
 
 

การขอทุน TA ส าหรับนักศึกษา 

• เมื่อนกัศึกษาตรวจสอบคณุสมบติัตามรายละเอียดที่แนบในประกาศรบัสมคัรแลว้  

• ใหด้ าเนินการติดต่อกบัอาจารยท์ี่จะเป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติงานของ TA 

• สิ่งที่นกัศกึษาตอ้งทราบก่อนกรอกใบสมคัร มดีงันี ้

1. ชื่ออาจารยท์ี่จะเป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติงานของ TA 

2. รายวิชาของอาจารยท์่านนัน้ที่เปิดใหน้กัศกึษาเป็นผูช้่วย 

• สิ่งที่นกัศกึษาตอ้งเตรียมสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ฝ่ายวิชาการ มีดงันี ้

1. ใบสมคัรที่กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น + ติดรูปถ่าย 1 นิว้ 

2. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีธนาคาร พรอ้มเซ็นส าเนาถกูตอ้งของธนาคารกรุงเทพ  

(หากไม่สะดวกใหเ้ป็นธนาคารกสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชยไ์ด)้ 

• เมื่อประกาศผลผูท้ี่ไดร้บัทุนเรียบรอ้ยแลว้ ใหผู้ท้ี่ไดร้บัทนุ ปริน้เอกสาร “รายงานการปฏิบตังิานของ 

ผูไ้ดร้บัทนุช่วยงานสอนของอาจารย ์(TA)” ตามเอกสารแนบ  

และนกัศกึษาตอ้งสง่รายงานผลของทกุเดือนภายในสิน้เทอมการศกึษา พรอ้มใหอ้าจารยผ์ูค้วบคมุ TA  

ลงนามดว้ยลายเซ็นตวัจรงิ (หา้มเซ็นอิเลคโทรนิกส)์ 

• แสกนสง่ใบสมคัรผ่านอีเมล pornvalai.yaibua@as.nida.ac.th  และ CC อีเมล: edu@as.nida.ac.th 

• หรือสง่เอกสารตวัจรงิทางไปรษณียไ์ดท้ี่  

คณุพรวลยั ใยบวั (เพน้ท)์ โทร 02-727-3040 

คณะสถิติประยุกต ์(GSAS)  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

อาคารนวมินทราธิราช ชัน้ 12   เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

 

หมายเหตุ  
1. ปกติแลว้การเบิกเงินทุนจะเบิกพรอ้มกนัทีเดียวตอนสิน้เทอม หรือ เดือนสดุทา้ยที่มีการท า TA  

เมื่อนกัศึกษาสง่เอกสารครบถว้นและอาจารยผ์ู้ควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานผลว่าเห็นควรเบิกจ่าย 

2. สิ้นปีงบจะอยู่ทีเ่ดือนกันยายนของทุกปี ดังนั้นการเบิกเงินทุน TA (กรณีมรีบัทนุในเดือนกนัยายน 

จะตอ้งน าสง่รายงานของเดือนกนัยา ก่อนวนัที่ 20 กนัยายนเท่านัน้ หากล่าชา้จะไม่สามารถเบิกได)้ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการศึกษา หรือโทร 02-727-3040 (เพ้นท์)

mailto:pornvalai.yaibua@as.nida.ac.th%20%20และ
mailto:pornvalai.yaibua@as.nida.ac.th%20%20และ
mailto:edu@as.nida.ac.th
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                     (ลับ)                                       
คณะสถิติประยุกต ์

แบบฟอร์มเพื่อขอรับทนุช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA.) 
             ประจำภาคการศึกษาที ่………………… 

 
1. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ/นามสกุล ………………………………….................. เพศ ………….. รหัสประจำตัว …………………….…….… 
จะขอเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชา.............................ของอาจารย์........................................................... .... 
ซึ่งรายวิชานี้อยู่ใน  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ   
วัน เดือน ปีเกิด ………………………………  อายุ ………….  ป ี อีเมล์ ……………..........……………………......... 
สถานที่เกิด ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบัน 
 พักอยู่บ้านเลขท่ี ………………… ถนน …………………….. แขวง/ตำบล ………………………….………….….. 
 เขต/อำเภอ ……………………… จังหวัด ………………. โทรศัพท์ (มือถือ) ..…………………………………….. 
ลักษณะของที่พัก   (   )  บ้านของบิดามารดา  (   )  บ้านญาติ 
   (   )  บ้านเช่า   (   )  หอพัก 
   (   )  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ……………………………….. 

เช่าอยู่  (   )  คนเดียว   (   )  หลายคน (ระบุจำนวนคน....................) 
กรณีอยู่บ้านเช่าหรือหอพัก เสียค่าเช่าเดือนละ ……………………… บาทต่อคน 
สถานภาพการสมรส  (   )  โสด (   )  สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน         (   )  สมรสแล้วแยกกันอยู่ 
 ชื่อ / นามสกุล (คู่สมรส) …………………………………...............................………………………………………. 
 คู่สมรสมีอาชีพ ……………………….........……….. มีรายได้เดือนละ …………………...................…… บาท 
 จำนวนบุตร ………………. คน 
ชื่อบิดา ………………………............................……… อายุ ……........… ปี  อาชีพ …………………………………… 
 ที่อยู่ …………………………………..........................................………………………………………………………… 
 (   )  มีรายได้เดือนละ ……………… บาท           (   )  ไม่มีรายได้          (   )  ถึงแก่กรรม 
ชื่อมารดา ……………...........................……………… อายุ ……........… ปี  อาชีพ …………………………………… 
 ที่อยู่ …………………………………………………………………………..........................................………………… 
 (   )  มีรายได้เดือนละ ……………… บาท           (   )  ไม่มีรายได้          (   )  ถึงแก่กรรม 

 

ติดรูปถ่าย 
         1” x 1” 
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จำนวนพี่น้อง ………….... คน (ไม่นับรวมผู้สมัคร)  ประกอบอาชีพแล้ว ………… คน 
     สมรสแล้ว ……….…. คน    ศึกษาอยู่ …………………… คน 
     ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ ……………. ของครอบครัว    และอาศัยอยู่กับ ………………………….. 
 

