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เรียน  ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
 

            ด�วยข�าพเจ�า � นาย �  นาง    � นางสาว………………………………………………..……………………………………….…….. 
 

                           �  MR  �  MRS  �  MISS…………………………………………………………….……………………………………… 
 

มีความประสงค?จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
(Xi'an Jiaotong University) ประจําป9การศึกษา 2560 

สาขาวิชาที่ตBองการจะไปศึกษาตCอ 

� Electrical Engineering 

� Power Engineering and Thermal Fluid Science 

� Mechanical Engineering 

� Electronic and Information Engineering 

� Applied Economics  
 

                   ขBาพเจBาขอแจBงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังตCอไปนี้ 
1.  ประวัติสCวนตัว 
 1.1 ข�าพเจ�าเกิดวนัที…่……...เดือน…………….…………พ.ศ. ………….…อาย…ุ….……ป'….….เดือน (นบัถึงวนัป,ดรับสมัคร)       

      สถานที่เกิด อําเภอ/เขต…………..………………จังหวัด…….……………………สัญชาต…ิ………เชื้อชาต…ิ…...ศาสนา……………… 

           เลขประจําตัวประชาชน.....................................................................................................................................................     

     1.2 อาชีพป6จจบุัน 

            � 1. รับราชการ  เร่ิมรับราชการเม่ือวันที…่…………เดือน…………………………..พ.ศ. ……………… 

            � 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ       � 3. รับจ�าง    �  4. ประกอบกิจการส:วนตัว    

            สถานทีท่ํางานป6จจบุนั……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            ตําแหน:ง…………………………………โทรศัพท=…………………………………….……….โทรสาร……….……………………………………… 

            � 5. ว:างงาน   � 6. กําลังศึกษาต:อระดบัปริญญา……..…สาขาวิชา…………………………………………………………………. 

    1.3 สถานภาพการสมรส  �  โสด  �  แต:งงาน  � หม�าย  �  แยกกันอยู:  �  หย:าร�าง 

           ชื่อ-นามสกุลคู:สมรส……………………………………………………………สัญชาต…ิ………….เชื้อชาต…ิ……ศาสนา……………………… 

           อาชีพ……………………………………ตําแหน:ง……….…….……..………………………………………… มีบุตร จํานวน…………..……คน 

 
ติดรูปถ:ายขนาด 

1X1.5 น้ิว 
ถ:ายไว�ไม:เกิน 1 ป' 
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    1.4 ที่อยู:ในประเทศที่สามารถติดต:อได�โดยรวดเร็ว 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

          โทรศัพท=……………………………………………..………...  มือถือ……….………….……………………………………………..…………………   

          โทรสาร................................................................... E-mail address……………………………………………………………………..  

2.  ประวัติการศึกษา 
  

 
ระดับ 

 
สถานศึกษา 

 
ประเทศ 

 

ระหวCาง 
พ.ศ. – พ.ศ. 

 
วุฒิท่ีไดBรับ/วิชาเอก 

คะแนน 
เฉลี่ย 

มัธยมปลาย  
 
 

    

 
ปริญญาตร ี

 
 
 

   
 

 

 
ปริญญาโท 

 
 
 

    

 

 การทําวิทยานิพนธ= 

        -  ระดับปริญญาตรี ชื่อโครงการวิจัย/สารนพินธ= (ภาษาไทย)…..……………….……………………………………………………………  

.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……..…………………………… 

(ภาษาอังกฤษ)………………………….…………….…………………………………………………..……………….……………………………………

………………………..………………..……………….………………………………….………………..……………….……………………….…………… 

           ชื่ออาจารย=ที่ปรึกษาโครงการวิจยั/สารนพินธ= ...……..…………………………………………………………………………………………… 

           ผลการสอบโครงการวิจัย/สารนพินธ= ...…………………………………………………………………………………………………….………… 

-  ระดับปริญญาโท ชื่อสารนิพนธ=/วิทยานิพนธ= (ภาษาไทย) ..………………..……………….…………………………………………….  

.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….………………………… 

(ภาษาอังกฤษ)………………………….…………….…………………………………………………..……………….……….………………………….

………………………..………………..……………….………………………………….………………..……………….……………………….…………… 
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           ชื่ออาจารย=ที่ปรึกษาสารนิพนธ=/วิทยานพินธ= ………..…………………………………………………………….………………………………. 

           ผลการสอบสารนิพนธ=/วทิยานพินธ= ………………………………………………………………………………………….…………….…………. 

รายละเอียดและผลงานวิจัยของโครงการวิจัย/สารนิพนธ?/วิทยานิพนธ? (โดยสังเขป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3.  ผลการทดสอบ (ถBามี) 
   TOEFL คะแนนทีส่อบได�   ...........................  IELTS  คะแนนทีส่อบได�   ............................ 
   GRE คะแนนทีส่อบได�   ...........................   GMAT    คะแนนทีส่อบได�   ........................... 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................................................คะแนนที่ได� .................................................... 
   (ใหBสCงหลักฐานผลการทดสอบพรBอมใบสมัครคัดเลือก) 
 

4. ความรูBความสามารถดBานภาษาตCางประเทศ 
 

  ระดับความรูBความสามารถ   
ภาษา  (ใหBระบุวCาใชBไดBในระดับ ดีมาก ดี หรือใชBไมCไดB)  ศึกษาโดยวิธ ี

