
- Application Form - 
      ฿บสมัครคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนการศกึษา  

เปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานจยีวทง ิXi'an Jiaotong University : XJTU) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปีการศึกษา โ5ๆใ ิค.ศ. โเโเี ระดับปริญญาท 

หลักสตูรภาษาอังกฤษ 

............................................................. 
*** ปรดกรอกขຌอมูลป็นภาษาอังกฤษ ิThe Application Form is to be filled out in English) *** 

 

รียน  ประธานกรรมการด านินการคัดลือก (Dear The chairman of the Selection Committee) 
 
        ดຌวยขຌาพจຌา  นาย   นาง    นางสาว ชืไอ ……………………..….…….. นามสกุล ………………………………………………. 
 
                         MR    MRS   MISS    Name ……………….……...……… Last Name …………….……………………… 
 

มีความประสงค์จะสมัครคัดลือกพืไอรับทุนการศึกษา เปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานจียวทง ิXi'an Jiaotong 
University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปีการศึกษา โ5ๆใ ิค.ศ. โเโเี ระดับปริญญาท หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาทีไตຌองการจะเปศึกษาตอ ิSelected study programsี    

 Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics 

 Master of Nuclear Science and Technology 

 Master of Electronic Science and Technology 

 Master of Computer Science and Technology 

 Master of Management Science and Engineering 

 Master of Mechanical Engineering 

 Master of Electrical Engineering 

 Master of Information and Communication Engineering 

 Master of Control Science and Engineering 

 Master of Aeronautical and Astronautic Science and Technology 

 

            ขຌาพจຌาขอจຌงรายละอียดพืไอประกอบการพิจารณาดังตอเปนีๅ 

แ.  ประวัติสวนตัว  ิPersonal Details) 

 แ.แ ขຌาพจຌากิด ิ Date of Birth  ี Date ……… Month ……………… Year ……….… อายุ ิAge  ี…….…ป….….ดือน (นับถึงวันปຂดรับสมัคร)       
สถานทีไกิด ิBirthplaceี…………...……..….......…………… สัญชาติ ิNationality)………..……..…….............................……. 
ศาสนา ิReligionี…………………………ลขประจ าตวัประชาชน ิID Card Noี .................................................................  

     แ.โ อาชีพปัจจบุัน ิOccupationี 

             แ. รับราชการ ิGovernment Officerี ริไมรับราชการ (start date) Date ……… Month ……………… Year ……….… 

             โ. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ิState Enterprise Employeeี     ใ. รับจຌาง ิEmployeeี 
  4. ประกอบกิจการสวนตัว ิSelf-Employedี    

            สถานทีไท างานปัจจบุนั ิWork Place)………………………………………………………………………………………………………………… 

            ต าหนง ิPosition) ……...…………………………… บอร์ทรศัพท์ทีไท างาน (Office phone number)…………………….…… 

 
ติดรูปถายขนาด 

แXแ.5 นิๅว 
ถายเวຌเมกิน 1 ป 
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             5. วางงาน ิUnemployedี   

  6. ก าลังศึกษาตอ (During Study in degree) ระดับปริญญา ิDegreeี ……...…สาขาวิชา ิBranchี ………………… 

 แ.ใ สถานภาพการสมรส (Marital Status) 

  สด ิSingleี    ตงงาน ิMarriedี    หมຌาย ิWidowedี    ยกกันอยู ิSeparatedี    หยารຌาง ิDivorcedี  
ชืไอ-นามสกลุคูสมรส ิName of Spouseี ……………………………………………………สัญชาติ ิNationality)………..……..…… 
ศาสนา ิReligionี…………..................................……..…อาชีพ ิOccupationี………………...................………………………… 

สถานทีไท างาน ิWork Placeี ……………………………………………….ต าหนง ิPosition)……….…….……..……………………. 
มีบุตรจ านวน ิNumber Of Childrenี ……..…………..…..…คน 

     แ.ไ บุคคลทีไอยู฿นประทศทีไสามารถติดตอเดຌดยรวดรใว ิEmergency Contact Details in Thailandี 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………. 
          ทรศัพท์ (Phone)……………….……... ทรศัพท์มือถือ ิMobile)………………………... E-mail address……..…………………… 

 
2.  ประวัติการศึกษา (Educational Background) 

ระดับ 

ิLevelี 

สถานศึกษา 
ิName of 

Institutionี 

ประทศ 
ิCountry) 

ระหวาง 
พ.ศ. – พ.ศ. 

