
ใบสมัครขอรับทุนอดุหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ ์
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 

Thesis/dissertation scholarship application form  
for graduate students Burapha University 

 
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขอรับทุน (Name-lastname of the applicant) ……………………………………….………………..……. 
รหัสประจ าตัวนิสิต (Student ID).................………….…..………………………………….……….................……………….…….… 
เป็นนักศึกษาระดับ (Currently enroll in:)  

 ปริญญาโท (Master’s degree)  แผน (Plan)………..  
 ปริญญาเอก (Doctoral degree)  แผน (Plan)……….. 

ภาคการศึกษา (Semester) /ปีที่เริ่มเข้าศึกษา (Initial year of study)……………………………………………………..……… 
หลักสูตรที่เรียน (Program of study)………………………………………สาขาวิชา (Major/pathway)………………………….. 
คณะ/วิทยาลัย (Faculty/college)................................................................ ............................................................... 
ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ (Contact address)……………………..…………………………..………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone number) ……………….……………อีเมล (e-mail):............................................................. 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average [GPA])……….…(แนบส าเนาผลการเรียนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
(Attach copy of transcript with applicant’s signature to certify true copy) 
 

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis / dissertation) 
1.  ชื่อเรื่องภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ (Title [Thai/ English]) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….. 
2.  ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Principal thesis/ dissertation advisor) 
…….............................................................................................................................. ................................................... 
๓.  วันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จากคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด/ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 (Date of approval for Thesis/ dissertation proposal by the faculty/ college/ graduate school) 
อนุมัติเมื่อวันที่ (Approval date) ……..……………....เดือน (Month) ………………………….…พ.ศ. (Year)…………..………. 
วันที่ได้รับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (แนบส าเนา).......................................................................... ................. 
(Date of ethical approval [Attach a copy of IRB certificate]) 
 

ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการขอหรือรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์อ่ืนๆในปัจจุบันและขอรับรองว่าข้อความ 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นจริงทุกประการ (I certify that the above mentioned statements are true in all 
respects and I am not currently in the process of applying or receiving other scholarships for the 
conduct of thesis/dissertation) 
 

          ลงชื่อผู้ขอรับทุน (Name of applicant)……………………….…………………………… 
                 (……………..…………………………………) 

                    วันที ่(Date)............เดือน (Month).......................พ.ศ. (Year)........... 

 
 

ติดรูป 
(Photo) 

 



-๒- 
 

ค ารับรองจากประธานกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
(Recommendation from principal thesis/ dissertation advisor) 

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

ลงนาม (Signature)………………………………………..……………. 
                        (…………..…………..…………………………) 

วันที่ (Date)............เดือน (Month).......................พ.ศ. (Year)........... 
ประธานกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ (Principal thesis/ dissertation advisor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

รายละเอียดเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดษุฎีนิพนธ์ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนวิทยานพินธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

Details of thesis/ dissertation to be applied for a graduate scholarship  
Burapha University 

 

1.  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ภาษาไทยและอังกฤษ (Title of master thesis/doctoral dissertation  
in Thai and English) 
……………….……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
……………….……………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………...… 
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……….. 
……………….……………………………………………………………………..…………………………………………………..………….….…… 
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……….. 
……………….……………………………………………………………………..…………………………………………………..………….….…… 
2. เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์โดยย่อ (ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) ไม่เกิน 1 หน้า 
(Brief summary of thesis/ dissertation proposal (including background and significance, objectives, 
theories and conceptual frameworks, research methodology, and contribution of knowledge) not 
more than 1 page. 
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……….. 
……………….……………………………………………………………………..…………………………………………………..………….….…… 
3. วันที่คาดว่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จะแล้วเสร็จ (Expected dates of thesis / dissertation completion) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…... 
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แสดงรายการค่าใช้จ่าย 
(All expenses expected to be used in conducting thesis/ dissertation/ List all expenses.  
  รายการใช้จ่าย (Expense items)      จ านวนเงิน (Baht) 
๔.๑……………………………………………………………………………………  ………………………… 
๔.๒……………………………………………………………………………………  ………………………… 
๔.๓……………………………………………………………………………………  ………………………… 
๔.๔……………………………………………………………………………………  ………………………… 
๔.๕……………………………………………………………………………………  ………………………… 

  งบประมาณรวมทั้งสิ้น (Total Budget)        …………………………บาท (Baht) 
 
* หมายเหตุ (*Note) 
1. กรุณาพิมพ์ทุกข้อความ (Please type all of the information)  
2. กรณีนิสิตชาวไทยท่ีศึกษาในหลักสูตรนานาชาติสามารถกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้  
(In the case of Thai students studying in international program, they can fill out 
information in English.) 
 


