
  
 
        
 

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา 

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์  
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
________________________________ 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology 
and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ จำนวน ๓ ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.   ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓ ทุน รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒   เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 
   (๑)   กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ในระดับปร ิญญาตรี ไม ่ต ่ำกว ่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที ่ค ิดคะแนน ให ้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑  
E หรือ F= ๐) หรือผลการเรียนอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ๕% (Top ๕%) ของชั้นเรียนเดียวกัน หรือได้เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หรือ  
   (๒)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔  B = ๓  C= ๒  D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือ
ผลการเรียนอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ๕% (Top ๕%) ของชั้นเรียนเดียวกัน หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
 

(สำเนา) 
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  ๒.๓  ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ ๒.๒ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา มาแสดงว่า
เป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมา
แสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ 
  ๒.๔ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
ต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน (internet-based) หรือ 
   ๒.๔.๒ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน  
  ๒.๕   เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หรือยังมีข้อผูกพัน 
การปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด  
  ๒.๖   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ 

 ๓.  การรับสมัคร  
  ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ที ่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/ พร้อมทั้ง
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้  
  ๓.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๓.๒ กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสาร
ต่างๆ ไปที ่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ ๗๓/๑ 
อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 
และหากผู้สมัครคัดเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ  
  ๓.๓ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครที่จะต้องส่งใหมู้ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำริฯ มีดังนี้ 
   (๑)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดำ ขนาด ๑.๐ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  
   (๒)  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี 
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ  
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   (๓)  สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่มี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กำลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   (๔)  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน  
๒ ท่าน รวม ๒ ฉบับ 
   (๕)  ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๖)  สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามท่ีประกาศนี้ได้กำหนดไว้) 
   (๗)  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบบั 
   (๘)  สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จำนวน ๑ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว) 

 ๔.  วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
  ๔.๑  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่ง
สิงคโปร์ จะประเมินผู้สมัครคัดเลือกจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การส ัมภาษณ ์  ภายในว ันที่  ๒๓ ม ีนาคม ๒๕๖๔  ทางเว ็บไซต ์  https://www.princess-it.org/th/ 
scholarship/sutd/ 
  ๔.๒  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ (ตามข้อ ๔.๑) ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (https://admission.sutd.edu.sg/psp/CSADM1PRD/APPLICANT/HRMS/?cmd 
=login&languageCd=ENG&) ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ
แห่งสิงคโปร์จะพิจารณาผู้สมัครในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคนิคและทักษะการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยอาจติดต่อ
ผู้สมัครบางรายเพื่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม)  
  ๔.๓  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่ง
สิงคโปร์ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณใ์นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๔.๔  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
ภายในวันที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/ 
  ๔.๕  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ
แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประมาณ 
ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และเข้าศึกษาในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

 ๕.  การเพิกถอนทุน 
  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะพิจารณาเพิกถอน
การให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
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  ๕.๑  ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ตามวันที่สถาบันกำหนด 
  ๕.๒   ผู้ได้รับทุนส่งหลักฐาน และเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่เป็นเท็จ 
  ๕.๓   ผู้ได้รับทุนละเมิดสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  ๕.๔  ผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าผู้รับทุน   
ไม่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 
  ๕.๕   ผู้ไดร้ับทุนได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ  

 ๖.  เงื่อนไขการรับทุน 
  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore 
University of Technology and Design : SUTD) สาธารณร ัฐส ิ งคโปร ์  ได ้ท ู ล เกล ้ าฯ  ถวายแด่สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพัน ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไข
และสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวในอนาคต                  
 

ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         
 

 (นายไพรัช   ธัชยพงษ์) 
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 











- Application Form - 
      ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนการศกึษา  

ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์  
(Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร ์

ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
............................................................. 

*** โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (The Application Form is to be filled out in English) *** 
 
เรียน  ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือก (Dear The chairman of the Selection Committee) 
 
        ด้วยข้าพเจ้า  นาย   นาง    นางสาว ชื่อ ……………………....…....…….. นามสกุล ………………………………………. 
 
