
 

 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)  
ใบสมัครทุนการศกึษาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (Application form for SBT’s scholarships) 

ปีการศึกษา (Academic year).......................... 
------------------------------------------------ 

ข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษา (Student Information) 
ช่ือ (Name) ............................................................ สกลุ (Surname).............................................................    
ระดบัการศกึษา (Degree)     ปริญญาเอก ( Ph.D)       ปริญญาโท  (M.Sc.)  สาขาวิชา (Division/Program)...................................  
ประเภทการสมัครขอรับทุน (Apply for scholarship) 
 สําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก (Ph.D. Student) 

   (สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท ด้วยแต้มเฉล่ียสะสม   3.50 (Graduated Master Degree with GPA ≥ 3.5)) 
 สําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาโท (M.Sc. Student) 

   สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ด้วยแต้มเฉล่ียสะสม   2.75  (Graduated Master Degree with GPA ≥ 2.75) 

   สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ด้วยแต้มเฉล่ียสะสม   2.50  (Graduated Master Degree with GPA ≥ 2.50) 
ประวัตส่ิวนตัว (Personal Information) 
1.  วนัเดือนปีเกิด(Date of Birth) ....................................................  อาย ุ(Age)......................เชือ้ชาติ (Race) ........................................   
สญัชาติ (Nationality)........................................................ ศาสนา (Religion)  ........................................................ 
2.  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (Permanent Home Address) …………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….………….……โทรศพัท์ (Telephone Number)…………………………….. 
3.  ท่ีอยู่ปัจจบุนั (Mailing Address) ……………………………………….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….………….………โทรศพัท์ (Telephone Number)………………………….. 
E-mail ………………………………………….…………… 
4.  ผู้ใกล้ชิดท่ีสามารถติดตอ่ได้ (Contact person) ช่ือ- สกลุ .......................................................โทรศพัท์ (Telephone Number)…………. 
5.  ช่ือ- สกลุ บิดา (Father’s Name) ................................................................. เชือ้ชาติ (Race) .....................................................
สญัชาติ (Nationality).........................................ศาสนา (Religion)  ................................. อาชีพ (Occupation).......................................  
โทรศพัท์ (Telephone Number)…………………………………….…..       มีชีวิต (alive)   เสียชีวิต (dead) 
6.  ช่ือ - สกลุ มารดา   (Mother’s Name) ................................................................. เชือ้ชาติ (Race) .....................................................
สญัชาติ (Nationality).........................................ศาสนา (Religion)  ................................. อาชีพ (Occupation).......................................  
โทรศพัท์ (Telephone Number)…………………………………….…..       มีชีวิต (alive)      เสียชีวิต (dead) 
 
ประวัตกิารศึกษา (Education Background)   
       ระดบัการศกึษา 
           (Degree) 

      สาขาวิชา 
        (Major) 

                 ช่ือสถาบนั  
   (Institute/University Name) 

               ปีท่ีจบการศกึษา 
         (Graduation  year) 

     ผลการศกึษา  
          (GPA) 

ปริญญาตรี   (Bachelor)     
ปริญญาโท    (Master)     
 
 
ประวัตกิารทาํงาน (Employment history) 
                 ช่ือหน่วยงาน     
         (Name of employer) 

          ตําแหน่ง & หน้าท่ี     (Position & Duties)                    ระยะเวลา (เดือน / ปี)  
       (Length of employment (month/year)) 

                        จาก (Start date)        ถึง (End date) 
    
    
    
 
 



 
ประวัตกิารฝึกอบรม (Training Experience) 

การอบรม ดูงาน ฝึกงาน (Training Course)    
ปี 

(Year) 
เร่ือง 

(Title) 
จดัโดย 

(Held By) 
ระยะเวลา 
(Length of 

training course) 

    

    
 
ความสามารถพเิศษ (Special Skills) 

ความสามารถพเิศษ (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)         
    โปรแกรมอ่ืนๆ (other program) ………………………………………. 

อ่ืนๆ  (other)…………………………………………………….. 
 
ความสามารถทางภาษา (Language efficacy) 

ความสามารถทางภาษา (Do you speak, read, and / or write any foreign languages?) 

  พดู 
(Speak) 

  เขียน 
(Write) 

  อ่าน 
(Read) 

 

 ดีมาก 
(Fluent) 

ดี  
(Good) 

พอใช้  
(Fair) 

ดีมาก 
(Fluent) 

ดี  
(Good) 

พอใช้  
(Fair) 

ดีมาก 
(Fluent) 

ดี  
(Good) 

พอใช้  
(Fair) 

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. 

 
ลงนามผู้สมคัร (Applicant’s signature)....................................................................... 

           (..............................................................................) 
                  ย่ืนใบสมคัรวนัท่ี (Date of application)    .............................................................. 
 
คณะกรรมการพจิารณาทุน (Committee only) 
สรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณาทนุการศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี .............................. วนัท่ี ............................................ 
มีความเห็น 

อนมุติั  ทนุเรียนดี  ทนุช่วยเหลือการศกึษา 
 โดยมีเง่ือนไข (ถ้ามี)............................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 
 ไม่ให้ทนุ 
      ………………………………………………………….. 
      (……………………………………………………….) 
                               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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