
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองแผนงาน  งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล  โทร. (82) 1852  

ที ่  อว 67.03.1/ ว.      วันที ่               มิถุนายน 2565 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

เรียน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

ด้วยกองแผนงานได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เ พ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัยส าหรับใช้ในการบริหารและการตัดสินใจเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  

ในการนี้ กองแผนงานจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้าน ทุนการศึกษาของนักศึกษาที่หน่วยงานของ

ท่านเป็นผู้ด าเนินการ ในรอบปีการศึกษา 2564 ของระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยกรอกข้อมูลตาม

รายละเอียดในแบบฟอร์มที่  1-9 ที่แนบมาพร้อมนี้  ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มดั งกล่าวได้ที่  

https://planning.tu.ac.th/pland เมนู download (งานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการประเมินผล) หรือ QR-code 

ทั้ งนี้  เมื่ อด า เนินการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่ ง ไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์ที่  

poo@staff.tu.ac.th ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณรัตนา เจริญเสียง โทร (82) 

1852 หรือทีไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางจงกล  มณีสวัสดิ์) 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

หมาย

504 28



ตารางท่ี 1      จ านวนทุนเรียนดีจากชนบท/ในเขตเมือง และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ในปีการศึกษา 2564

                  จ าแนกตามหน่วยงานและประเภททุน  

เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป รวมเงิน เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป รวมเงิน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) (บาท) ปี 1 ปีสูง (บาทต่อคน) (บาท) (บาท) ปี 1 ปีสูง (บาทต่อคน) (บาท)

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาปีสูง หมายถึง นักศึกษาท้ังหมดต้ังแต่ช้ันปี 2 และปี 2 ข้ึนไป

2. เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นทุนส าหรับนักศึกษาเรียนดีจากชนบท/ในเขตเมือง

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-4440-59 ต่อ 1852  คุณรัตนา  เจริญเสียง

หน่วยงาน
ประเภททุนบางส่วนประเภททุนเต็ม

ผู้ได้รับทุน (คน) ผู้ได้รับทุน (คน)



ตารางท่ี 2   จ านวนทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาท างาน และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ  ในปีงบประมาณ 2564  

จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ย่ืนขอทุน ผู้ได้รับทุน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

30. หน่วยงานอ่ืนๆ 

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เป็นทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาท างาน

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-4440-59 ต่อ 1852  คุณรัตนา   เจริญเสียง

งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน)



ตารางท่ี 3   จ านวนทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ทุนรัฐบาล)  ในปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป(บาท) ผู้ย่ืนขอทุน ผู้ได้รับทุน เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป(บาท) ผู้ย่ืนขอทุน ผู้ได้รับทุน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

นักศึกษา (คน)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน)
หน่วยงาน

ทุน กรอ. ทุน กยส.



จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ย่ืนขอทุน ผู้ได้รับทุน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

ทุนการศึกษาท่ัวไป ได้แก่ ทุนท่ี มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน บริจาคให้มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามความเหมาะสม

เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ท่ีให้เป็นทุนการศึกษาท่ัวไป

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-2915 , 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

งบประมาณ (บาท) จ านวนนักศึกษา

ตารางท่ี 4  จ านวนทุนการศึกษาท่ัวไป (ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ) และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ในปีการศึกษา 2564  



ตารางท่ี 5   จ านวนทุนการศึกษาท่ีคณะเป็นผู้ด าเนินการรับและจัดส่งจ านวนผู้ท่ีได้รับทุน  และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ในปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน

นักศึกษา (คน) นักศึกษา (คน) นักศึกษา (คน)
(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ท่ีได้รับทุน เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ท่ีได้รับทุน เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ท่ีได้รับทุน 

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งต่างๆ ท่ีบริจาคผ่านสกอ .เพ่ือให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

หมายเหตุ : จ านวนผู้สมัครเป็นผู้สมัครท้ังหมดท่ีสมัครขอทุนการศึกษาท่ัวไปแล้วกองกิจการนักศึกษาน ามาจัดสรรในทุน 3 ประเภท คือ
ทุนการศึกษาท่ัวไป  (ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ)  ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆท่ีบริจาคผ่าน สกอ. และทุนจากดอกผลกองทุนต่างๆ

หน่วยงาน
ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ ท่ีบริจาคผ่านสกอ. ทุนดอกผลต่างๆ ทุนความจ าเป็นทางการเงิน

งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)



จ าแนกตามหน่วยงาน

เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ท่ีได้รับทุน เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้ท่ีได้รับทุน 

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน) งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน)

