีผูค้า้รายยอ่ย  เป็นอาชีพของ            บิดา   มารดา          ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ระบุรายละเอียดดังนี ้

 1) คา้ขายเกีย่วกบั ................................................................ปัจจุบนัมีรายได้ ................................................. บาท/เดือน   
      มีลูกจ้าง.............................................................................. คน จา่ยค่าจ้าง................................................. บาท/วัน/เดือน   

 2) อืน่ๆ  (ระบุ)............................................................................................................................................................. 

อาชพีอืน่ ๆ   (นอกจากท่ีให้ระบุขา้งต้น)   

 เป็นอาชีพของ             บิดา                       มารดา                      ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

อาชพี (ระบุ)............................................................................ปัจจุบนัมีรายได้ ...........................………....….บาท/เดือน 
ขอ้มลูแสดงรายจา่ยของครอบครวั      
 1) คา่ใชจ้า่ยประจ าวนั คือ    (1) ...................................................................เป็นเงินจ านวน........................................บาท 

 (2) ...................................................................เป็นเงินจ านวน........................................บาท 

 (3) ...................................................................เป็นเงินจ านวน........................................บาท 

2) คา่ใชจ้า่ยหนีส้นิ  ได้แก่   (1) ...................................................................เป็นเงินจ านวน........................................บาท 

 (2) ...................................................................เป็นเงินจ านวน........................................บาท 

 (3) ...................................................................เป็นเงินจ านวน........................................บาท       

3) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสาธารณูปโภคตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่   
 (1)  ค่าไฟฟ้า   จ านวน ........................................................................บาท/เดือน    

 (2)  ค่าน้ าประปา  จ านวน ........................................................................บาท/เดือน    

 (3)  ค่าโทรศัพท์มือถือ จ านวน ........................................................................บาท/เดือน    

 (4)  ค่าอินเตอร์เน็ตบา้น จ านวน ........................................................................บาท/เดือน    
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

 4) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการศกึษา  (ของผู้สมัคร)   

 (1)   ค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน จ านวนจ านวน ................................... บาท/วัน/เดือน  

 (2)   ระดับมัธยมศึกษาจ่าย จ านวน........................บาท/วัน หรือ............................บาท/เดือน 

                                     (3)   ระดับมหาวิทยาลยัสามารถจา่ยได้ จ านวน.......................................................บาท/เดือน  

 5) คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ   ได้แก่   (1)................................................................................เป็นเงิน........................................บาท 

 (2)...............................................................................เป็นเงิน.........................................บาท 

 (3)...............................................................................เป็นเงิน.........................................บาท 
ขอ้มลูทรพัยส์นิ 
          โทรทัศน์ LED/LCD ขนาด.........นิว้             เครื่องเล่น CD/DVD    วิทยุ-เทป-เครื่องเสียงสเตอริโอ 
        ตู้เย็น ขนาด.........คิว                    เครื่องปรับอากาศ          พัดลมเครื่อง         
     คอมพิวเตอร์                โน้ตบุ๊ค        แทบเลต 
  เครื่องซักผ้า              เตาแก๊ส        จักรเย็บผ้า 
          โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ.....................รุน่........................ราคา.....................บาท               โทรศัพท์บ้าน  

         ตู้โชว ์               ชุดรับแขกเก้าอี-้โซฟา          เครื่องสีข้าวขนาด................ 
 รถจักรยาน.........คัน                   จักรยานยนต์.............คัน     รถกระบะ 
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง)        รถยนต์ตู้     รถแท็กซี่ 
 รถไถนา               รถไถนาเดินตาม     รถอีแต๋น   
 รถหกล้อ                   รถสิบล้อ     เรือมีเครื่องยนต์       

