
  

 

ใบสมัครแบบย่อ (Abbreviated Application Form) 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท 

*** โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (The Application Form is to be filled out in English) *** 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร  
 

เลขที่ผู้สมัคร (Application ID Number) 
(ได้จากการสมัครผา่นเว็บไซตข์อง
มหาวิทยาลยั ตวัอย่างเช่น A10380645) 

 

สถานะการส่งใบสมัคร 
(Application Status) 

Submit the application form at the University of Dublin website. 
Date …….......… Month ………........……… Year ……….… 

คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร 
(Name-Surname) (ภาษาไทย) 

 

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร 
(Name-Surname) (ภาษาอังกฤษ) 

 

วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth) Date …..…..… Month …………............…… Year ………....… 
อายุ (Age) …….........…ปี…....…...........เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

สัญชาติ (Country of Citizenship)  

ที่อยู่ (Home Address)  
 

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

สถานะด้านการศึกษา  
(Educational Background) 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)   

สาขา ...........................................มหาวิทยาลัย ..........................................  

ปีที่สำเร็จการศึกษา .....................................เกรดเฉลี่ย (GPA) …………..….. 

ความรู้ความสามารถด้านภาษา 
(Knowledge of Language) 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (กรุณาแนบผลสอบมาด้วย) 

คะแนน TOEFL ……………….………. คะแนน 

คะแนน IELTS .............................. คะแนน 

คะแนน Duolingo English Test (DET) .................................... คะแนน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................คะแนนที่ได้ ........................................ 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
 



 
 

  หลักสูตรที่สมัคร (Course Applied for) 
 

ชื่อหลักสูตร (Course Title (& Code)) 
ตัวอย่างเช่น Engineering (NUS1) 

Ex: Engineering (NUS1)  
 
 
 
 

 

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
   *** โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัครด้วย *** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คำถาม (Question) คำตอบ (Answer) 
สาเหตุที่ท่านสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรที่ท่านสมัครที่
มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน และจุดเด่นของท่านที่ทำให้ท่าน
เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกลา่ว  
(Personal Statement  Please outline the reasons for 
your interest in this program at UCD Dublin,  your 
particular strengths as a candidate and details of 
experience) 

 

ท่านทราบเก่ียวกับทนุนี้จากที่ใด  
(Where did you hear about the scholarship?) 

 

       
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง อย่างน้อย 2 ท่าน (Referee) 
(At least 2 academic referee(s)) 
 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  
(Referee’s Name) 

อีเมล 
(Email Address) 

เบอร์โทรศัพท์ 
 (Referee’s Phone No.) 

1)   

2)   

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาปริญญาบตัร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ หรือสำเนาหนังสือ 
    รับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยูช่ั้นปีสุดทา้ยของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

จำนวน 1 ฉบับ 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ทีป่รึกษา หรือผู้บังคับบัญชา (Recommendation Letter) จำนวน 2 ท่าน  รวมจำนวน 2 ฉบับ 
4. ประวัติส่วนตวัเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae)  จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (English and Technical Proficiency Test Results) จำนวน 1 ฉบับ 
6. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตวัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ (Personal Identification) จำนวน 1 ฉบับ 
7. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) (กรณีมีหนังสือเดนิทางอยู่แล้ว) จำนวน 1 ฉบับ 



 
 

ส่งใบสมัครแบบย่อ และหลกัฐานและเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ไปท่ี 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สมคัรทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน)  
ห้อง 613 ช้ัน 6 อาคาร สวทช. เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันท่ีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคญั  
และหากผู้สมัครคดัเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันท่ีงานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำรฯิ ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคญั 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คณุสมอนงค์ จินดาประพันธ์ 
โทรศัพท ์: 02 564 7000 ตอ่ 81813 (เยาวลักษณ์) / 81922 (สมอนงค์) 
อีเมล : yaowalak@nstda.or.th / somanong.jin@nstda.or.th


