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Application Form for the Graduate Research Scholarship Burapha University 
For the Fiscal Year of 2020 

 
ช่ือ-นามสกุล ของผูข้อรับทุน (Name-Last name of the applicant) ………………………………………………… 
รหสัประจ าตวันิสิต (Student ID).................………….…..………………………………….…………………….. 
เป็นนกัศึกษาระดบั (Currently enroll in:)  

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

ภาคการศึกษา (Semester) /ปีท่ีเร่ิมเขา้ศึกษา (Initial year of study)………………………………………………… 
หลกัสูตรท่ีเรียน (Program of study)………………………………………สาขาวชิา (Major/Pathway)…………… 
คณะ/วทิยาลยั (Faculty/College).................………….…..………………………………….…………………….. 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้(Contact address)……………………..…………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศพัท ์(# Telephone) ……………….……………อีเมล ์(e-mail):.................................................... 
คะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average [GPA])……….(แนบส าเนาผลการเรียนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
(Attach a copy of transcript with applicant’s signature to certify true copy) 
 

วทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ (Thesis / Dissertation) 
1.  ช่ือเร่ืองภาษาไทย/ ภาษาองักฤษ (Title [Thai/ English]) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Principal thesis/ dissertation advisor) 
……............................................................................................................................................................................ 
3.  วนัท่ีไดรั้บอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จากคณะ/วทิยาลยัตน้สังกดั/บณัฑิตวทิยาลยั 
 (Date of approval for thesis/ dissertation proposal by the faculty/ college/ graduate school) 
วนัท่ี (Date) ……..……………....เดือน (Month) ………………………….…พ.ศ. (Year)…………..………. 
4.  วนัท่ีไดรั้บรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั (Date of ethical approval [Attach a copy of IRB certificate]) วนัท่ี 
(Date) ……..……………....เดือน (Month) ………………………….…พ.ศ. (Year)…………..……… 
(แนบส าเนา) (Attach a copy of IRB certificate) วนัท่ี (Date) ……..เดือน (Month) ……….…พ.ศ. (Year)……… 
 

 
 

ติดรูป 
(Photo) 
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ขา้พเจา้ไม่อยูร่ะหวา่งการขอหรือรับทุนสนบัสนุนวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์อ่ืนๆในปัจจุบนัและขอรับรอง
วา่ขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ (I am not currently in the process of applying or receiving 
other scholarships for the conduct of thesis/dissertation and I certify that the above mentioned statements are true 
in all respects.)  
 

          ลงช่ือผูข้อรับทุน (Signature) ……………………….…………………………… 
             (Name of applicant)  (……………..…………………………………) 

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

ค ารับรองจากประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ 
(Recommendation from the Principal thesis/ dissertation advisor) 

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

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

ประธานกรรมการควบคุมการท าวทิยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์  
(The Principal thesis/ dissertation advisor) 

     วนัท่ี (Date)............เดือน (Month).......................พ.ศ. (Year)........... 
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รายละเอยีดเค้าโครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ เพ่ือขอรับทุนอดุหนุนการวจิัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 

Details of Thesis/ Dissertation to be Applied for the Graduate Research Scholarship  
Burapha University 

-------------------------------- 
1.  ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ภาษาไทยและองักฤษ (Title of master thesis/ doctoral dissertation in Thai and 
English) 
……………….……………………………………………..………………………………………………….. 
……………….……………………………………………………………………..………………………….. 
………………………………………………………………………..……………………………………….. 
2. เคา้โครงวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์โดยยอ่ (ประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญั วตัถุประสงค ์ทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดท่ีใช ้ระเบียบวิธีวจิยั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 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. วนัท่ีคาดวา่วทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จะแลว้เสร็จ (Expected dates of thesis / dissertation completion) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีค่าดว่าจะใช้ในการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎนิีพนธ์ แสดงรายการค่าใช้จ่าย 
(All expenses expected to be used in conducting thesis/ dissertation/ List all expenses.  
  รายการใชจ่้าย (Expense items)      จ านวนเงิน (Baht) 
4.1……………………………………………………   ………………………… 
4.2……………………………………………………   ………………………… 
4.3……………………………………………………   ………………………… 
4.4……………………………………………………   ………………………… 

 งบประมาณรวมทั้งส้ิน (Total Budget)         …………………   บาท (Baht) 
 
* หมายเหตุ (*Note) 
1. กรุณาพิมพทุ์กขอ้ความ (Please type all of the information)  
2. กรณีนิสิตชาวไทยท่ีศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติสามารถกรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษได ้ 
(In case of Thai student who is studying in international program, information can be filled out in English.) 
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