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือเป็นทุนแก่นักศึกษา

หมายเหตุ ; * หมายถึงทุนท่ีจัดสรรเป็นเงินรางวัล  ส่วนทุนอ่ืนๆจัดสรรเป็น เหรียญรางวัล/โล่รางวัล (ใส่งบประมาณตามราคาของ เหรียญรางวัล/โล่รางวัล)

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-2915 , 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

ตารางท่ี 6  จ านวนทุนรางวัล ประเภทเรียงความ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษา และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ในปีการศึกษา 2564  

หน่วยงาน
ทุนปาล พนมยงค์ ทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก



ตารางท่ี 7   จ านวนทุนรางวัล ประเภทต่างๆ และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษา  ในปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน
(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) นศ.ท่ีได้ทุน งบประมาณ นศ.ท่ีได้ทุน งบประมาณ นศ.ท่ีได้ทุน งบประมาณ นศ.ท่ีได้ทุน งบประมาณ นศ.ท่ีได้ทุน งบประมาณ นศ.ท่ีได้ทุน งบประมาณ

(คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท)

1. คณะนิติศาสตร์ -      

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -      

3. คณะรัฐศาสตร์ -      

4. คณะเศรษฐศาสตร์ -      

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -      

6. คณะศิลปศาสตร์ -      

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน -      

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา -      

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -      

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -      

11. คณะแพทยศาสตร์ -      

12. คณะทันตแพทยศาสตร์ -      

13. คณะสหเวชศาสตร์ -      

14. คณะพยาบาลศาสตร์ -      

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ -      

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง -      

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์ -      

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร -      

19. วิทยาลัยนวัตกรรม -      

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ -      

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ -      

22. คณะเภสัชศาสตร์ -      

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา -      

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ -      

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ -      

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ -      

27. สถาบันภาษา -      

28. สถาบันอาณาบริเวณ -      

29. Thammasat Frontier School -      

-      

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือเป็นทุนแก่นักศึกษา

หมายเหตุ ; * หมายถึงทุนท่ีจัดสรรเป็นเงินรางวัล  ส่วนทุนอ่ืนๆ จัดสรรเป็นโล่รางวัล (ใส่งบประมาณตามราคาของ เหรียญรางวัล/โล่รางวัล/เกียรติบัตร)

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-2915 , 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

ผู้ท าช่ือเสียงดีเด่น 

ทุนรางวัลเรียนดี ทุนรางวัลนักกิจกรรมและ

นิติศาสตราจารย์ไพศาลฯ

ทุนรางวัลพระยา ทุนเรียนดี ทุนธรรมศาสตราจารย์

ศ.นรนิติ  เศรษฐบุตร  สัญญา ฯ*

ทุนเรียนดี

ผศ.เกรียงไกร ฯ



ตารางท่ี 7.1 จ านวนทุนและเงินทุนรางวัลประเภททุนภูมิพล ในปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน

จ านวนผู้ได้รับทุน เงินทุน จ านวนผู้ได้รับทุน เงินทุน จ านวนผู้ได้รับทุน เงินทุน จ านวนผู้ได้รับทุน เงินทุน 

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

30. หน่วยงานอ่ืนๆ 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา 

หน่วยงาน

ทุนภูมิพล

รางวัลส่งเสริมการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลเรียงความ รวมทุนภูมิพล



ตารางท่ี 8 จ านวนทุนซ้ือต ารา และงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ในปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป ผู้เสนอขอทุน ผู้ได้รับทุน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินทุนท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือเป็นทุนแก่นักศึกษา

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-2915 , 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน)



ตารางท่ี 9   จ านวนทุนโครงการนักศึกษาพิการ ในปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป (บาท) ผู้ย่ืนขอทุน ผู้ได้รับทุน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือเป็นทุนแก่นักศึกษา

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน)



ตารางท่ี    จ านวนทุนโครงการ…...............(ช่ือทุน)………………………..………….......………..ในปีการศึกษา 2564  

จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

(ท่ีผู้ขอทุน/ได้รับทุนสังกัด) เงินทุนท่ีมีอยู่ เงินทุนท่ีใช้ไป(บาท) ผู้ย่ืนขอทุน ผู้ได้รับทุน

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะสหเวชศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

22. คณะเภสัชศาสตร์

23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์

26. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

27. สถาบันภาษา

28. สถาบันอาณาบริเวณ

29. Thammasat Frontier School

รวม

แหล่งข้อมูล : กองกิจการนักศึกษา

เงินท่ีมีอยู่ หมายความว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือเป็นทุนแก่นักศึกษา

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่ี 0-2564-4440-59 ต่อ 1852 คุณรัตนา  เจริญเสียง

งบประมาณ (บาท) นักศึกษา (คน)