             สัตว์เลี้ยง  ระบุประเภท .........................................................จ านวน...............................................................ตัว 
     ที่ดิน (มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ)  จ านวนรวม..............................ไร่........................งาน........................ตารางวา 
   ที่ดิน (ไม่มีกรรมสิทธ์ิแต่มีหลักฐานอ่ืน) จ านวนรวม........................ไร่........................งาน........................ตารางวา   
            ที่ดินให้เช่า  จ านวน............ไร่............งาน.............ตารางวา  โดยคดิค่าเช่า ปีละ............................................บาท    
          บ้าน/ห้อง/หอพัก  ให้เช่า จ านวน......................หลัง/ห้อง โดยคิดค่าเช่า เดือนละ..........................................บาท 
              เงินเก็บ/เงินฝาก  รวมจ านวน..........................................................................................................................บาท 
   ทองรูปพรรณ  น้ าหนักรวม.............................................บาท เป็นเงนิจ านวน................................................บาท 
ขอ้มลูหนีส้นิ  
 ที่อยู่อาศัย(บ้าน/ที่ดิน/อาคารชุด) ซื้อเมื่อปี พ.ศ..........ราคา............บาท (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย….........บาท/เดือน  รวม.............ปี) 
          รถจักรยานยนต์ ซื้อเมื่อปี พ.ศ.......................ราคา.....................บาท (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย................บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 
          รถกระบะ ซื้อเมื่อปี พ.ศ............................ราคา........................บาท (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย..................บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซื้อเมื่อปี พ.ศ.................ราคา..................บาท (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย..................บาท/เดือน รวม...............ปี) 
 รถยนต์ตู้ ซื้อเมื่อป ีพ.ศ................................ราคา......................บาท    (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย.. ..........บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 
 รถแท็กซี่ ซื้อเมื่อปี พ.ศ................................ราคา......................บาท    (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย.............บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 
 รถหกล้อซื้อเมื่อป ีพ.ศ.................................ราคา......................บาท    (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย............ บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 
     รถสิบล้อซื้อเมื่อปี พ.ศ.................................ราคา......................บาท     (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย........... บาท/เดือน  รวม..............ปี) 
 รถอีแต๋นซื้อเมื่อปี พ.ศ.................................ราคา......................บาท     (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย........... บาท/เดือน  รวม..............ปี) 
 รถไถนาเดินตามซื้อเมื่อปี พ.ศ.....................ราคา......................บาท     (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย............บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 
 รถไถนาซื้อเมื่อป ี พ.ศ.................................ราคา.......................บาท    (ถ้าผ่อนอยู่จ่าย............บาท/เดอืน  รวม..............ปี) 

1.2 ประวัตทิางการศึกษา 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

ผู้สมคัรก าลังศึกษาที่โรงเรียน..............................................................อ าเภอ...............................จังหวัด......................…….…..... 
ประวตักิารศกึษา 

 ระดับการศึกษา ช่ือโรงเรียน 
ที่อยู่  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด 

ล าดับทีส่อบได/้ 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

คะแนนเฉลีย่สะสม 

ประถมศึกษา    

มัธยมศึกษาตอนต้น          

มัธยมศึกษาตอนปลาย       

โรงเรียนอยู่ห่างจากบ้าน....................กิโลเมตร   เดินทางโดย..........................ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง........................……...บาท 
ความสามารถพเิศษทางการศกึษา หรอืทางดา้นอืน่ ๆ 

(1).........................................................................................................................................................................……..................... 

(2)..................................................................................................................................................………..................................... 

(3)....................................................................................................................................…............………...................................... 
ประวตักิารรบัทนุการศกึษา 

ที ่ ช่ือทุนที่ได้รับ ประเภททุนที่ได้รับ                
(ต่อเนื่อง/ครั้งเดยีว) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ปีการศึกษา เหตุผลที่ได้รับทุน 

      

      

      
 
ประวตักิารกูย้มืทนุการศกึษา 

ที ่ ช่ือทุนท่ีกู้ยืม ประเภททุนที่กู้ยืม                 จ านวนเงิน  
(บาท) 

ปีการศึกษา เหตุผลที่ต้องกู้ยืม 

      

      

      

 
ประวตักิารเขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีน/ชมุชน   (โปรดระบุประเภทกิจกรรม, ต าแหน่ง, ภาคการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม) 

ที ่ ประเภทกิจกรรม ต าแหน่งที่ไดร้ับ ภาคการศึกษา 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  
การรบัรองคณุสมบตัิและข้อมลูผูส้มัคร 
ค ารบัรองตนเอง 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการ        
ที่สมัครและขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดหรือฝ่าฝืน
ตามประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาดังกล่าวหรือข้อความข้างต้นข้อใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธ์ิการพิจารณา
คัดเลือกหรือการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามโครงการนี้ 
 
 

                                                   ลงชือ่ ................................................................ (ผูส้มคัร) 

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

 
 
 
 
 
 
 
ค ารบัรองส าหรบับดิาหรอืมารดาหรอืผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา ของผูส้มคัร 

 ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว/นาย) .........................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................ของผู้สมัครยินดีให้
ผู้สมัครที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ในความอุปการะของข้าพเจ้า เข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ  โดยยินยอมทีจ่ะปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่โครงการฯ ก าหนดไว้  และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครฉบับนี้เป็นความจริง
ทุกประการ หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าไม่เป็นความจริงยินดีให้ตัดสิทธิ ์การพิจารณาคัดเลือก หรือการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้ 

 
 

    ลงชือ่ .................................................................(บดิา/มารดา/ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา) 

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

ส าหรบัอาจารยแ์นะแนว/อาจารยป์ระจ าชั้น  (โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับข้อมูลผู้สมคัรให้ครบถ้วน) 

  ข้าพเจ้า .......................................................................ต าแหน่ง.............................อาจารย์ ระดับ ........................ 
ขอรับรองว่านักเรียนผู้สมัครรายนี้จากโรงเรียนของข้าพเจ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามโครงการนี้  โดยข้อมูลและรายละเอียดในใบสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน (PORTPOLIO) ชุดนี้ เป็น
ความจริงทุกประการ  และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

 วธิีการคดัเลอืกของโรงเรยีน.............................................................................................................................................. 

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

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

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

 ดา้นความประพฤต ิ
........................................................................................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................................................... 
       ดา้นการศกึษา  
........................................................................................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................................................... 
            ด้านฐานะความเปน็อยู่  
........................................................................................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................................................... 
            สมควรไดร้บัการพจิารณาทนุการศกึษาจากมหาวทิยาลยัเนือ่งจาก  

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

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

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

ลงชื่อ....................................................................... (อาจารยแ์นะแนว/อาจารยป์ระจ าชัน้) 

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

   กรณีมีเหตุจ าเป็นสามารถตดิต่อได้ทางโทรศัพท์ : ...................................................email : ……………………………….….…. 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

สว่นที ่ 2  ผลงาน  กจิกรรม เกียรตบิัตร และเอกสารทางการศกึษาของผูส้มัคร  

ข้อที่ 1   ผู้สมัครรู้ถึงปรัชญาของโครงการนี้หรือไม่    รู้          ไม่รู้       
           หากรู้  ให้อธิบาย  
 

 

 

     

 
ข้อที่ 2    หลังจบการศึกษาเป็นบณัฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพหรือท าอะไร             
 เพราะเหตุใด  ให้อธิบาย 
 
 

 

 

     

 
ข้อที่ 3    ผู้สมัครคดิว่าอะไรเป็นสิง่ที่ตนเองท าได้ดีและสิ่งที่ตนเองควรพัฒนา ให้ระบุอย่างละ 3 ข้อ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง เหตุการณ์ที่สะท้อน
ให้เห็นคุณลักษณะเหล่านั้น  

  สิ่งที่ตนเองท าไดด้ ี สิ่งที่ตนเองควรพัฒนา 

 

 
 

 
 

 
 จากข้อ 3  จงยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะเหล่านัน้ 

 
 
 

 
 

 

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

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

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

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

. 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

 
ข้อที ่4  ผูส้มคัรคดิวา่ วชิาในระดบัมัธยมศึกษาวชิาใด มคีวามส าคญัตอ่การเรยีนในสาขาทีส่มคัร เพราะเหตใุด 

  วิชาที่มีความส าคญัคือ  

 จงแสดงเหตผุลประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สมคัรมีความสามารถในวิชาเหลา่นั้นมากน้อยเพียงใด เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น   

ระดับความสามารถ       มากที่สุด     มาก      ปานกลาง         น้อย       น้อยที่สุด  

เหตุผลที่ให้ระดับความสามารถของตนเองเป็นเช่นน้ัน พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่5  ผูส้มคัรชอบเรยีนวชิาใด และไมช่อบเรยีนวชิาใด เพราะอะไร   (โปรดระบุ อยา่งละ 3 วิชา)  
      รายวิชาที่ชอบ  
1.  เพราะ 
2.  เพราะ 
3.  เพราะ 

 
      รายวิชาที่ไมช่อบ  
1.  เพราะ 
2.  เพราะ 
3.  เพราะ 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

