
 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 

.                                                 . 
 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 
ให้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ ศักยภาพและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ การศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศ
รับสมัครนักศึกษาเพ่ือคัดเลือกรับทุนการศึกษาดังกล่าว ประจ าปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาท่ี 1 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์การขอรับทุน 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และสนองต่อ

นโยบายการพัฒนาและการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ประเภททุนระดับปริญญาโท  
ทุนละไม่เกิน 364,000 บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 2 ปี หรือไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา โดย

แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินภาคการศึกษาละ 55,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6,000 บาท 

 

จ านวนทุน ไม่เกิน 10 ทุน  
 

คุณสมบัติผูข้อรับทุน 
1. เป็นนักศึกษาท่ีประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 เท่านั้น 
2. เป็นบุคคลที่มสีัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ 
3. นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่2.50 ขึ้นไป 
4. ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ใน (ข้อ 3) จะพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี ดังนี้ 

- ผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI หรือวารสาร
ที่ สกอ.รับรอง 

5. นักศึกษาจะต้องไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นใด ที่มีการให้ทุนส าหรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน 

6. กรณีท่ีนักศึกษาเป็นผู้ที่มีงานท างานแล้วต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อ 
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คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในหลักสูตร ที่จะรับนักศึกษายื่นขอรับทุนจะต้องมี

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติอย่างน้อย จ านวน 1 ผลงาน ในรอบ 3 ปี ก่อนถึงวัน
ปิดรับสมัคร 

2. เป็นอาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องไม่มีการติดค้างทุนอ่ืนใด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ท่าน สามารถรับนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

และระดับปริญญาเอก ไดร้ะดับละ 1 คน โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 คน ในกรณีท่ีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีนักศึกษารับทุนการศึกษา 2 คน อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษา
ต่างชาติ หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีนักศึกษาที่ได้รับทุนไปแล้วจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และปิดทุนการศึกษาให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา
ใหม่เพ่ือยื่นขอรับทุนได้ 

5. กรณีท่ีในรอบการพิจารณามีจ านวนทุนคงเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถรับนักศึกษาเพ่ิมเติม
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 
 

เงื่อนไขการรับทุน 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นเอกสารการสมัครรับทุนการศึกษา

ร่วมกัน 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้รับทุนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารจากผลงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามสัญญาทุน จ านวน 1 ชุด 
หลังสิ้นสุดระยะเวลารับทุน และตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
2.1 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย

ระดับชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ไม่ต่ ากว่า ๑ เรื่อง 
2.2 วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ระบุในข้อ 2.1 รวมทั้งที่เผยแพร่ผลงานในที่

ประชุมวิชาการจะต้องปรากฎชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน และมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และผลงานตีพิมพ์ให้ระบุชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
สังกัด พร้อมทั้งต้องระบุที่มาของแหล่งทุน คือ "ได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิศวกรรม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

3. ผู้รับทุนจะต้องให้ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ เช่น 
การแสดงผลงานวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร้องขอ นอกจากนี้ผู้รับทุน
จะต้องช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา และแผนการศึกษาในภาคการศึกษาไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือประเมินและจัดสรรทุนในภาคการศึกษาถัดไป (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม) 
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ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุน 
1. ผู้ขอรับทุนส่งแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายัง งานบริการ

การศึกษาและประกันคุณภาพ (บัณฑิตศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง วศ.104 ชั้น 1 
อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ  
E-mail: psangtea@engr.tu.ac.th 

2. งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ (บัณฑิตศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ผลการพิจารณาตัดสินการจัดสรรทุนการศึกษาของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด และจัดท าประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
การระงับทุนการศึกษา 
1. ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ผู้รับทุนลาพักการศึกษาระงับทุนเฉพาะภาคการศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 ภาค

