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ใบสมัคร 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา ....................... 
 
 รหัสนักศึกษา ………………………………………………… 
ช่ือปริญญา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือสาขา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ภาควิชา ................................................................................. คณะ ............................................................................................  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ....................................................................................................  
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะท า .............................................................................................. ................................................ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบัน 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 ชื่อ (ภาษาไทย)............................................................................ นามสกุล ................................................................................. 
              (ภาษาอังกฤษ).................................................................. นามสกุล ................................................................................. 

     1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด .......................................................................   อายุ ....................... ป ี เพศ  ชาย  หญิง  

           สัญชาติ ...................................  สถานภาพสมรส  สมรส  โสด 
     1.3 บัตรประชาชนเลขที่ .................................................................... หมดอายุ ............................................................................... 
           ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อ าเภอ ............................................. จังหวัด .................................................................................... 
     1.4 บ้านเลขที่ .............................หมู่ ..................... ซอย ....................................... ถนน..................................................................        
          แขวง/ต าบล ......................................อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์..............  
          โทรศัพท์ .......................................โทรสาร ...................................................E-mail .................................................................. 

     1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก  ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น  ที่อยู่อื่น ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
          บ้านเลขที่ .............................หมู่ ..................... ซอย ....................................... ถนน........... .......................................................        
          แขวง/ต าบล ......................................อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์..............  
          โทรศัพท์ .......................................โทรสาร ...................................................E-mail .................................................................. 
 
2. สถานภาพด้านการท างาน/การศึกษา และทุนการศึกษา 

2.1 สถานภาพการท างาน  ส่วนตัว/ครอบครัว  รัฐวิสาหกิจ  ราชการ     เอกชน     อื่นๆ.................................. 
      ท างาน ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................... 

ต้นสังกัดเป็น  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน 
ชื่อสถานที่ท างาน.......................................................................................... เลขที.่................... หมู่ .........................................

 ซอย ..............................................ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ........................................................... 
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................................ 
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสาร .................................................................................... 

2.2 สถานภาพการศึกษา  ไม่ได้เป็นนักศึกษา  ก าลังศึกษา 

ติดรูปถ่าย 

1 น้ิว 
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หลักสูตร .................................................................. มหาวิทยาลัย ............................................................................................ 
เข้าศึกษาเมื่อ ....................................................ปี พ.ศ. .......................... สอบได้แล้ว ........................... หน่วยกิต 

ยังเหลือ ................. หน่วยกิต วิทยานิพนธ์  ผ่านแล้ว  ก าลังท าวิจัย 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเดือน .......................................... พ.ศ. ............................................................................................... 

ส าหรับผู้ท างานในข้อ 2.2 และก าลังศึกษาอยู่  ท่านใช้เวลานอกเวลาท างานในการศึกษา  ท่านลาศึกษา 
หากท่านลาศึกษาต่อได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาตั้งแต่ปี ...............................................ถึงปี ............................................................. 
อื่นๆ (โปรดชี้แจง) ............................................................................................................................. ............................................ 

2.3 การได้รับทุนการศึกษา/วิจัย ฯลฯ จากที่อื่น 
ถ้าท่านได้รับ หรือ ก าลังจะได้รับทุนการศึกษา/วิจัย กรุณาให้รายละเอียด 
ชื่อทุน ............................................................................................................................. ............................................................... 
ก าหนดการรับทุนเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ............... ถึงปี พ.ศ. .............ระยะเวลา.................. ป ี เงินทุน ..................................บาท 
ทุนนี้ให้อะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร ............................................................................................................................. ........... 

2.4 ถ้าท่านซึ่งท างานอยู่ในข้อ 2.2 หรือรับทุนในข้อ 2.3 และได้รับคัดเลือกให้ได้ทุน ซึ่งมีเงื่อนไขให้ศึกษาวิจัยเต็มเวลา และไม่รับ
ทุนอื่นที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ซ้ าซ้อนกันท่านจะลางานเต็มเวลา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกหรือไม่ 

 ลา  ไม่ลา โดย  ลาเรียน  ลาออก 

ขณะนี้  อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติ  ได้รับอนุมัติการลาแล้ว เป็นระยะเวลา 
อื่นๆ (โปรดชี้แจง) ......................................................................................................................................................................... 