                        MR    MRS    MISS  Name ……………….……...……… Last Name ………….….…………………… 
 

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสงิคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
(ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาที่ต้องการจะไปศึกษาต่อ (Selected study programs)    

 Engineering Product Development (EPD) 
 Engineering Systems and Design (ESD) 
 Information Systems Technology and Design (ISTD) 
 Science, Mathematics and Technology (SMT) 

 
            ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1.  ประวัติส่วนตัว  (Personal Details) 

 1.1 ข้าพเจ้าเกิด (Date of Birth)  Date ……… Month ……………… Year ……….… อายุ (Age) …….…ป…ี.….เดือน (นบัถึงวันปิดรับสมัคร) 
  สถานที่เกิด (Birthplace)…………...……..….......…………… สัญชาติ (Nationality)………..……..…….............................……. 
  ศาสนา (Religion)…………………………เลขประจำตวัประชาชน (ID Card No) ................................................................. 
           ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (Address) ……………………………………………………….......……………………………………………………... 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       โทรศัพท์มือถือ (Mobile) ……………………………………E-mail address……..................................................………………… 

     1.2 อาชีพปัจจบุัน (Occupation) 

             1. รับราชการ (Government Officer) เร่ิมรับราชการ (start date) Date ……… Month ……………… Year ……….… 
             2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ (State Enterprise Employee)  

  3. พนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้าง (Employee) 
  4. ประกอบกิจการส่วนตัว (Self-Employed)    

            สถานทีท่ำงานปัจจบุนั (Work Place)………………………………………………………………………………………………………………… 
            ตำแหน่ง (Position) ……...…………………………… เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office phone number)…………………….…… 
             5. ว่างงาน (Unemployed)   

  6. กำลังศึกษาต่อ (During Study in degree) ระดับปริญญา (Degree) ……...…สาขาวิชา (Branch) ………………… 
 1.3 สถานภาพการสมรส (Marital Status) 
   โสด (Single)  แต่งงาน (Married)  หม้าย (Widowed)  แยกกันอยู่ (Separated)  หย่าร้าง (Divorced)  

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

1X1.5 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ี
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ชื่อ-นามสกลุคู่สมรส (Name of Spouse) ……………………………………………………สญัชาติ (Nationality)………..……..…… 
ศาสนา (Religion)…………..................................……..…อาชีพ (Occupation)………………...................………………………… 
สถานทีท่ำงาน (Work Place) ……………………………………………….ตำแหน่ง (Position)……….……………..……………………. 
มีบุตรจำนวน (Number Of Children) ……..…………..…..…คน 

     1.4 บุคคลที่อยู่ในประเทศทีส่ามารถติดต่อได้โดยรวดเร็ว (Emergency Contact Details in Thailand) 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………. 
          โทรศัพท์ (Phone)……………….……... โทรศัพท์มือถือ (Mobile)………………………... E-mail address……..…………………… 
 
2.  ประวัติการศึกษา (Educational Background) 

ระดับ 
(Level) 

สถานศึกษา 
(Name of 

Institution) 

ประเทศ 
(Country) 

ระหว่าง 
พ.ศ. – พ.ศ. 

(Year attended) 

วุฒิที่ได้รับ/วิชาเอก 
(Degree Obtained) 

คะแนน 
เฉลี่ย 
(GPA) 

มัธยมปลาย 
(High School) 

 
 

    

ปรญิญาตรี 
(Bachelor’s Degree) 

 
 

   
 

 

ปริญญาโท 
(Master’s Degree) 

 
 

    

 การทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
    2.1  วิทยานพินธ์ระดบัปริญญาตร ีชือ่โครงการวิจัย/สารนิพนธ์ (Bachelor’s Degree Thesis Title)  
    (ภาษาไทย) (Thai)…………...….………………..……………….……………………………………………..………………..……………….……. 
 …………...….………………..……………….……………………………………………..………………..……………….……..……….……..……..… 

(ภาษาอังกฤษ) (English)……………………..…………..………………..……………….………..………………..……………….……………..   
………..………………..……………….………..………………..……………….………..………………..……………….…….……..…............…....     
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจยั/สารนพินธ์ (Advisor Name) ...……..……………………………………………………………..… 
ผลการสอบโครงการวิจัย/สารนพินธ์ (Result of thesis examination : Specify the grade received or provide 
description of the status) ...……………………………………………….…..................................................................…..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    2.2 วิทยานพินธ์ระดบัปริญญาโท ชือ่สารนิพนธ/์วิทยานิพนธ์ (Master Degree of Thesis Title)  
(ภาษาไทย) (Thai)………….……………………………………………………………………………………………………………………….…...… 
.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….……………….……… 
(ภาษาอังกฤษ) (English)………………………….…………….………………………………………..…………..……………….………..……… 
.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…….……….…….… 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานพินธ์  (Advisor Name)  ……………………………………….……………………...………. 
ผลการสอบสารนิพนธ์/วทิยานพินธ์ (Result of thesis examination : Specify the grade received or provide 
description of the status)  …………………………………….…………….………….…………………….…………….………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    2.3 รายละเอียดและผลงานวิจัยของโครงการวิจัย/สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (โดยสังเขป) (Summary of Thesis Results)  
.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….………………………… 
.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….………………………… 
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.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