ข้อที ่6  ผูส้มคัรเคยหารายไดด้ว้ยตนเองหรอืไม ่ 

 เคยหารายไดด้้วยตนเอง   ไม่เคยหารายไดด้้วยตนเอง 

 หาก เคย โปรดระบุว่า เคยท างานอะไร ท่ีไหน ท าช่วงเวลาใด ตั้งแต่เมื่อไร ถึงเมื่อไร  

  และ ประสบการณ์ทีต่นเองจดจ าได้ดีที่สดุจากการท างานคืออะไร 

 หาก ไมเ่คย โปรดระบุเหตุผลที่ไม่เคยหารายไดด้้วยตนเอง และ อธิบายวา่ตนเองช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านอยา่งไร  

 จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ที ่ 7   ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้มคัร 

• ผลการเรยีนรวมเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาการศึกษา  ระบ ุ

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 4    ภาคที่ 1  ได้..................................... 

     ภาคที่ 2  ได้..................................... 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 5    ภาคที่ 1  ได้..................................... 

    ภาคที่ 2  ได้..................................... 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 6    ภาคที่ 1  ได้..................................... 

      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 หน้าท่ี 12 

 

แบบฟอร์มใบสมัคร  

ข้อที ่8  เพราะเหตใุดผูส้มคัรจงึมคีวามจ าเปน็ในการรบัทนุในโครงการนี ้ (เขียนด้วยตัวบรรจงไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

 
ข้อที ่9  หากไมไ่ดร้บัทนุเตม็จ านวน  

ผู้สมคัรสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของตนเอง เป็นเงินจ านวน                             บาทต่อภาคการศึกษา  

โดยรายได้นั้นมาจากแหล่งใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที ่10    ขอ้มลูผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสามารถแนบส าเนาเกียรตบิัตร ผลงานท่ีเคยท ามา การได้รับรางวัล  การเข้าร่วมกิจกรรม  ในระดับโรงเรียน/อ าเภอ/จังหวัด/ประเทศ  
หรือ เอกสารอื่น ๆ  มาพร้อมกับใบสมัครนี้ได้   (เลือกเฉพาะผลงานดีเด่นมากท่ีสุดเท่านั้น ไมเ่กิน 3 ช้ินผลงาน) 
ระบุช่ือผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

 
แผนทีแ่สดงเสน้ทางไปบา้นบดิา หรือ มารดา หรือผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา  (ทีอ่ยู่ปจัจบุนั) 

1. ช่ือ – สกุล ผู้สมัคร......................................................................................................ชื่อเล่น.................................................................... 

2. ช่ือบิดา .........................................ชื่อมารดา…………….................….หรือช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ......................................... 

3. เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วสามารถสอบถามหาบ้าน  (ระบุช่ือท่ีชาวบ้านรู้จักกันดี)  ……..................................................….………………..…                                              

4. ที่อยู่ตามแผนท่ี  บ้านเลขท่ี...............หมู่.........ช่ือหมู่บ้าน.................................ซอย......................................ถนน....................................      

    ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวัด........................โทรศัพท ์(บ้าน)........................โทรศัพท์ (มือถือ)...................... 

    เป็นบ้านของ........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................จดุที่สังเกตได้ง่าย..........................................................   

5. ศึกษาที่โรงเรียน ......................................................อยู่หา่งจากบา้น......................กโิลเมตร  เดินทางโดย.............................................. 

การเขียนแผนที่   ให้ใช้ปากกา หรือหมึกสี  ห้ามใช้ดินสอ โปรดเขียนให้ละเอียดชัดเจน  (หากไม่ชัดเจนจะมีผลต่อการพิจารณา)   
1. เริ่มต้นจาก ทิศ  หมายเลขถนน  เส้นทางสายหลัก  เส้นทางที่ผ่านหมู่บ้าน อ าเภอ  จังหวัด  หน่วยงานราชการหรือสถานท่ีส าคัญที่ใกล้   
   บ้าน  เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล สะพาน ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด , ปั๊มใหญ่)       
   ศาลา หลักกิโลเมตร หมายเลขทางหลวง  หรือถ้าต้องไปทางน้ า ขอให้บอกจุดขึ้นลงเรือด้วย   
2. เส้นทางไปหมู่บ้าน ใหร้ะบุช่ือหมู่บ้าน ถนนเข้าหมู่บ้าน ซอยเข้าหมู่บ้าน  จุดสังเกตใกล้บ้าน  ลักษณะบ้าน ลักษณะถนน (ลาดยาง,ลูกรัง)      
   ระยะทางเป็นกิโลเมตรจากจุดส าคัญ และระบุช่ือหมู่บ้านท่ีจะถึงก่อนและหมู่บ้านถัดไปจากหมู่บ้านของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
    (หมายเหตุ : กรณีที่สามารถบอกต าแหน่งพิกัด GPS ของบ้านได ้ ให้ระบุเพิ่มเติมด้วย) 
 
