
                  

 
ใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

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

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ข้าพเจ้า .................................................................. เลขทะเบียนนักศึกษา ........................................... 

กลุ่มวิชาวิชา ......................................................... ชั้นปีท่ี .......................... 

1.2 ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้)  

 หอพักมหาวิทยาลัย  อาคาร ..........................................หมายเลขห้อง ..................... โทรศัพท์........................... 

 อะพาร์ตเมนต์/บ้านเช่า/หอพักเอกชน ชื่ออาคาร/หอพัก ..................................................................................... 

     เลขที่ .................. ถนน ................................. ต าบล ..................................... อ าเภอ ......................................... 

     จังหวัด ............................................. โทรศัพท์..........................................  

 บ้านเลขท่ี ............... ถนน ....................................... ต าบล ............................... อ าเภอ ...................................... 

    จังหวัด ............................................. โทรศัพท์..........................................  

2. ข้อมูลการรับทุนการศึกษา  

2.1 นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 หรือไม่ 

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

 เคยได้รับทุนการศึกษา ไม่เกิน 10,000 บาท 

 เคยได้รับทุนการศึกษา มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

 เคยได้รับทุนการศึกษา มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป 
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลบิดา/ มารดา/ ผู้ปกครอง ของ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  

 1. ชื่อ/สกุล บิดา .......................................................อายุ .................. ปี      มีชีวิต     ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ........... ถนน ..................................... ต าบล .... ....................................... 

อ าเภอ ............................................... จังหวัด ................................................ โทร. ......... ......................................... 

อาชีพ .............................................. ลักษณะงานของบิดา ........................................................................................  

ต าแหน่ง/ยศ ..................................... รายได้ต่อเดือน ............................. บาท สถานที่ท างาน .............. ................... 

............................................................................. จงัหวดั ................................. โทรศัพท์ ........................................ 
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   2. ชื่อ/สกุล มารดา .................................................อายุ ......... ...........ปี         มีชีวิต          ถึงแก่กรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ........... ถนน ..................................... ต าบล ........... ................................ 

อ าเภอ ............................................... จงัหวดั ................................................ โทร. .................................................. 

อาชีพ .............................................. ลักษณะงานของมารดา ........................ ............................................................ 

ต าแหน่ง/ยศ ..................................... รายได้ต่อเดือน ............................. บาท สถานที่ท างาน .............. ................... 

............................................................................. จงัหวดั ................................. โทรศัพท์ ........................................ 

3. สถานะของบิดาและมารดาในปัจจุบัน 

       บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน             
       บิดา/มารดา อยู่คนละที่ เนื่องจากแยกกันท างาน 
       หย่าร้างกัน 

 4. ปัจจุบันผู้อุปการะข้าพเจ้า (สามารถตอบได้หลายข้อ) คือ  

       บิดา             
       มารดา 
       ญาติ หรือ บุคคลอื่น ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง ........................................................................... 

  ที่อยู่ปัจจุบันผู้ปกครอง บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ........... ถนน .......................................  

ต าบล ................................... อ าเภอ .....................................จังหวัด ............. ....................... 

โทร. .................................................. อาชีพ ............................................................... ........... 

ส่วนที่ 3 :  ผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ท่านได้รับผลกระทบต่อไปนี้อย่างไรบ้าง (ตอบตามความเป็นจริง และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้รับการวินิฉัยเมื่อวันที่ ............................................ 
 สมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  
    ได้รับการวินิฉัย  เมื่อวันที่  ...................................................................................................................................   
 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ า  เมื่อวันที่ ...............................................................  
    เนื่องจาก ................................................................................................................................................ ...............    
    สิ่งที่ได้ด าเนินการ ................................................................................................................. ................................ 
    (กักตัว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ ........................... ถึง วันที่..................... / รับการตรวจที่..............................................  
 และได้รับผลการตรวจเป็นลบ) 
 เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เนื่องจากถูกพักงานหรือเลิกจ้าง 
 เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ปกครองได้รับผลกระทบด้านการท างาน เนื่องจากถูกไล่ออก 
หรือ ให้ออกจากงาน หรือ ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ 
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ผลกระทบที่นักศึกษาได้รับและสาเหตุความจ าเป็นของการขอรับเงินช่วยเหลือ (โปรดระบุ) (สามารถเขียน หรือ 

พิมพ์เป็นเอกสารแนบได้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งรายละเอียด
ไว้ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ตัดสิทธิการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษานี้ 

 

 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้สมัคร 

                                                                                 (........................................................)  
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หนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เรียน   อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ของคณะ  

 เพ่ือโปรดกรุณาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผู้ขอรับทุน  ตามข้อค าถามข้างล่างนี้ หรือตามที่ท่านเห็น
ควร เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 

ชื่อนักศึกษา นาย/นางสาว...........................................................................เลขทะเบียน.................................. 

กลุ่มวิชา...................................................................ชั้นปทีี่.......................... 

 
ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็น 
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ของคณะ 

สมควรได้ได้รับทุน ไม่สมควรได้รับทุน 
ฐานะทางเศรษฐกิจและอาชีพของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง   
ความขาดแคลนของผู้ขอรับทุน   
ความประพฤต/ิผลการเรียน   
ผลกระทบที่ได้รับอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

  

 
นักศึกษาผู้นี้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนหรือไม่ 
        สมควรได้รับทุน    ไม่สมควร เนื่องจาก..............................................................................................  
       ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ.............................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
ลงชื่อ....................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 

         (.....................................................................) 
         วันที่.............เดือน....................พ.ศ................ 

 

 

หมายเหตุ  หนังสือการรับรองฉบับนี้ไม่ใช่เป็นการค้ าประกันนักศึกษา 
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แบบฟอร์มรับรองการขอรับเงินช่วยเหลือจากผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ  

 

ข้าพเจ้า..............................................................ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว................................ ...................... 

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

แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด................. ......................... 

หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

  ขอรับรองว่านักศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ อันสืบ
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรส Covid-19 จึงมีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนและยินดีให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส าหรับประกอบการพิจารณาด้วยความสมัครใจ  

 

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

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

                                                               วันที่............................................................ 

 

 


