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ขั้นตอนด ำเนินกำรทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
  

 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ/
คณบดี         

 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  จัดท าร่างก าหนดการรับ
สมัครทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา..
เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา 
และน าเสนอคณบดีพิจารณาลงนามใน
ประกาศ 
- ร่างก าหนดการรับสมัครทุน 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 

 ขั้นตอนที่  2  ประกาศการรับสมัคร
ทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ต่างๆ 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/นักศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 3  นักศึกษายื่นเอกสารขอรับ
ทุนการศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ขั้นตอนที่ 4  สรุปข้อมูลนักศึกษาที่ยื่น
ขอรับทุนการศึกษา เมื่อหมดเวลาการรับ
สมัคร และน าเสนอคณบดีพิจารณาลง
นามในประกาศ 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ/
คณบด ี

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ เพื่ อรับทุนการศึกษาทาง
เว็บไซต์ต่างๆ 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/นักศึกษาผู้รับ
ทุน/กรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 ขั้นตอนที่  6   แจ้ งก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และนักศึกษาทราบ 

   

เริ่มต้นกระบวนการ 

ร่างก าหนดการรับสมัครทุน 

 

ต่อ 

ประกาศการรับสมัครทุน 

 

นักศึกษายื่นเอกสารสมคัรทุน 

 

สรุปเอกสารการสมัครทุน 

 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ 

 

แจ้งก าหนดสอบสัมภาษณ์แก่
กรรมการและนักศึกษา 

 

พิจารณาลงนามใน
ประกาศ 

 

พิจารณาลงนามใน
ประกาศ 

 



   

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 

 ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารการสอบ
สัมภาษณ์ทุน 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ/
คณบด ี

 ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการสอบสัมภาษณ์
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เ ส น อค ณ ะก ร ร มก า ร บ ริ ห า รคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณา
อนุมัติ 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ/
คณบด ี

 ขั้นตอนที่  9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทางเว็บไซต์ต่างๆ 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/นักศึกษาผู้รับ
ทุน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ/
คณบด ี
 

 ขั้ น ต อ น ที่  1 0  จั ด ท า สั ญ ญ า รั บ
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ/
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 11  จัดท าหนังสือขอผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาการจดทะเบียน
เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และส่งให้
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/เจ้าหนา้ที่งาน
การเงิน/รองคณบดีฝา่ย
วางแผน/คณบด ี
 

 ขั้ น ตอนที่  12   จั ดท า งบประมาณ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทุ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา และเสนอขออนุมัติกับฝ่าย
การเงิน คณะฯ  
ผ่ำน งานการเงินน าเสนอรองคณบดีฝ่าย
วางแผน/คณบดี พิจารณาลงนามอนุมัติ 
ไม่ผ่ำน ส่งเอกสารกลับเจ้าหน้าที่งาน
บริการการศึกษาฯ แก้ไข 

   

ต่อ 

จัดเตรียมเอกสารการสอบสัมภาษณ ์

สรุปผลการพิจารณาทุน 

 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิไดร้ับทุน 

จัดท าสญัญารับทุน 

 

พิจารณาลงนามใน
ประกาศ 

พิจารณาลงนามใน
สัญญารับทุน 

 

จัดท าหนังสือผ่อนผันฯ ส่งส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา 

จัดท างบประมาณคา่ใช้จ่ายทุนท้ังหมด 

พิจารณาลงนาม
อนุมัติทุน 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ต่อ 



   

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/นักศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 13  จัดเตรียมเอกสารการเบิก
เงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/การเงิน 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ขั้ น ตอนที่  1 4  ส่ ง เ อกส า ร เบิ ก เ งิ น
ค่ า ธรรม เนี ยมการศึ กษา เพื่ อส่ ง ใ ห้
มหาวิทยาลัยและคณะฯ 
 

เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ/การเงิน 

 ขั้นตอนที่ 15 ส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
รายเดือนทุนการศึกษา 
 
 

นักศึกษาผู้รับทนุ/เจ้าหน้าที่
งานบริการการศึกษาฯ 

 ขั้นตอนที่  16 ใ ห้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าทุนการศึกษาเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบกระบวนการ 

ต่อ 

จัดท าเอกสารการเบิกให้นักศึกษา 

ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมฯกับการเงิน 

ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายราย
เดือนกับการเงิน 

แจ้งก าหนดการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าเพื่อเบิกเงินภาคถัดไป 



อธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ทุนกำรศึกษำระดับบัณฑติศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

