






















คุณสมบัตผิูสมัครรับทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยน ฝกประสบการณวิชาชีพ ณ ตางประเทศ 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปการศึกษา พ.ศ.2560 

 

1. คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา 

  (1) เปนนักศึกษาที่ศึกษาอยูทุกสาขาวชิา หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีในช้ันป 3 – 4 

  (2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.75 (หรอืคะแนนเฉลี่ยวชิาเอก ไมนอยกวา 2.75) 

  (3) มสีถานภาพเปนนักศกึษาตลอดเวลาที่ไปทํากจิกรรมในตางประเทศ  

  (4) ผานการสอบภาษาอังกฤษและมีผลสอบ SPEEXX ไมนอยกวารอยละ 65 หรือมีผลสอบ 

TOEIC ไมนอยกวา 500 คะแนน หรือ CU TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ TU GET ไมนอยกวา 450 

คะแนน หรอือยูในดุลยพนิจิของคณะกรรมการ  

 (5) ผานการสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการ 

  (6) มทีักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับด ีสุขภาพแข็งแรง และไมมสีตฟินเฟอน 

  (7) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

  (8) ไมเปนผูมคีวามประพฤตเิสยีหายรายแรง 

 

2. ผูประสงคจะขอรับทุนการศึกษาจะตองปฏบิัต ิดังน้ี 

 (1) นักศึกษาติดตอขอรับแบบคําขอทุนการศึกษาที่คุณทิฆัมพร อิสริยอนันต ฝายวิจัยและ

บรกิารวชิาการ สํานักงานคณบด ีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีช้ัน 1 อาคารศูนยวทิยาศาสตร 

 (2) นักศกึษาดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสาร และใหอาจารยที่ปรกึษาลงนามรับรอง 

 (3) นักศึกษากรอกแบบคําขอทุนการศึกษาสงดวยตัวเองที่คุณทิฆัมพร อิสริยอนันต ฝายวิจัย

และบรกิารวชิาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตร  

ตามชวงเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินดําเนินงานทุนการศึกษา หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงให 

นักศกึษาทราบตอไป 



 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณวิชาชีพตางประเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ประวัติสวนตัว 

ขาพเจา นาย/นางสาว...................................นามสกุล...................................รหัสนักศึกษา......................... 
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... 
หลักสูตร..................................................................สาขาวิชา....................................................................... 
เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา.................................จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน.................................... 
ปจจุบันกําลังศึกษาปท่ี.................แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม................................................................... 
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ SPEEXX…………………………………….สอบเมื่อวันท่ี............................................... 
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC……………………………………….สอบเมื่อวันท่ี............................................... 
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU TEP…………………………………….สอบเมื่อวันท่ี............................................... 
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU GET…………………………………….สอบเมื่อวันท่ี............................................... 
เกิดวันท่ี................เดือน.................พ.ศ...................อายุ..........ป สัญชาติ.................ศาสนา........................ 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได..................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.................................................... E-mail : …………………………………………………………………………. 
มีความประสงคจะขอรับทุนนักศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนฝกประสบการณวิชาชีพตางประเทศ ณ .................... 
................................................................................................ประเทศ......................................................... 
 

2. ประวัติครอบครัว 
ชื่อ-สกุล บิดา.......................................................อาชีพ..............................รายไดเดือนละ.....................บาท 
ชื่อ-สกุล มารดา............................................... ....อาชีพ.............................รายไดเดือนละ.....................บาท 
สถานภาพบิดา-มารดา        อยูรวมกัน       แยกกัน       บิดาเสียชีวิต       มารดาเสียชีวิต 
คาใชจายในการศึกษาไดรับจาก       บิดา-มารดา        รายไดของตนเอง       อื่นๆ (ระบุ)........................ 
รายไดจํานวนเงิน.............................................................บาทตอเดือน 
รายไดพิเศษท่ีเคยทําหรือกําลังทําอยู.........................................................................................บาทตอเดือน 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําในมหาวิทยาลัย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
3. ประวัติการศึกษา 
ชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา...................................................................จังหวัด..................................... 
ระดับคะแนนเฉล่ีย.................................ทุนท่ีเคยไดรับ.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

รูปถ่ายขนาด 

1 นิว้ 



 
 

International Internship Scholarship Application Form 
 
Personal details: 
Family name: …………….Given name: …………………………………….. Gender………………………….. 
Student ID: ………………………………….Major………………………………………………………………………….. 
 
Personal Introduction: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hobby/ Activity: ……………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Motivation: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนความจริง และไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานแลว 
 
                                                                ลงชื่อ........................................................ผูสมัคร 
                                                                     (.........................................................) 
                                                                         ............../................../.............. 
 
ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                     (.........................................................) 
                                                                         ............../................../.............. 
                                                                                  อาจารยท่ีปรึกษา 
 
เอกสารแนบ 
 

 ใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 
 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ SPEEXX / TOEIC / CU TEP / TU GET  

 หลักฐานประกอบอ่ืนๆ.................................................................................................... 
                                                          



 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาไปแลกเปลี่ยน  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
    

 ด้วยคณะกรรมการระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สวนสุนันทา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพ่ือไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงขอประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๗ คน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. นายวชิรวิทย์  อุตตะมะ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๒. นายธัชพงศ์พัชร์ บุญเพ่ิมพูน (สาขาวิชาเคมี)  
 ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
 

 ๓. นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย  (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๔. นางสาวจิตานุช  บุญศรี (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๕. นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 
 ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๖. นายมงคล  ศรีศิลป์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนิเซีย จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๗. นายธนาธร อยู่ปาน (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนิเซีย จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
 

 อนึ่ง ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศฉบับนี้น าส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน ๑ ชุด เพ่ือใช้ในการรับเงินทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป 
 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
  

 

 

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                                                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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