           เหนือ                                                                                                 
                                                                                                                            
 ตก                  ออก  
                                                                                       
             ใต ้
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

1. ภาพถา่ยทีแ่สดงสภาพทางเขา้บา้นหรอืจดุสงัเกตกอ่นทางเขา้บา้นของผูส้มคัร 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

2. ภาพถา่ยทีแ่สดงสภาพหนา้บา้นและภายในบา้นของผูส้มคัร 
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

 

เอกสารประกอบการสมคัร   
 ให้ผู้สมัครแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (รวมเป็น 1 ไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB)                                    
ที่ www.tuadmissions.in.th  โดยเรยีงล าดบัหนา้ตอ่ไปนี ้
 1)  จดหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อรับรองคุณสมบัติรายชือ่และจ านวนผู้สมัครพร้อมประทับตราโรงเรียน  
 2)  ใบสมัคร ประวัติ และผลงานทางด้านวิชาการ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้)   

3)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                
(ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 4)  ส าเนาใบทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
 5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  6)  หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้รวมของครอบครัว (ส าหรับที่ท างานบริษัท หรือหน่วยงานราชการ )  
  7)  ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ของบิดามารดา) (ถ้ามี) 
  8)  ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต) (ถ้ามี) 
  9)  ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร (ตามที่คณะก าหนด ดูได้จากประกาศรับสมัคร)  

10)   ส าเนาเกียรติบัตร ผลงานที่เคยท ามา การได้รับรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับโรงเรียน/อ าเภอ/ 
จังหวัด/ประเทศ หรือ เอกสารอ่ืน ๆ  (เลือกเฉพาะผลงานดีเด่นมากที่สุดไม่เกิน 3 ชิ้นผลงานเท่านั้น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuadmissions.in.th/
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

        (ตวัอยา่งแบบฟอรม์จดหมายโรงเรยีน) 

ท่ี ...............                                                  ชื่อโรงเรียน......................................... ...................... 
        ที่อยู่โรงเรียน............................................................... . 
 
            วันที่.............เดือน....................ปี พ.ศ. 2563 

เรื่อง การส่งรายชื่อ จ านวนผู้สมัคร และรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ......................................ประจ าปีการศึกษา 2563   

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์     

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ขั้นตอนการสมัครและตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายรับรองจากโรงเรียน   

 ด้วยข้าพเจ้า..................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทน           
โรงเรียน....................................................มีความประสงค์จะส่งรายชื่อและจ านวนนักเรียนเพื่อสมัคร จ านวนทั้งสิ้น .............คน 

(จากจ านวนร้อยละ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน จ านวน.............คน) โดยมีรายชื่อดังนี้  

1. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ.......................................... นามสกุล .......................... .................... 

2. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ....... ................................... นามสกลุ .............................................. 

3. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ.......................................... นามสกุล .......................... .................... 

5. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ.......................................... นามสกลุ .............................................. 

6. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ.......................................... นามสกุล .......................... .................... 

7. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ.......................................... นามสกุล .......................... .................... 

8. ค าน าหน้าชื่อ.............................ชื่อ.......................................... นามสกุล .............................................. 

9. ค าน าหน้าชื่อ..............................ชื่อ............................................... นามสกุล .................................................. 

10. ค าน าหน้าชื่อ............................ชื่อ............................................... นามสกุล .................................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักเรียนผู้สมัครตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรงเรียน           
โดยโรงเรียนได้คัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติของนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ          
การรับสมัครทุกประการ และขอรับรองว่าข้อมูลและข้อความตามใบสมัครและเอกสารการสมัครเป็นความจริงทุกประการ             
หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าไม่เป็นความจริงยินดีให้ตัดสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิทธิ์โรงเรียนในการได้รับ
โควตาการสมัครของปีการศึกษาถัดไป 

 
     ลงชื่อ...........................................................................ผู้อ านวยการ/ผู้ปฏิบัติราชการแทน 

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

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

 
          ตราประทับโรงเรียน 


