






ใบสมัคร ล ำดับท่ี................... 

ENG แก้ไขครั้งที่  30/04/2561 

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการรศึกษา (ทุนเต็มจ านวน) 
ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปกีารศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1  
 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบัน 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 ชื่อ (ภำษำไทย)............................................................................ นำมสกุล ................................................................................. 
              (ภำษำอังกฤษ)....................................................................... นำมสกุล ................................................................................. 

     1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด .......................................................................   อำยุ ....................... ป ี เพศ  ชำย  หญิง  

           สัญชำติ ...................................  สถำนภำพสมรส  สมรส  โสด 
     1.3 บัตรประชำชนเลขที่ .................................................................... หมดอำยุ ............................................................................... 
           ออกให้ ณ ที่ว่ำกำรเขต/อ ำเภอ ............................................. จังหวัด .................................................................................... 
     1.4 บ้ำนเลขที่ .............................หมู่ ..................... ซอย ....................................... ถนน..................................................................        
          แขวง/ต ำบล ......................................อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์..............  
          โทรศัพท์ .......................................โทรสำร ...................................................E-mail .................................................................. 

     1.5 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้สะดวก  ที่บ้ำนตำมที่อยู่ข้ำงต้น  ที่อยู่อื่น ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ 
          บ้ำนเลขที่ .............................หมู่ ..................... ซอย ....................................... ถนน..................................................................        
          แขวง/ต ำบล ......................................อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์..............  
          โทรศัพท์ .......................................โทรสำร ...................................................E-mail .................................................................. 
 
2. สถานภาพด้านการท างาน  

2.1 สถำนภำพกำรท ำงำน  ส่วนตัว/ครอบครัว  รัฐวิสำหกิจ  รำชกำร     เอกชน     อื่นๆ.................................. 
      ท ำงำน ต ำแหน่ง........................................................................................................................................................................... 

ต้นสังกัดเป็น  หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนเอกชน 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน.......................................................................................... เลขที.่................... หมู่ .........................................

 ซอย ..............................................ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง ........................................................... 
อ ำเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................................ 
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสำร .................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
1. ระดับปริญญาโท (แนบ Transcript)  

ปริญญำโทจำก  ในประเทศหลักสูตรปกติ  ในประเทศหลักสูตรนำนำชำติ  ต่ำงประเทศ   อื่นๆ………............ 

ผู้สมัคร  เคยศึกษำ  ก ำลังศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำวิชำ.......................................................... 
คณะ ...................................................................... สถำบัน ............................................................................................................... 
เข้ำศึกษำเมื่อ .................................. ปี พ.ศ. ......................... ส ำเร็จกำรศึกษำ/คำดว่ำจะส ำเร็จเดือน...................... พ.ศ. ................ 
สอบผ่ำนรำยวิชำเรียนแล้ว .............. หน่วยกิต เหลือ ...................... หน่วยกิต GPAX .................................................... 
วิทยำนิพนธ์ผ่ำนแล้ว........................ หน่วยกิต เหลือ....................... หน่วยกิต เกรดของวิทยำนิพนธ์ (ถ้ำมี) .................. 
 

ติดรูปถ่าย 
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ENG แก้ไขครั้งที่  15/06/2564 

 

1.1 งำนวิจัย หรือ วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท 
ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (ภำษำไทย) ............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (ภำษำอังกฤษ) ....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... ....................................................................... 

1.2 ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ...................................................................................................................................... 
สถำนที่ติดต่อ : ภำควิชำ ............................................. คณะ ................................................................................................. 
สถำบัน ........................................................... โทรศัพท์ ............................ โทรสำร ............................................................. 

1.3 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยระหว่ำงศึกษำปริญญำโทหรือหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ (ถ้ำมี) 
กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
กำรเสนอผลงำนวิจัยในที่ประชุม ............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... ....................................................................... 

1.4 ทุน หรือ รำงวัลที่เคยได้รับระหว่ำงศึกษำระดับปริญญำโท 
       ........................................................................................................................ .......................................................................... 

2. ข้ำพเจ้ำยินดีให้คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตรวจสอบหลักฐำนกำรศึกษำตำมที่ระบุไว้ 
 
ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณาให้แนบมาพร้อมใบสมัคร (จัดท าเป็นเอกสารแนบ) 

 3.1 Transcript (ระดับปริญญำ) 

   3.2 ใบแสดงผลสอบภำษำต่ำงประเทศ 

   3.3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
     
     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………………………………นักศึกษำ 
      (……………………………………………………………………………) 
                                                                                   วันที่ ……………/………………………/……………….. 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………………………………อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
      (……………………………………………………………………………) 
                                                                                   วันที่ ……………/………………………/……………….. 
 
 
 
 



 - 3 – 

 

ENG แก้ไขครั้งที่  15/06/2564 

 

เจตจ านงค์ในการศึกษาและวิจัย   Statement of Purposes  
 

โปรดแสดงทัศนคติและเหตุจูงใจในกำรศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำในสำขำท่ีท่ำนสนใจ กำรเตรียมตัวในกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำหรือ
งำนวิจัยท่ีท่ำนสนใจ 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.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือผู้สมัคร  Applicant’s signature___________________________________________  วันท่ี Date______________ 