การศึกษา 
3. ผู้รับทุนถูกลงโทษทางวินัย 
4. ผู้รับทุนขอรับทุนอื่น หรือไม่ประสงค์จะรับทุนนี้ต่อไป 
5. คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยรวมในแตล่ะภาคการศึกษาของผู้รับทุนต่ ากว่า 3.00 
6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้รับทุนเห็นสมควรให้ยกเลิกการให้ทุนต่อไป หรือคณะกรรมการ

ที่รับผิดชอบพิจารณาประเมินผลแล้วเห็นว่าไม่สมควรให้ทุนต่อ 
7. ผู้รับทุนไม่รายงานผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
8. ผลการพิจารณาระงับทุนจากคณะกรรมการฯ ในกรณีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
9. สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
10. หากกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาตามข้อก าหนดในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี ผลการ

วินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ก าหนดการรับสมัคร 
1. ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
2. สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่ งานบริการการศึกษา

และประกันคุณภาพ (บัณฑิตศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://graduate.engr.tu.ac.th 

3. จัดท าเอกสารการสมัคร จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 
2.1 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
2.2 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
2.3 ใบแสดงผลสอบภาษาต่างประเทศ 
2.4 ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
2.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.6 หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ (กรณีท างานแล้ว) 
 

mailto:psangtea@engr.tu.ac.th
http://graduate.engr.tu.ac.th/
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4. ส่งเอกสารการสมัครรับทุนได้ที่ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง วศ.104 อาคารอ านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ E-mail: psangtea@engr.tu.ac.th โทรศัทพ์ 02-564-3001-
9 ต่อ 3113 หรือ 063-594-9094

      ประกาศ    ณ    วันที่    กุมภาพันธ์    พ.ศ.    ๒๕65 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล) 
       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒๕
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ใบสมัคร ล ำดับท่ี (Application Sequence)................... 

ENG revision no.  30/04/2561 

ใบสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
Postgraduate Scholarship Application Faculty of Engineering 

ประจ าปีการศึกษา (Semester) 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบัน (Part 1 Current Information) 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร (Applicant’s general information)   

1.1 ชื่อ ภำษำไทย (Name Thai).........................................................นำมสกุล (Last name) .......................................................... 
                            (English).............................................................................. Last name.............................................................    
    1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth) .................................................อำยุ (Age) ......................ปี (years)  

         เพศ (Gender)    ชำย (male)       หญิง (female) 

         สัญชำติ (Nationality) ...................................  สถำนภำพสมรส (Marital Status)    สมรส (Married)  โสด (Single) 
          บัตรประชำชนเลขที่                                                                   หมดอำยุ 

1.3 National Identification Number ............................................................. Expires on  ........................................................ 
      ออกให้ ณ ที่ว่ำกำรเขต/อ ำเภอ 

           Issued at District Office............................................... จังหวัด (Province) .......................................................................... 
     1.4 บ้ำนเลขที่ (Home address) …..…...............................................................................................................................................       
          ต ำบล (Sub-district) ...............................................อ ำเภอ (District) ................................................................ 
          จังหวัด (Province) ..................................................รหัสไปรษณีย์ (Postcode)..................................................  
          โทรศัพท์ (Telephone) ......................................โทรสำร (Fax)….................................E-mail .................................................. 
          อยู่ที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้สะดวกที่บ้ำนตำมที่อยู่ข้ำงต้น               ที่อยู่อื่นตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ 
     1.5 Current/contact address  as above  at the following address 
          ต ำบล (Sub-district) .....................................................อ ำเภอ (District) ............................................................... 
          จังหวัด (Province) ........................................................รหัสไปรษณีย์ (Postcode)……………………………................  
          โทรศัพท์ (Telephone) ..........................................โทรสำร (Fax) ....................................E-mail ............................................. 
 

     สถานภาพด้านการท างาน/การศึกษา และทุนการศึกษา 
2. Work/Education and Scholarship Status  
        สถำนภำพกำรท ำงำน                                                          

2.1 Work status              ส่วนตัว/ครอบครัว (own/family business)   รัฐวิสำหกิจ (state enterprise)  
                                    รำชกำร (public sector)    เอกชน (private sector)   อื่นๆ (other) ................................... 
      ท ำงำน ต ำแหน่ง (Job position)…………………………………………………………………………………………………………………………………  

ต้นสังกัดเป็น (Type of affiliation)  

 หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ (government/state enterprise office)    หน่วยงำนเอกชน (private organization) 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน (Name of workplace)...................................................................................................................................