  
ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำร่ำงก ำหนดกำรรับสมัครทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ......  
  โดยเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำ และเสนอคณบดีพิจำรณำลงนำม 
  เสนอร่างก าหนดการรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ประจ าปีการศึกษา...... โดย
เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา และน าเสนอคณบดีพิจารณาลงนามในประกาศ  
  แก้ไข แก้ไขเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอ  
                       ไม่แก้ไข ร่างก าหนดการถูกต้อง น าเสนอ คณบดี พิจารณาลงนามในประกาศ 
 
ขั้นตอนที่ 2 ประกำศกำรรับสมัครทุนกำรศึกษำทำงเว็บไซต์ต่ำงๆ 
  เมื่อคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษาส่งประกาศให้ภาควิชา/
โครงการต่างๆ และลงประกาศในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ ดังนี้ 

- เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา 
- เว็บไซต์คณะฯ 
- เวียน E-mail 
- Facebook 

    
ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษำยื่นเอกสำรขอรับทุนกำรศึกษำ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา รับและตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษายื่นขอรับสมัครทุนการศึกษา ตามช่วงเวลาที่
เปิดรับสมัครในประกาศ   
  เอกสารไม่ครบ ส่งกลับให้นักศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม 
  เอกสารครบ  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาลงรับเอกสาร  
  
ขั้นตอนที่ 4 สรุปข้อมูลนักศึกษำที่ยื่นขอรับทุนกำรศึกษำ เมื่อหมดเวลำกำรรับสมัคร 
   ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สรุปข้อมูลนักศึกษาที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา เมื่อหมดเวลาการรับสมัครแล้ว และ
เสนอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา เพื่อก าหนดวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน และจัดท าประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา โดยเสนอให้คณบดีพิจารณาลงนาม 
   
ขั้นตอนที่ 5 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์เพื่อรับทุนกำรศึกษำทำงเว็บไซต์ต่ำงๆ 
  เมื่อคณบดีลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาแล้ว ฝ่าย
บัณฑิตศึกษาส่งประกาศให้ภาควิชา/โครงการต่างๆ และลงประกาศในเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ 

- เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา 
- เว็บไซต์คณะฯ 
- เวียน E-mail 
- Facebook 

 



ขั้นตอนที่ 6 แจ้งก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ให้คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำทรำบ  
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประชุมเพื่อสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
ที่ขอรับทุน และติดต่อกับนักศึกษาเพื่อแจ้งก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสำรกำรสอบสัมภำษณ์ทุน 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดเตรียมวาระและเอกสารการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาให้กับคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุกคนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ต้องรวบรวมผลการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการทุกท่าน   
 
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลกำรสอบสัมภำษณ์ของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
  วิศวกรรมศำสตร์ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์พิจำรณำอนุมัติ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สรุปผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับ
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ขั้นตอนที่ 9 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทำงเว็บไซต์ต่ำงๆ 
  เมื่อผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมต่างๆ แล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนการศึกษา และให้มารายงานตัวเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยเสนอผ่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และเสนอคณบดีลงนาม
ในประกาศ และส่งให้ภาควิชา/โครงการ และลงประกาศในเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ 

- เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา 
- เว็บไซต์คณะฯ 
- เวียน E-mail 
- Facebook 

 
ขั้นตอนที่ 10 จัดท ำสัญญำรับทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดท าร่างสัญญารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยแยกเป็นทุนระดับ
ปริญญาโท และทุนระดับปริญญาเอก คนละ 3 ชุด และแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับทุนมารับเอกสารสัญญาเพื่อน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และน ากลับมาให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อรวบรวมเสนอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี
พิจารณาลงนามในสัญญารับทุน เม่ือทุกฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษาก็ด าเนินการจัดส่งให้ ดังนี้ 

- ชุดที่ 1 ผู้รับทุน 
- ชุดที่ 2 ภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ชุดที่ 3 เก็บไว้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

   



ขั้นตอนที่ 11 จัดท ำหนังสือขอผ่อนผันค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำกำรจดทะเบียน  
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ด าเนินการจัดท าหนังสือขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาการจดทะเบียน ถึง
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนจดทะเบียนได้ตามช่วงเวลาปกติ โดยเสนอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาลงนาม และ
ขอให้ทางส านักงานทะเบียนนักศึกษาแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คณะฯ ทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย 
 
ขั้นตอนที่ 12 จัดท ำงบประมำณรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ด าเนินการจัดท างบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดระยะเวลาที่รับทุน คือ ระดับปริญญาโท 2 ปีการศึกษา และระดับปริญญาเอก 3 ปีการศึกษา
และจัดท าหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอตามขั้นตอน ดังนี้ 

- เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาลงนามในหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา 
- ส่งหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ฝ่ายวางแผน งานการเงิน เพื่อ

เสนอขออนุมัติจากคณบดี/รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
   ไม่ผ่าน รายการไม่ถูกต้อง งานการเงินส่งเอกสารกลับฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ 
    เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไข 
                       ผ่าน รายการถูกต้อง งานการเงินน าเสนอขออนุมัติจาก คณบดี/รองคณบดีฝ่าย 
    วางแผน ลงนามอนุมัติ 

    
ขั้นตอนที่ 13 จัดเตรียมเอกสำรกำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้นักศึกษำด ำเนินกำร 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งรายละเอียดแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนว่าต้องเตรียมเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ทุน เพื่อน ามาประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตลอดภาคการศึกษา ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 7 ชุด 
- ส าเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอ่ืน จ านวน 6 ชุด 
- ใบส าคัญรับเงินที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเตรียมไว้ให้ จ านวน 7 ชุด 
- ใบแจ้งการช าระเงินค่าจดทะเบียนเรียนของภาคนั้นๆ จ านวน 1 ชุด 

  เมื่อนักศึกษาได้ด าเนินการแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ให้กับฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อ
รวบรวมเอกสารไว้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนให้กับนักศึกษา 

 เอกสารไม่ครบ ส่งกลับให้นักศึกษาเพิ่มเติม 
 เอกสารครบ  ฝ่ายบัณฑิตศึกษาลงรับเอกสาร  

 
ขั้นตอนที่ 14 ส่งเอกสำรเบิกเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเพื่อส่งให้มหำวิทยำลัยและคณะฯ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมของภาคการศึกษานั้นๆ ของ
นักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด เพื่อส่งเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้  

- โครงการปกติส่งให้กับมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดท าหนังสือน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
โดยเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาลงนาม และน าใบเสร็จรับเงินที่ทางมหาวิทยาลัย
ออกให้ส่งให้กับการเงินคณะฯ  



- โครงการพิเศษส่งให้กับคณะฯ   
  โดยมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

- ใบส าคัญสง่เบิก 
- หนังสืออนุมัติค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา 
- ใบส าคัญรับเงินค่าธรรมเนียมพร้อมเอกสารใบแจ้งการช าระเงินค่าจดทะเบียนเรียน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ขั้นตอนที่ 15 ส่งเอกสำรเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนทุนกำรศึกษำ 
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนทุนการศึกษา ส่งให้ฝ่าย
การเงิน คณะฯ ทุกต้นเดือน เพื่อการเงินจะได้โอนเงินเดือนให้นักศึกษาภายในวันที่ 25/26 ของทุกเดือน โดยมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 

- ใบส าคัญสง่เบิก 
- หนังสืออนุมัติค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา 
- ใบส าคัญรับเงินของนักศึกษาเดือนที่ส่งเบิก 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอ่ืน 

 
ขั้นตอนที่ 16 ให้นักศึกษำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุนกำรศึกษำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 
  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษาแจ้งก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อน าเข้าที่ประชุมต่างๆ พิจารณาเพื่อเบิกเงินทุนของภาคถัดไป ดังนี้ 

- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  เมื่อผ่านที่ประชุมต่างๆ พิจารณาแล้ว ให้กับไปท าขั้นตอนที่ 11, 13, 14, 15 และ 16 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบเพิ่มเติม 
1. ตามระเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักสูตรและอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตามข้อ 70 และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การจา่ยเงินเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ลงวนัที่ 8 สิงหาคม 2560
แบบค าร้องขอสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. ตัวอย่างประกาศรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ตัวอย่างใบสมัครรับทนุการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิส์อบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
5. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิไ์ด้รับทนุการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
6. ตัวอย่างหนังสือขอผ่อนผนัค่าธรรมเนียมการศึกษาการจดทะเบยีน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
7. ตัวอย่างสัญญารับทนุระดบัปรญิญาโท และระดบัปริญญาเอก 
8. ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติงบประมาณทนุการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. ตัวอย่างหนังสือขอน าส่งค่าเลา่เรียนของนักศึกษาที่ได้รบัทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 

2/2561 
10. ตัวอย่างใบส าคัญรบัเงิน  
11. ตัวอย่างใบส าคัญส่งเบิก 
12. ตัวอย่างรายงานความก้าวทนุการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

 