          ท่านจะลาออกจากทุนการศึกษา/วิจัยที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได้รับอยู่ก่อนหรือไม่  ลา  ไม่ลา 
          อื่นๆ (โปรดชี้แจง) ............................................................................................................................. ............................................ 
 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
1. ระดับปริญญาตรี (แนบ Transcript) 

ปริญญาตรีจาก  ในประเทศหลักสูตรปกติ  ในประเทศหลักสูตรนานาชาติ  ต่างประเทศ 
ชื่อปริญญาตรีที่ได้รับ ............................................................. สาขา ................................................................................................... 
คณะ ...................................................................................... สถาบัน ............................................................................................... 
เมื่อเดือน ........................................ พ.ศ. ............................. GPAX ................... ได้เกียรตินิยมอันดับ ........................................... 
1.1 ทุน หรือ รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี ....................................................................................................... 
1.2 งานวิจัย หรือ Senior Project ที่เคยท า 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................. 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................................. 

 
2. ระดับปริญญาโท (แนบ Transcript)  

ปริญญาโทจาก  ในประเทศหลักสูตรปกติ  ในประเทศหลักสูตรนานาชาติ  ต่างประเทศ   อื่นๆ………............ 

ผู้สมัคร  เคยศึกษา  ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา.......................................................... 
คณะ ...................................................................... สถาบัน ............................................................................................................... 
เข้าศึกษาเมื่อ .................................. ปี พ.ศ. ......................... ส าเร็จการศึกษา/คาดว่าจะส าเร็จเดือน...................... พ.ศ. ................ 
สอบผ่านรายวิชาเรียนแล้ว .............. หน่วยกิต เหลือ ...................... หน่วยกิต GPAX .................................................... 
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วิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว........................ หน่วยกิต เหลือ....................... หน่วยกิต เกรดของวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) .................. 
2.1 งานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................  
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................... 

2.2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ............................................................................................................................. ......... 
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชา ............................................. คณะ ................................................................................................. 
สถาบัน ........................................................... โทรศัพท์ ............................ โทรสาร ............................................................. 

2.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างศึกษาปริญญาโทหรือหลังจากส าเร็จการศึกษา (ถ้ามี) 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ............................................................................................................................. ................................ 
การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม ............................................................................................................................................. 

2.4 ทุน หรือ รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท 
       ...................................................................................................................... ............................................................................ 

3. ข้าพเจ้ายินดีให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาตามที่ระบุไว้ 
 

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโดยแนบมาพร้อมใบสมัคร (จัดท าเป็นเอกสารแนบ) 

      3.1 Transcript (ระดับปริญญา) 

      3.2 ผลงานทางวิชาการ 

      3.3 เอกสารรับรองหรือ/หนังสือรับรอง 
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………………………………นักศึกษา 
 (…………………………………………………………………………………………………) 
 วันที่ ………………/………………………/……………….. 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 ความเห็นและข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก .............................. ................................นามสกุล ..................................................................... 
 
ต าแหน่งวิชาการ ...............................................................สังกัดภาควิชา.............................. ............................................................... 
 
คณะ.............................. .................................................. มหาวิทยาลัย .............................................................................................. . 
 
โทรศัพท์.............................. ....................โทรสาร ........................ ...........................E-Mail .............................. ................................ 
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ได้คัดเลือกให้(นาย/นาง/นางสาว) .............................. ......................................... ได้รับทุน................................................................ 
 
และได้พิจารณาแล้วตามรายชื่อข้างต้นนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามประกาศทุนการศึกษาระดับบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะควบคุมและดูแลนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ………………………………….……………………………………อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 (…………………………………………………………………………………………) 
 วันที่……………………/………………………/…………………… 
 