 ที่อยู่ (Address)................................. ต ำบล (Sub-district)………………………..….. อ ำเภอ (District)........................................... 
          จังหวัด (Province)……………................................ รหัสไปรษณีย์ (Postcode).............................................................................  
          โทรศัพท์ (Telephone) .......................................................(โทรสำร) Fax ................................................................................ 

2.2 สถำนศึกษำ (Education status)   ไม่ได้เป็นนักศึกษำ (Not a student)   ก ำลังศึกษำ (Studying)  
      หลักสูตร (Program) ………………………………………………………….……….…….. สำขำวิชำ (Field of Study…………………………………………………………………. 
         มหำวิทยำลัย (University)……………………….……………………… เข้ำศึกษำเมื่อปี พ.ศ. (first enrolled in year)…………………………………….. 

ติดรูป/ 

Please affix a 

photograph here. 
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       ส ำเร็จกำรศึกษำ/คำดว่ำจะส ำเร็จเดือน (graduated / expected to graduate in (month- year)………………………………… GPAX …………………………… 
     ส ำหรับผู้ท ำงำนในข้อ 2.2 และก ำลังศึกษำอยู่  (For those working while study in 2.2)  

            ท่ำนใช้เวลำนอกเวลำท ำงำนในกำรศึกษำ (You study outside work hours.)  

            ท่ำนลำศึกษำ (You are on a study leave.) 
หำกท่ำนลำศึกษำต่อได้รับอนุมัติให้ลำศึกษำตั้งแต่ปี             ถึงปี 
If you are on a study leave, the leave period is from (year) ................................... to (year) .................................. 
อื่นๆ (โปรดชี้แจง) / Other (Please specify.) .......................................................................................................................... 

2.3 กำรได้รับทุนกำรศึกษำ/วิจัย ฯลฯ จำกที่อื่น (Scholarship/research funding etc. from another source) 
      ถ้ำท่ำนได้รับ หรือ ก ำลังจะได้รับทุนกำรศึกษำ/วิจัย กรุณำให้รำยละเอียด 

(If you are or will be in receipt of a scholarship/research fund, please give details) 
ชื่อทุน (Name of funding) ............................................................................................................................. ............ 
ก ำหนดกำรรับทุนเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. (Funding received from year) .............................. ถึงปี (to year) .................................      

          ระยะเวลำ (Total duration) ......................... ปี/years    เงินทุน (amount) ………...........................บำท (baht) 
ทุนนี้ให้อะไรบ้ำง และมีเงื่อนไขอย่ำงไร (What does the funding cover and what are the conditions?)  

          ……………………………………………………………………………………………………...................................................................................... 
2.4 ถ้ำท่ำนซึ่งท ำงำนอยู่ในข้อ 2.2 หรือรับทุนในข้อ 2.3 และได้รับคัดเลือกให้ได้ทุน ซึ่งมีเงื่อนไขให้ศึกษำวิจัยเต็มเวลำ และไม่รับ

ทุนอื่นที่สนับสนุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ซ้ ำซ้อนกันท่ำนจะลำงำนเต็มเวลำ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำปริญญำโทหรือปริญญำ
เอกหรือไม่  (If you are working, as stated in 2.2, or in receipt of funding as stated in 2.3, and will be granted 
a scholarship from the Faculty of Engineering under the condition that you have to be a full- time student 
and you are not allowed to receipt of another tuition fee subsidy, would you request a full- time study 
leave throughout the study period of the master’s or doctorate degree?) 

 ลำ (Yes)   ไม่ลำ (No) โดย (I will)    ลำเรียน (apply for a study leave)   ลำออก (resign.) 
ขณะนี้ (Currently)  

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุมัติ (the approval is being obtained.) 