 เขียน อCาน พูด  
     
     
     

 
5. ความรูBความสามารถดBานภาษาไทย 
 

ระดับความสามารถ ดีมาก ดี พอใชB ไมCคลCอง 
อ:าน     
เขียน     
ฟ6ง-พูด     
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6.  ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางการศึกษาในระหวCางที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ประเภท/รายละเอียดของผลงาน ระยะเวลา หนBาที่ความรับผิดชอบ 

   
   
   
   

 

- ชื่อหนังสือ/บทความ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ป'ที่พิมพ=…………………………ชื่อสํานักพิมพ=………………………..……………………………………………………….จํานวน………………….…หน�า 
- ชื่อหนังสือ/บทความ…………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  ป'ที่พิมพ=…………………………ชื่อสํานักพิมพ=………………………….………………………………………………….…จํานวน………….….………หน�า 
 

7.  ผลงานดBานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 

 

8.  ขBอมูลอ่ืน ๆ 
 

 8.1 ข�าพเจ�า  �  ไม:เคยได�รับทุนใดมาก:อน 

                  �  เคยได�รับทุน…………………………..…….………ศึกษาวิชา………………………………………………….…………………… 
                         ประเทศ……………………………………….........พ.ศ. ………………เป[นระยะเวลา………ป'………..เดือน…………วัน 

                            และขณะนี้ข�าพเจ�า � มีภาระผูกพันในการชดใช�ทนุ � ไม:มภีาระผูกพันในการชดใช�ทุน 

� อยู:ระหว:างการรับทุน…………………………………………………………………………………………………………………….

และขณะนี้ข�าพเจ�า � มีภาระผูกพันในการชดใช�ทนุ � ไม:มภีาระผูกพันในการชดใช�ทุน 

 8.2 การร:วมกิจกรรมต:าง ๆ ของสถานศึกษา � ไม:เคย � เคย (ระบ)ุ…………………………………………..…………………………… 
 

 8.3 งานอดิเรก คือ …………………………………………………………………………………………………………………...……………………………. 
 8.4 ความสามารถพิเศษ (เช:น ศิลปการแสดง ดนตรี กีฬา การใช�เคร่ืองคอมพิวเตอร= เป[นต�น) 
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 8.5 ความสนใจพิเศษ (เช:น เหตุการณ=ป6จจุบนัทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป[นต�น) พร�อมเหตุผล    
        
 
 
 
 
 

 

 8.6 การเป[นสมาชิก  สมาคม/สโมสร  � ไม:เคย  � เคย (ระบ)ุ …………………………………………………..…………………………… 

 8.7 การบําเพ็ญประโยชน=ต:อสังคม � ไม:เคย  � เคย (ระบ)ุ ………………………………………..……………………………………..…… 
 8.8 การได�รับรางวลั/เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ/ทุนการศึกษา/เป[นตัวแทนของสถานศึกษา 

       �  ไม:เคย  �  เคย (ระบ)ุ ………………………………………………….………………………………….……………………………………… 
 

9.  ขBอมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา 
บิดา มารดา 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………... ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………….… 
เช้ือชาติ………………สัญชาต…ิ…..……ศาสนา……………………….. เช้ือชาติ………………สัญชาต…ิ…………ศาสนา……………..…….…… 
อาชีพ…………………………………………………………………………….. อาชีพ…………………………………….……………………………….……..… 
สถานท่ี……………………………………………………………………………
ทํางาน…………………………………………………………………………… 

สถานท่ี………………………………………………………………………….…
ทํางาน…………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท=………………………………………………………………………… โทรศัพท=………………………………………………………………………….. 

ขณะน้ี  � ยังมีชีวิตอยู:     � ถึงแก:กรรม ขณะน้ี  � ยังมีชีวิตอยู:     � ถึงแก:กรรม 
 

10.  บุคคลและที่อยูCในประเทศไทยที่สามารถติดตCอแทนทCานไดBโดยรวดเร็ว 
     ชื่อ-นามสกุล………………………………………….…………………………..……….เก่ียวข�องกับท:านโดยเป[น……….……..………………….……. 
     บ�านเลขที…่………………………หมู:ที่……….……………ตรอก/ซอย….…………………..……ถนน…………….……………………………………… 

ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………..……………….……. จังหวัด……………………….………………………..….
รหัสไปรษณีย=………………………………โทรศัพท=…………………..……..………………โทรสาร………………………………………………….…….. 

 โทรศัพท=มือถือ……………………………………………………………E-mail address………………………………………………………………….… 
              ข�าพเจ�าขอรับรองว:าข�อความที่แจ�งไว�ในใบสมัครเป[นความจริงทุกประการ และข�าพเจ�ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
หากปรากฏภายหลังว:าข�าพเจ�ามีคุณสมบัติไม:ตรงตามประกาศรับสมัคร ให�ถือว:าข�าพเจ�าเป[นผู�ขาดคุณสมบัตทิันท ี
 

                                                                       (ลงชื่อ)………………………………………………………….……ผู�สมัครคัดเลือก 
                                                                               (…………………………………………………………….…) 
                                                                              วันที…่……..เดือน……………………..พ.ศ. …….………. 


