
 

 
ใบสมัคร 

สำหรับผูส้มัครนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต 
ภาคการศึกษาที่.......... ปีการศึกษา 2563 

 
ชื่อปริญญา 
ชื่อสาขาวิชา 
ภาควิชา คณะ 
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 สถานภาพ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 
ชื่อ (ภาษาไทย) นามสกุล 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล 

อายุ ปี เพศ  ชาย  หญิง สัญชาต ิ

สถานภาพสมรส  สมรส  โสด 
บัตรประชาชนเลขที ่ หมดอายุ 
ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอ จังหวัด 
และ/หรือ บัตรข้าราชการเลขที ่ หมดอายุ 
ออกให้โดย 
อยู่บ้านเลขที ่ หมู่ ซอย 
ถนน แขวง/ตำบล 
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท ์ โทรสาร 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก  ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น  ที่อยู่อ่ืน ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
ชื่อสถานที่                                   เลขที่             หมู่  ซอย 
ถนน แขวง/ตำบล 
อำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท ์ โทรสาร 
E-mail 

เอกสารหมายเลข 1 
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2. ข้อมูลการทำงาน และ ทนุการศึกษา 

 2.1   ทำงานแลว้  ยังไม่ไดท้ำงาน 
 2.2  ถ้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน บาท 

  ต้นสังกัดเปน็  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน 
  ที่ทำงาน                                                                เลขที ่         หมู่ ซอย 
  ถนน   ตำบล/แขวง 
  อำเภอ/เขต             จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์
  โทรศัพท ์              โทรสาร 

 2.3  สำหรับผู้ทำงานในข้อ 2.2                 ท่านใช้เวลานอกเวลาทำงานในการศึกษา   ท่านลาศึกษา 
  ซึ่งท่านได้รับอนุมตัิให้ลาศึกษาตั้งแต่ปี   ถึงปี 
  อ่ืน ๆ (โปรดชี้แจง) 

 2.4   การได้รับทุนการศึกษา/วจิัย ฯลฯ 
  ถ้าท่านได้รับ หรือ กำลังจะไดร้ับทุนการศึกษา/วิจัย กรุณาให้รายละเอียด 
  1) ชื่อทุน 
  กำหนดการรับทุนเร่ิมตั้งแตป่ี พ.ศ.    ถึงปี พ.ศ.        ระยะเวลา ปี เงินทุน บาท 
  ทุนนี้ให้อะไรบา้ง และมีเงื่อนไขอย่างไร 
  2) ชื่อทุน 
  กำหนดการรับทุนเร่ิมตั้งแตป่ี พ.ศ.    ถึงปี พ.ศ.        ระยะเวลา ปี เงินทุน บาท 
  ทุนนี้ให้อะไรบา้ง และมีเงื่อนไขอย่างไร 
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ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัย/รางวัล/ความสามารถพิเศษ 
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างศึกษาปริญญาโทหรือหลงัจากสำเร็จการศึกษา (ถา้มี) 
 การตีพิมพ์ผลงานวจิัย 
 การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชมุ 
4. งานวิจัยในปัจจุบัน 
 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) 
 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) 
5. รางวัลที่เคยได้รับระหว่างศึกษา หรือหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ชื่อรางวัล 
 ได้รับเมื่อวันที ่
6. ความสามารถพิเศษ กิจกรรมนักศึกษาที่เคยร่วม 

 6.1  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  พอใช้  ดี  ดีมาก 

       การสอบ TOEFL  ไม่เคยสอบ  เคยสอบ ได้คะแนน 
  เมื่อวันที่ 
       การสอบอ่ืน ๆ คือ ผลคะแนนทีไ่ด ้
 6.2  ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ 

       ภาษา ระดับ  พอใช้  ดี  ดีมาก 
 6.3  ประสบการณ์ในตา่งประเทศ (โปรดระบุรายละเอียดและระยะเวลา) 
 6.4  การร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
7. ข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 (ระบุ) 
8. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกของนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตแล้วว่า ต้องเป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย ข้อ 2-6 ของประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตามโครงการผลิต
นักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 ลงชื่อ………………………………………………………………………ผู้สมัคร 

 (………………………………………………………………………………) 

 วันที่ ………………/………………………/……………….. 
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ส่วนที่ 3 ความเห็นและข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ตำแหน่งวิชาการ (ศ. / รศ. / ผศ. / ดร. / อ.) ชื่อ-นามสกลุ อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลัก 
สังกัดภาควิชา  คณะ 
โทรศัพท ์  โทรสาร E-Mail 
ได้คัดเลือกให้ (นาย/นาง/นางสาว)  เป็นนักวิจัยดษุฎีบัณฑติ 
ด้วยเหตุผลทางวิชาการ คือ 

1. 
2. 
3. 

ด้วยเหตุผลด้านคุณสมบตัิส่วนตวั คือ 
1. 
2. 
3. 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารย์ผู้ร่วมมือด้วยในต่างประเทศ 

1. 
2. 

 
 ลงชื่อ……………………………….…………….......………………………อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 (…........................................…………………………………………………) 

 วันที่………………/…………………/…………………… 




