มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
ใบสมัครทุนการศึกษาคณะทรั พยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (Application form for SBT’s scholarships)
ปี การศึกษา (Academic year)..........................
-----------------------------------------------ข้ อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา (Student Information)
ชื่อ (Name) ............................................................ สกุล (Surname).............................................................
ระดับการศึกษา (Degree)  ปริ ญญาเอก ( Ph.D)  ปริ ญญาโท (M.Sc.) สาขาวิชา (Division/Program)...................................
ประเภทการสมัครขอรับทุน (Apply for scholarship)
 สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก (Ph.D. Student)
(สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้ วยแต้ มเฉลี่ยสะสม  3.50 (Graduated Master Degree with GPA ≥ 3.5))
 สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโท (M.Sc. Student)
สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้ วยแต้ มเฉลี่ยสะสม  2.75 (Graduated Master Degree with GPA ≥ 2.75)
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้ วยแต้ มเฉลี่ยสะสม  2.50 (Graduated Master Degree with GPA ≥ 2.50)
ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal Information)
1. วันเดือนปี เกิด(Date of Birth) .................................................... อายุ (Age)......................เชื ้อชาติ (Race) ........................................
สัญชาติ (Nationality)........................................................ ศาสนา (Religion) ........................................................
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (Permanent Home Address) …………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………….……โทรศัพท์ (Telephone Number)……………………………..
3. ที่อยู่ปัจจุบนั (Mailing Address) ……………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….………….………โทรศัพท์ (Telephone Number)…………………………..
E-mail ………………………………………….……………
4. ผู้ใกล้ ชิดที่สามารถติดต่อได้ (Contact person) ชื่อ- สกุล .......................................................โทรศัพท์ (Telephone Number)………….
5. ชื่อ- สกุล บิดา (Father’s Name) ................................................................. เชื ้อชาติ (Race) .....................................................
สัญชาติ (Nationality).........................................ศาสนา (Religion) ................................. อาชีพ (Occupation).......................................
โทรศัพท์ (Telephone Number)…………………………………….…..  มีชีวิต (alive)
 เสียชีวิต (dead)
6. ชื่อ - สกุล มารดา (Mother’s Name) ................................................................. เชื ้อชาติ (Race) .....................................................
สัญชาติ (Nationality).........................................ศาสนา (Religion) ................................. อาชีพ (Occupation).......................................
โทรศัพท์ (Telephone Number)…………………………………….…..  มีชีวิต (alive)
 เสียชีวิต (dead)
ประวัตกิ ารศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
(Degree)
(Major)
ปริ ญญาตรี (Bachelor)
ปริ ญญาโท (Master)

ชื่อสถาบัน
(Institute/University Name)

ประวัตกิ ารทํางาน (Employment history)
ชื่อหน่วยงาน
ตําแหน่ง & หน้ าที่ (Position & Duties)
(Name of employer)

ปี ที่จบการศึกษา
(Graduation year)

ผลการศึกษา
(GPA)

ระยะเวลา (เดือน / ปี )
(Length of employment (month/year))
จาก (Start date)
ถึง (End date)

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม (Training Experience)
การอบรม ดูงาน ฝึ กงาน (Training Course)
เรื่ อง
จัดโดย
(Title)
(Held By)

ปี
(Year)

ระยะเวลา
(Length of
training course)

ความสามารถพิเศษ (Special Skills)
ความสามารถพิเศษ (Special Skills)
คอมพิวเตอร์ (Computer)
MS Words
 ได้ (Yes)  ไม่ได้ (No) MS Excel  ได้ (Yes)  ไม่ได้ (No)
MS Power Point  ได้ (Yes)  ไม่ได้ (No) MS Access  ได้ (Yes)  ไม่ได้ (No)
โปรแกรมอื่นๆ (other program) ……………………………………….
อื่นๆ (other)……………………………………………………..
ความสามารถทางภาษา (Language efficacy)
ความสามารถทางภาษา (Do you speak, read, and / or write any foreign languages?)
พูด
เขียน
อ่าน
(Speak)
(Write)
(Read)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
(Fluent) (Good)
(Fair)
(Fluent) (Good)
(Fair)
(Fluent) (Good)
1.
2.
3.
Please write a personal statement in which you:
a) Explain why you are particularly deserving of SBT scholarship
b) Describe your academic interest
Please donot exceed 250 words. You may not use separate sheet, if preferred.

ลงนามผู้สมัคร (Applicant’s signature).......................................................................
(..............................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ (Date of application) ..............................................................
คณะกรรมการพิจารณาทุน (Committee only)
สรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ .............................. วันที่ ............................................
มีความเห็น
อนุมตั ิ
ทุนเรี ยนดี
ทุนช่วยเหลือการศึกษา
โดยมีเงื่อนไข (ถ้ ามี).............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ไม่ให้ ทนุ
…………………………………………………………..
(……………………………………………………….)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

พอใช้
(Fair)