3.  ผลการทดสอบ (English Proficiency Test Results) (ตามที่ประกาศรับสมัครฯ ได้ประกาศไว้) 
  TOEFL คะแนนทีส่อบได้   .................................... IELTS  คะแนนทีส่อบได ้ .................................... 
  GRE คะแนนทีส่อบได้   .................................... DET คะแนนทีส่อบได ้ .................................... 
  GMAT คะแนนทีส่อบได ้ .................................... อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................. คะแนนที่ได้ ................. 
  (ให้ส่งหลักฐานผลการทดสอบพร้อมใบสมัครคัดเลือก/Attach the test results with application) 
 
4. ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) 

ภาษา 
(Language) 

 ระดับความรู้ความสามารถ  
ศึกษาโดยวิธ ี

(Learning Method) 
 (ให้ระบุว่าใช้ได้ในระดับ ดีมาก ดี หรือใช้ไม่ได้)  
เขียน (Writing) อ่าน (Reading) พูด (Speaking) 

     
     
     

 
5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai language Proficiency) 

ระดับความสามารถ ดีมาก (Excellent) ดี (Good) พอใช้ (Fair) ไม่คล่อง (Poor) 
อ่าน (Reading)      
เขียน (Writing)      

ฟัง-พูด (Listening - Speaking)     
 
6.  ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางการศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
    (Academic Works/Academic Activity during Study in University) 

ประเภท/รายละเอียดของผลงาน 
(Work/Activity Title) 

ระยะเวลา 
(Period) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

   
   
   
   

 
(1) ชื่อหนังสือ/บทความ (Book Title/Article Title) …………………………………………………………………………………………………… 

ปีที่พิมพ์ (Publication Year)…………………………ชื่อวารสาร (Journal) …………………………..........…………………………………. 
สำนักพิมพ์ (Publisher) ……………………………………………………….จำนวน………………….…หนา้ (Number of pages) 
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(2) ชื่อหนังสือ/บทความ (Book Title/Article Title) …………………………………………………………………………………………………… 
ปีที่พิมพ์ (Publication Year)…………………………ชื่อวารสาร (Journal) ………………………………….......…………………………….
สำนักพิมพ์ (Publisher) ……………………………………………………….จำนวน………………….…หนา้ (Number of pages) 
 

7.  ผลงานด้านอ่ืนๆ (Other Work/Activity/Contributions) 
     .………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
     .………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
     .………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
     .………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
 
8.  ข้อมูลอ่ืนๆ (Other Information) 

 8.1 ข้าพเจ้า    ไม่เคยได้รับทุนใดมาก่อน (Never received any scholarship before) 
                    เคยได้รับทุน (Have received scholarship)  
    ชื่อทุน (Scholarship Name)…………………………….………ศึกษาวิชา (Study Subject)………………………… 
                         ประเทศ (Country)…………………........พ.ศ. (Year) ………………เป็นระยะเวลา (Duration)……….............. 
                            และขณะนี้ขา้พเจ้า   มีภาระผูกพันในการชดใช้ทนุ (Work obligation scholarship) 
                ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน (No obligation scholarship) 

 อยู่ระหว่างการรับทุน (Currently receiving scholarship) ……………………………………........……………… 
 และข้าพเจ้า    มีภาระผูกพันในการชดใช้ทนุ (Work obligation scholarship) 

                                 ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน (No obligation scholarship) 

 8.2 การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา (Extra-Curricular activities in University)  
    ไม่เคย (No)   เคย (Yes) โปรดระบุ (Please Specify)……………………...……………………..….……........… 

 8.3 งานอดิเรก (Hobbies) คือ …………………………………………………………………………………………………………………...……….... 
 8.4 ความสามารถพิเศษ (Special Ability) (เช่น ศลิปการแสดง ดนตรี กีฬา การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)  
           ………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
           ………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
           ………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
 8.5 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) (เช่น เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น) พร้อมเหตุผล 
           ………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
           ………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 
           ………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….……….…………………………………… 

 8.6 การเป็นสมาชิก สมาคม/สโมสร (Association/Club Membership)   
   ไม่เคย (No)   เคย (Yes) โปรดระบุ (Please Specify) ………………………………………….……………………..………......... 
 8.7 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (Social Service)  
   ไม่เคย (No)   เคย (Yes) โปรดระบุ (Please Specify) ……………………….……….…….....……………………..………......... 
 8.8 การได้รับรางวลั/เครื่องหมายเชดิชูเกียรติ/ทุนการศึกษา/เป็นตัวแทนของสถานศึกษา (Award) 
         ไม่เคย (No)    เคย (Yes) โปรดระบุ (Please Specify) ………….………………………...…………..………………….………… 
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9.  ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา (Family Information) 