ิYear 
attendedี 

วุฒิทีไเดຌรับ/วิชาอก 
ิDegree Obtainedี 

คะนน 
ฉลีไย 
ิGPAี 

มัธยมปลาย 
ิHigh Schoolี 

 
 

    

ปริญญาตร ี
ิBachelor’s 
Degreeี  

 
 

   
 

 

ปริญญาท  
ิMaster’s Degreeี 

 
 

    

 
 การท าวิทยานิพนธ ์(Thesis) 

        -  ระดับปริญญาตร ีชืไอครงการวิจัย/สารนพินธ ์(Bachelor’s Degree Thesis Title)  
    ิภาษาเทย (Thai)…………...….………………..……………….……………………………………………..………………..……………….……. 

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

ิภาษาอังกฤษ) (English)……………………..…………..………………..……………….………..………………..……………….……………..   
………..………………..……………….………..………………..……………….………..………………..……………….…….……..…............…....     
ชืไออาจารย์ทีไปรึกษาครงการวิจยั/สารนพินธ ์(Advisor Name) ...……..……………………………………………………………..… 

ผลการสอบครงการวิจัย/สารนพินธ์ (Result of thesis examination : Specify the grade received or provide 

description of the status) ...……………………………………………….…..................................................................…..…… 

-  ระดับปริญญาท ชืไอสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (Master Degree of Thesis Title)  
ิภาษาเทยี (Thai)………….……………………………………………………………………………………………………………………………...… 

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

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

.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….………………………… 
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ชืไออาจารย์ทีไปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานพินธ์  (Advisor Name)  ……………………………………….………………………………. 
ผลการสอบสารนิพนธ์/วทิยานพินธ์ (Result of thesis examination : Specify the grade received or provide 

description of the status)  …………………………………….…………….………….…………………….…………….………….……… 

รายละอียดละผลงานวิจยัของครงการวิจัย/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ิดยสงัขปี (Summary of Thesis Results)  

 

 

 

 

 

 

 

  
ใ.  ผลการทดสอบ (English Proficiency Test Results) ิถຌาม/ีIf anyี 

   TOEFL คะนนทีไสอบเดຌ   ...........................  IELTS  คะนนทีไสอบเดຌ   ............................ 
   GRE คะนนทีไสอบเดຌ   ...........................   GMAT    คะนนทีไสอบเดຌ   ........................... 
   อืไนโ ิปรดระบุี ..............................................................คะนนทีไเดຌ .................................................... 
   ิ฿หຌสงหลักฐานผลการทดสอบพรຌอม฿บสมัครคัดลือก/Attach the test results with applicationี 
 

ไ. ความรูຌความสามารถดຌานภาษาตางประทศ (Language Proficiency) 

ภาษา 
ิLanguageี 

 ระดับความรูຌความสามารถ  ศึกษาดยวิธ ี
(Learning Method) 

 (฿หຌระบุวา฿ชຌเดຌ฿นระดับ ดีมาก ดี หรือ฿ชຌเมเดຌ)  
ขียน ิWritingี อาน ิReadingี พูด ิSpeaking) 

     
     
     

 
5. ความรูຌความสามารถดຌานภาษาเทย (Thai language Proficiency) 

ระดับความสามารถ ดีมาก ิExcellentี ด ีิGoodี พอ฿ชຌ ิFairี เมคลอง ิPoorี 
อาน ิReadingี      
ขียน ิWritingี      

ฟงั-พูด (Listening - Speaking)     
 
ๆ.  ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางการศึกษา฿นระหวางทีไก าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา  
    (Academic Works/Academic Activity during Study in University) 

ประภท/รายละอียดของผลงาน 
(Work/Activity Title) 

ระยะวลา 
(Period) 

หนຌาทีไความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 
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- ชืไอหนังสือ/บทความ (Book Title/Article Title) ………………………………………………………………………………………………… 

