
GR.SS.13                                                                                                                    No.____________ 

 

แบบเสนอชือ่นักศึกษาเพ่ือขอรับทุนการศึกษา  “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัต”ิ 
ประจําปีการศึกษา 2555  

[Application for the educational scholarship in honor of:  
“The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”   

2012 Academic Year] 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) (Mr./Mrs./Miss/,Ms)  ...................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ [Present address] .................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท ์[Phone] ................................................................. E-mail ........................................................................... 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประจําปีการศึกษา 2555 [Level of study applied for the 2011 academic year ] ในระดับ  
� ปรญิญาโท [Master’s]   �  ปริญญาเอก [Doctorate] �   ผลคะแนนสอบ TOEFL / MU Test 
score..…………สาขาวิชา [Field] 
…….....................................................................................................................................................  
คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย [Faculty/Institute/College].............................................................................................. 
ประวัติการศึกษา [Educational Background] 

ระดับ 
[Level] 

ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา 
[Degree and major subject] 

สถาบนัการศกึษา 
[Educational Institution] 

คะแนนเฉลี่ย 
[GPA] 

ปริญญาตร ี[Bachelor’s]    
ปริญญาโท [Master’s]    
อ่ืน ๆ [other]    
 

ในกรณีที่ทุนประเภท 1 ครบตามจํานวนทุนแล้ว ข้าพเจ้ายินดีจะรับทุนประเภท 2 ตามเง่ือนไขที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด [In the event that all available Type 1 scholarships are already awarded, I am willing 
to accept a Type 2 scholarship according to the conditions stipulated by the Faculty of Graduate 
Studies.] 

ขอรับรองข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นจริงทุกประการ [I affirm that all the above information is 
true:] 

 
ลงช่ือ [signed] ...............................................................ผู้สมัครขอรับทนุ [applicant] 
วันที่ [Day] ............... เดือน [Month].................................... พ.ศ. [Year].................... 

 
 
 
 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
Photo 

1 x 1 inch 



GR.SS.13                                                                                                                    No.____________ 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา [Opinion of the Chair of the 
Committee for Curriculum Administration of Graduate Studies] 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

ประเภทของทุนที่สนับสนุน [Type of scholarship under consideration] 
�    ประเภท 1 สนับสนุนทัง้หมด [Type 1:  Full scholarship] 
�    ประเภท 2 สนับสนุนบางส่วน [Type 2: Partial scholarship] 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้รับทุนประเภท 1 ครบตามจํานวนทุนแล้ว นักศึกษาที่หลักสูตรท่านส่งเข้ารับทุนจะได้รับทุน            
เป็นประเภทท่ี 2 [Remarks:  In the event that all the available Type 1 scholarships are awarded by 
the time of this review, then the applicant will be considered for a Type 2 scholarship]  
 

    ลงช่ือ [signed] ................................................................................. 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

[Chair, Committee for Curriculum Administration of Graduate Studies ] 
วันที่ [Day] ............... เดือน [Month].................................... พ.ศ. [Year].................... 

 
เอกสารประกอบการย่ืนใบสมัคร [Documents attached to the application] 

 สําเนาผลการเรียน [Copy of academic transcript] 
 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา [Copy of student ID card] 
 ผลสอบภาษาอังกฤษ 

      คะแนน TOEFL score of ...................................................... 
      คะแนน MU Test score of ....................................................... (ย่ืนหลักฐานประกอบ) 

 กําลังอยู่ในระหว่างการขอสอบ TOEFL / วันที่คาดว่าจะทราบผลสอบ ....................................  
     Waiting to take the TOEFL. Expected results on (date).................................... 

 อ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา ( เช่น ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ) ..............................................................................  
     Other documents for consideration (e.g., publications, etc.) .............................................................. 

 
หมายเหตุ ใบสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงนามของประธานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุน ฯ [The 
application form is complete when it is approved and signed by the program Chair of the 
Committee for Curriculum Administration of Graduate Studies]    
 

 งานกิจการนักศึกษา ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
Student Services Section: January 1st, 