บิดา (Father)  มารดา (Mother) 
Name …………………………………………………………...………... Name ………………………………………………………………...….... 
สัญชาติ (Nationality)……………….เชื่อชาติ(Race)……..…… 
ศาสนา (Religion)...................................................…………  

สัญชาติ (Nationality)………………เชื่อชาติ (Race).….……… 
ศาสนา (Religion)...............................................……….…… 

อาชีพ (Occupation) ……………………………………...………… อาชีพ (Occupation) ……………………………….…….……..…… 
สถานทีท่ำงาน (Work Place)……………………….…...………… สถานทีท่ำงาน (Work Place)…………………….…….………….. 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile)…………………………….....…………… โทรศัพท์มือถือ (Mobile)…………………………..………………… 
ขณะนี้   ยังมีชีวิตอยู่ (Alive)       ถึงแก่กรรม (Death)  ขณะนี้   ยังมีชีวิตอยู่ (Alive)      ถึงแก่กรรม  (Death) 

 
10.  บุคคลและที่อยูใ่นประเทศไทยที่สามารถตดิต่อแทนทา่นไดโ้ดยรวดเร็ว (Contact person in Thailand  in case of emergency) 

     ชื่อ-นามสกลุ (Name)……………………………….………………………….เก่ียวข้องกับท่านโดยเป็น (Relationship) ……….……..…… 
     บา้นเลขที(่address)………………………… หมู่ที่……….…………… ตรอก/ซอย….…………ถนน…………….………………………………… 

 ตำบล/แขวง………………………………อำเภอ/เขต…………………. จังหวัด……………………….…..........รหัสไปรษณีย์……………………    
โทรศัพท์มือถือ (Mobile) ……………………………………E-mail address……....................................................……………………… 
 

11. สาเหตใุดที่ท่านสนใจสมัครเรียนในหลักสตูรที่ท่านสมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแหง่สิงคโปร์ และจดุเด่นของทา่น 
     ที่ทำให้ท่านเหมาะสมทีจ่ะไดร้ับการคัดเลือกให้เขา้ศึกษาในหลักสูตรดงักล่าว (Personal Statement, please outline the reasons  
     for your interest in this program at SUTD, your particular strengths as a candidate and details of experience)  

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

12.  ท่านทราบเกี่ยวกับทุนนีจ้ากที่ใด (Where did you hear about the scholarship?) 

 website ………………………………............................…… Information Board ……………………................………….. 
 Advisor (Name-Surname) ………………………………… Other (Specify) …………………………………………………… 

 
              ข้าพเจา้ขอรบัรองวา่ข้อความที่แจง้ไว้ในใบสมัครเปน็ความจริงทุกประการ และขา้พเจา้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัคร 
หากปรากฏภายหลังวา่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไมต่รงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผูข้าดคุณสมบัตทิันที (I certify that all 
of the statements in this application are true) 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………………… (Applicant's signature) 
                                                                           (………..……………………………………….…) 
                                                                           ................/..............………./.…….……….(Date of application)
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** สรุปเอกสารที่ใช้ในการสมคัร (ดูเพิ่มเติมในประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ หน้าที่ 2-3 ** 

1. ใบสมัคร (Application Form)  จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records)   จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบบัภาษาอังกฤษ   

หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยูช่ั้นปีสุดทา้ยของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  

จำนวน 1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ทีป่รกึษา หรือผู้บังคับบญัชา จำนวน 2 ท่าน  รวมจำนวน 2 ฉบับ 
5. ประวัติส่วนตัวเปน็ภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae)  จำนวน 1 ฉบับ 
6. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามประกาศรับสมัครฯ ไดก้ำหนดไว้) จำนวน 1 ฉบับ 
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ 
8. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว) จำนวน 1 ฉบับ 

 
 
ส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยวงเลบ็มมุซอง “สมัครทุน SUTD”  ไปที ่

มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี    
เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทบัตรา 
รับเอกสารเป็นสำคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชดำริฯ ประทบัตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  
มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81922 (คุณสมอนงค์ จินดาประพนัธ์)  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๘ ๐๐๔ ๙๓๔๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : somanong.jin@nstda.or.th 
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