           ได้รับอนุมัติกำรลำแล้ว เป็นระยะเวลำ (leave has been approved for the period of)..................................................     
          อื่นๆ (โปรดชี้แจง)  (Other. /Please specify.) .......................................................................................................................... 
          ท่ำนจะลำออกจำกทุนกำรศึกษำ/วิจัยที่สนับสนุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ได้รับอยู่ก่อนหรือไม่ 
          (Would you resign from the scholarship/research funding previously received?)   ลำ (Yes)  ไม่ลำ (No) 
          อื่นๆ (โปรดชี้แจง)  (Other /Please specify.)............................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
Part 2 Applicant’s education background 
1. ระดับปริญญาตรี (แนบ Transcript) (Bachelor’s degree / (Please attach transcript.) 

ปริญญำตรีจำก (Bachelor’s degree from)  

  ในประเทศหลักสูตรปกติ ( regular program in Thailand)     ในประเทศหลักสูตรนำนำชำติ (an international program in Thailand)   

  ต่ำงประเทศ (abroad) 
ชื่อปริญญำตรีที่ได้รับ (Degree title) ..................................................................... สำขำ (Field of Study)................................................................................. 
คณะ (Faculty) ................................................................สถำบัน (Institution) ............................................................................. 
เมื่อ เดือน/ปี (In month-year) ………………………………GPAX ………………………..ได้เกียรตินิยมอันดับ (Honors) ……………………………………………………….. 
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1.1 ทุน หรือ รำงวัลที่เคยได้รับระหว่ำงศึกษำระดับปริญญำตรี (Awards or scholarships received while studying for a bachelor’s degree.) 
        .................................................................................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 งำนวิจัย หรือ Senior Project ที่เคยท ำ (Research or senior project conducted) 

ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย) /Title (Thai)…………………………………………….......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อเรื่อง (ภำษำอังกฤษ) /Title (English) ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................................... 

 
2. ระดับปริญญำโท (แนบ Transcript) (Master’s degree (Please attach transcript.) 

ปริญญำโทจำก (Master’s degree from)   

  ในประเทศหลักสูตรปกติ (a regular program in Thailand)     ในประเทศหลักสูตรนำนำชำติ (an international program in Thailand) 

 ต่ำงประเทศ (abroad)   อื่นๆ (Other)……………………………………............ 

ผู้สมัคร (The applicant)   เคยศึกษำ (has studied)   ก ำลังศึกษำ (is currently studying)  

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ปริญญำโท (has obtained a master’s degree.)  
สำขำวิชำ (Field of Study) ...............................................................คณะ (Faculty) ...................................................................... 
สถำบัน (Institution) .................................................................... เข้ำศึกษำเมื่อ ปี/พ.ศ. (In (month-year) .................................. 
ส ำเร็จกำรศึกษำ/คำดว่ำจะส ำเร็จเดือน /ปี (The applicant has graduated/expects to graduate in month-year)  

     ………………………..................................................................................... GPAX ................................................................................. 
2.1 งำนวิจัย หรือ วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท 
       (Research or dissertation conducted while studying for a master’s degree)  

ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (ภำษำไทย)  (Dissertation title Thai) .................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (ภำษำอังกฤษ) (Dissertation title English) ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 

2.2 ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก (Name of main thesis advisor) ………………………………………………………………………………………………………. 
สถำนที่ติดต่อ : ภำควิชำ (Contact address: Department ) ………………………………………..………..คณะ (Faculty) ………………………………………………. 
สถำบัน (Institution) ...........................................................โทรศัพท์ (Telephone) ....................................โทรสำร (Fax) .............................................. 

2.3 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยระหว่ำงศึกษำปริญญำโทหรือหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ (ถ้ำมี) 
       (Publication while studying for a master’s degree or after graduation / if any)  

กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย (Publication)  ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
กำรเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุม (Seminar presentation)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 

2.4 ทุน หรือ รำงวัลที่เคยได้รับระหว่ำงศึกษำระดับปริญญำโท 
       Awards or scholarships received while studying for a master’s degree. 
       ............................................................................................................................. ..................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................. ................ 
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3. ข้ำพเจ้ำยินดีให้คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตรวจสอบหลักฐำนกำรศึกษำตำมที่ระบุไว้ 
I am happy for the Faculty of Engineering, Thammasat University, to verify the education background in the 
documents supplied.  
 