ปทีไพิมพ ์(Publication Year)…………………………ชืไอวารสาร ิJournalี …………………………..........…………………………………. 
ส านักพิมพ ์(Publisher) ……………………………………………………….จ านวน………………….…หนຌา (Number of pages) 

- ชืไอหนังสือ/บทความ (Book Title/Article Titleี ………………………………………………………………………………………………… 

ปทีไพิมพ ์(Publication Year)…………………………ชืไอวารสาร ิJournalี ………………………………….......…………………………….
ส านักพิมพ ์(Publisher) ……………………………………………………….จ านวน………………….…หนຌา (Number of pages) 

 
็.  ผลงานดຌานอืไนโ (Other Work/Activity/Contributions) 
 

 

 

 

 
่.  ขຌอมูลอืไนโ (Other Information) 

 ่.แ ขຌาพจຌา    เมคยเดຌรับทุน฿ดมากอน (Never received any scholarship before) 

                    คยเดຌรับทุน (Have received scholarship)  

    ชืไอทุน (Scholarship Name)…………………………….………ศึกษาวิชา (Study Subject)………………………… 

                         ประทศ (Country)…………………........พ.ศ. (Year) ………………ป็นระยะวลา (Duration)……….............. 
                            ละขณะนีๅขຌาพจຌา   มีภาระผูกพัน฿นการชด฿ชຌทนุ (Work obligation scholarship) 

                เมมีภาระผูกพัน฿นการชด฿ชຌทุน (No obligation scholarship) 

 อยูระหวางการรับทุน (Currently receiving scholarship) ……………………………………........……………… 

 ละขຌาพจຌา    มีภาระผูกพัน฿นการชด฿ชຌทนุ (Work obligation scholarship) 

                                 เมมีภาระผูกพัน฿นการชด฿ชຌทุน (No obligation scholarship) 

 ่.โ การรวมกิจกรรมตางโ ของสถานศึกษา (Extra-Curricular activities in University)  
    เมคย (No)   คย (Yes) (ระบ)ุ (Specify)…………………………………………..…………………………...........… 

 ่.ใ งานอดิรก (Hobbies) คือ …………………………………………………………………………………………………………………...……….... 
 ่.ไ ความสามารถพิศษ (Special Ability) (ชน ศิลปการสดง ดนตรี กีฬา การ฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์ ป็นตຌน)  

 

 

 

  

 

 

 ่.5 ความสน฿จพิศษ (Special Interest) (ชน หตุการณ์ปัจจุบันทางดຌานการมือง ศรษฐกิจ ละสังคม ป็นตຌนี พรຌอมหตุผล 

        

 

 

 

สำนักพิมพ์
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 ่.ๆ การป็นสมาชิก สมาคม/สมสร (Association/Club Membership)   
   เมคย (No)   คย (Yes)  (Specify)…………………………………………………..…………………………………..………......... 
 ่.็ การบ าพใญประยชน์ตอสังคม (Social Service)  
   เมคย (No)   คย (Yes)  ิSpecifyี…………………………………………………..…………………………………..………......... 
 ่.่ การเดຌรับรางวลั/ครืไองหมายชิดชูกียรติ/ทุนการศึกษา/ป็นตัวทนของสถานศึกษา (Award) 

         เมคย (No)    คย (Yes)  (Specify)………………………………………………….………………………………….……………… 

9.  ขຌอมูลกีไยวกับบิดา-มารดา (Family Information) 

บิดา ิFatherี  มารดา ิMotherี 
Name …………………………………………………………………... Name ………………………………………………………………….... 
Nationality……………… Race……..……Religion…………  Nationality………………Race……………Religion……….…… 

อาชีพ ิOccupationี ……………………………………………… อาชีพ ิOccupationี …………………………………………..…… 

สถานทีไท างาน ิWork Placeี…………………………………… สถานทีไท างาน ิWork Place)…………………………………….. 
ทรศัพท์มือถือ ิMobile)………………………………………… ทรศัพท์มือถือ ิMobile)…………………………………………… 

ขณะนีๅ   ยังมีชีวิตอยู ิAliveี       ถึงกกรรม ิDeathี  ขณะนีๅ   ยังมีชีวิตอยู ิAliveี      ถึงกกรรม  ิDeathี 
 