ระดับการศึกษาและอาชีพของพี่น้อง 

ลำดับที่ เพศ กำลังศึกษาระดับ 
สำเร็จการศึกษา 

(ระบุคุณวุฒิสูงสุด) 
อาชีพ 

มีรายได้ 
บาท/เดือน 

1      
2      

3      
4      

5      

2. ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 

ระดับการศึกษา โรงเรียน/สถาบัน วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
เกรด/คะแนน 
ที่ได้รับเมื่อจบ

การศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย     

ปริญญาตรี     
อ่ืน ๆ     

สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน 
เริ่มเข้าศึกษาในสถาบันเมื่อภาคการศึกษาที่ ……………........……… ปีการศึกษา ………..............……………. 
ปัจจุบันได้ศึกษามาแล้ว ……......………... วชิา คิดเป็นหน่วยกิตรวมได้ ……………….............…… หน่วยกิต 
ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสะสม (GPA) ………........………….. 

3. การทำงาน 
ก่อนที่จะมาเป็นนักศึกษาของสถาบัน ท่านเคยทำงานที่ใด 
1)   สถานที่ทำงาน ……………………..........……. ระยะเวลา …….. ปี รายได้เดือนละ ……....……. บาท 
2) สถานที่ทำงาน ……………….......……...……. ระยะเวลา …….. ปี รายได้เดือนละ ……....……. บาท 
ปัจจุบันท่านทำงานที่ใด 
สถานที่ทำงาน …………….........……...…..………. ระยะเวลา …….. ปี รายได้เดือนละ …….....……. บาท 
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4. รายได้ – รายจ่าย 
4.1  มีรายได้เดือนละ ……………….. บาท รายจ่ายเดือนละ …………………. บาท 
4.2 แหล่งที่มาของรายได้ (ต่อเดือน) 

- เงินได้จากครอบครัว ……………………. บาท 
- เงินได้จากครอบครัว ……………………. บาท 
- เงินได้จากแหล่งอื่น ๆ……………………. บาท 

5. ทุน 
ก่อนที่ท่านจะเข้ามาเป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านเคยได้รับทุน …..…… ครั้ง 
1) ชื่อทุน …………………………………………………………………..................….  เมื่อ พ.ศ. ……….......….. 
2) ชื่อทุน ………………………………………………………………..................…….  เมื่อ พ.ศ. …….......…….. 
3) ชื่อทุน ………………………………………………………………...................……. เมื่อ พ.ศ. ………......….. 
เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้รับทุนจากแหล่งใดหรือไม่ 
(    )  ได้ทุน ………………………………………………….....……… เป็นเงิน ………....................……….. บาท 
   ระยะเวลาที่ได้รับทุน ………………………………………… 
(    )  ไม่ได้ 

6. ผลงานและความสามารถพิเศษ 

 

 

 

7. เหตุผลที่ขอรับทุน (ขอให้ระบุโดยละเอียด ถ้าไม่พอกรุณาใช้กระดาษแผ่นใหม่) 
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8. วิชาที่ได้ศึกษาไปแล้วและกำลังศึกษาอยู่ 

ลำดับที่ รหัส / ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการศึกษา หมายเหตุ 
1     

2     

3     
4     

5     
6     

7     

8     
9     

10     

11     
12     

13     
14     

15     

16     
17     

18     

19     
20     

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าขอ
ยอมสละสิทธิในการขอรับทุนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
      ลงชื่อ ....................................................... ผู้สมัครขอรับทุน 
               ( ................................................ ) 
      วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ..............  



 
 

รายงานการปฎิบัติงานของผู้ได้รับทุนช่วยงานสอนของอาจารย์ (TA) 

คณะสถิติประยุกต์ NIDA 

ประจำภาคการศึกษาที่ …………………………………………….. 

ชื่อ-สกุล...........................................................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา.............. ..................... 
เป็นผู้ช่วยงานวิชาการของอาจารย์.............................................................................. ............................................
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติทุน TA ………………….เดือน (เริ่มเดือน.........................ถึงเดือน............................) 
รายงานการปฎิบัติงานของเดือน.................................................................. ........................................................... 

วัน เดือน ปี รายละเอียดของการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ลงชื่อ..................................................อาจารย์ผู้ควบคุมการปฎิบัติงานของ TA 

หมายเหตุ : การปฎิบัติงานวิชาการของผู้ไดร้ับทุน TA ทำงานไม่เกินสัปดาหล์ะ 10 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ย และนักศึกษาจะต้องส่ง
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีอาจารย์ได้ลงนามแล้วท่ีงานการศึกษาของคณะ 