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณาให้แนบมาพร้อมใบสมัคร (จัดท าเป็นเอกสารแนบ) 
Part 3 Attached documents (Please provide attachments) 

 3.1 ใบแสดงผลกำรศึกษำ (ระดับปริญญำ) (Transcripts (degree level) 

   3.2 ใบแสดงผลสอบภำษำต่ำงประเทศ (Foreign language test results) 

   3.3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) (Academic works /if any) 

   3.4 หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ (Supervisor’s recommendation letter) 

   3.5 หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัดให้ลำศึกษำต่อ (กรณีท ำงำนแล้ว) 
                     (Study leave confirmation letter from your affiliation /for working applicants) 
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
     I hereby certify that all information supplied is true.  
 
 
                                                            ชื่อ (Signed)……………………………………………………………………นักศึกษำ (Student) 
                                                                       (……………………………………………………………………………) 
                                                                      วันที่ (Date)……………/………………………/……………….. 
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หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Advisor’s recommendation letter 

 
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก                                                        นำมสกุล 
(Name of main thesis supervisor) ...................................................................(Last name) ............................................................ 
 

ต ำแหน่งวิชำกำร (Academic title) ………………………………………………………….สังกัดภำควิชำ (Department) …………………………………………………………………….. 
 

คณะ (Faculty)...............................................................มหำวิทยำลัย(University) ................................................................................. 
 

โทรศัพท์ (Telephone)…………………………………………………..โทรสำร (Fax) .............................................................................E-Mail ................................................................................................ 
 

อำจำรย์มีนักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ หรือไม่ 
Do you have any students who are in receipt of postgraduate scholarships from the Faculty of Engineering? 
 

                มี (Yes.) 
 

               ไม่มี (No.)    ระดับปริญญำโท (Master’s degree level)   ระดับปริญญำเอก (Doctorate degree level) 
 

              โปรดระบุ (Please specify.)................................................................................................................................................... 
              ................................................................................................................................................................................................. 
 
ได้คัดเลือกให้ (นำย/นำง/นำงสำว) (I nominate Mr/Mrs/Miss).............................................................................................................. 
ได้รับทุน (For the scholarship) ............................................................................................................................................................. 
เนื่องจำก (Because) 
................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
และได้พิจำรณำแล้วตำมรำยชื่อข้ำงต้นนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตำมประกำศทุนกำรศึกษำระดับบัณฑิต คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
(I certify that the person named above possesses all qualifications according to the Announcement on Postgraduate 
Scholarships, Faculty of Engineering, Thammasat University.) 
 
            ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำจะควบคุมและดูแลนักศึกษำให้ส ำเร็จกำรศึกษำและปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรรับทุนกำรศึกษำทุกประกำร 
             (I pledge to monitor and supervise the student so that s/he graduates and observes all the conditions of the scholarship.) 
 
                                              ลงชื่อ (Signed)    ...................................................................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ( Main Thesis Supervisor) 
                                                  (………………………………...........……………) 
                                วันที่ (Date)…………………/………………………/……………… 
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เจตจ านงค์ในการศึกษาและวิจัย  
Statement of Purposes 

 
โปรดแสดงทัศนคติและเหตุจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำในสำขำที่ท่ำนสนใจ กำรเตรียมตัวในกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำหรือ 
งำนวิจัยที่ท่ำนสนใจ แผนกำรประกอบอำชีพในอนำคต โปรดระบุว่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ช่วยให้ท่ำนบรรลุ 
วัตถุประสงค์นั้นได้อย่ำงไร (เขียนเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ) 
Describe your aptitude and motivation for Post graduate study in your area of interest, including how do you 
prepare for this post graduate study, academic plans gr research study, and future occupation . Indicate how 
could Faculty of Engineering, Thammasat University assist you to achieve such goals. (Write in Thai or English.) 
 
 
 
 