แเ.  บุคคลละทีไอยู฿นประทศเทยทีไสามารถตดิตอทนทานเดຌดยรวดรใว ิ Contact person in Thailand  in case of emergencyี 

     ชืไอ-นามสกลุ ิNameี……………………………….………………………….กีไยวขຌองกับทานดยป็น ิRelationshipี ……….……..…… 

     บຌานลขทีไ(address)………………………… หมูทีไ……….…………… ตรอก/ซอย….…………ถนน…………….………………………………… 

ต าบล/ขวง………………………………อ าภอ/ขต…………………. จังหวัด……………………….…..........รหัสเปรษณีย…์………………… 

ทรศัพท์มือถือ ิMobile) ……………………………………E-mail address…….................................................………………………… 

 
แ1.  สาหตุ฿ดทีไทานสน฿จสมัครรียน฿นหลักสูตรทีไทานสมัครทีไมหาวิทยาลัยซีอานจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ละ
จุดดนของทานทีไท า฿หຌทานหมาะสมทีไจะเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌาศึกษา฿นหลักสูตรดังกลาว  ิPersonal Statement, 
please outline the reasons for your interest in this programme at Xi'an Jiaotong University, your 
particular strengths as a candidate and details of experience)   

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 
แ2.  ทานทราบกีไยวกับทุนนีๅจากทีไ฿ด ิWhere did you hear about the scholarship?) 

 Website ………………………………........…… Information Board …………………….................………………………….. 
 Advisor ิName-Surnameี ………………………………… Other (Speficy) …………………………………………………… 
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              ขຌาพจຌาขอรบัรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครปน็ความจริงทุกประการ ละขຌาพจຌามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัคร 
หากปรากฏภายหลังวาขຌาพจຌามีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัคร ฿หຌถือวาขຌาพจຌาป็นผูຌขาดคุณสมบัตทิันที Iิ certify that all 
of the statements in this application are trueี 
 

(ลงชืไอี…………………………………………………… (Applicant's signature) 
                                                                           ิ………..……………………………………….…ี 
                                                                           ................/..............………./.…….……….(Date of applicationี
   
 
** สรุปอกสารทีไ฿ชຌ฿นการสมคัร ิดูพิไมติม฿นประกาศมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริฯ หนຌาทีไ 2-3 ** 

1. ฿บสมัคร ิApplication Formี  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส านาระบียนสดงผลการรียน ิTranscript of records)   จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส านาปริญญาบัตร หรือส านาหนังสือรับรองการส ารใจการศึกษาฉบบัภาษาอังกฤษ   
หรือส านาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูຌสมัครทีไก าลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  

จ านวน 1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ทีไปรกึษา หรือผูຌบังคับบญัชา ขียนป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ทาน  รวมจ านวน 2 ฉบับ 
5. ประวัติสวนตัวปน็ภาษาอังกฤษ ิCurriculum vitae)  จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส านาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ิถຌามีี จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส านาบัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
8. ส านาหนังสือดินทางเทย ิPassport) ิกรณีมีหนังสือดินทางอยูลຌวี จ านวน 1 ฉบับ 

 
 

สง฿บสมัคร หลักฐานละอกสารตางโ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMS) เปทีไ 
มูลนิธิทคนลยสีารสนทศตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีิสมัครทุนมหาวิทยาลัยซีอานจียวทงี 
ลขทีไ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามทีไ 6 ขตราชทวี กรุงทพมหานคร 10400  
ภาย฿นวันทีไ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMS) ดยจะถือวันทีไท าการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับ
อกสารป็นส าคัญ ละหากผูຌสมัครคัดลือกน าสงอกสารอง จะถือวันทีไงานสารบรรณของมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตาม
พระราชด าริฯ ประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ 

ติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ  
มูลนิธิทคนลยสีารสนทศตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
คุณยาวลักษณ์ คนคลอง / คุณนฤมล สุขกษม 
ทรศัพท์ : เโ 5ๆไ ็เเเ ตอ ่แ่แใ ิยาวลักษณ์ี / ่แ้โโ ินฤมลี 
อีมล : yaowalak@nstda.or.th / naruemon.sukkasame@nstda.or.th 


