
ใบสมัครรับทุน Technology Grants (Ph.D. Scholarship) 

ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจ าปี 2557 
 

 

 บุคคลทั่วไป    บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ชื่อผู้สมัคร   

หน่วยงาน/สถาบัน   

เบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือที่สะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล  
 
 

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน 

กรุณาท าเครื่องหมาย x ในช่องสี่เหลี่ยมที่มีเอกสารแนบ 

 1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 

 2. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 

 3. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษาจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย  

 4. จดหมายแนะน าผู้สมัคร (letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ) 

 5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of record) ระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่ส าเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

  อ่ืน ๆ  

 6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ด าเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็น
 ที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง
 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

 7. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  

 8. ส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)  

หมายเหตุ:    

1. กรุณาจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด จ านวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมส าเนา 9 ชุด) 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาใบสมัครที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนเท่านั้น  

 

 

 

 



 
ปิดรับสมัครทุนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  

 
 
 
 

BEWERBUNG UM EIN TECHNOLOGIE STIPENDIUM 
APPLICATION FOR A TECHNOLOGY SCHOLARSHIP    

 

 
           Ph.D. Scholarship         

 
 
 
PERSÖNLICHE DATEN/PERSONAL DATA 

 

Last or family name  
(as in passport) 

In English: 

In Thai: 

First name(s) In English: 

In Thai: 

Sex Female Male 

Date of birth  Age 

Place of birth  

Nationality  

Address under which you wish to 
be contacted 

 

 

 

 

Mobile Phone /Phone / Fax  

E-mail  

Home address  

 

 

Marital Status / Children  

 
 

PHOTO 

(1” or 2”) 
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BERUFSTÄTIGKEIT/WORKING EXPERIENCE 

If any 

Present employer/ 

Name and address of Company 

 

Name of position  

Duration  

Describe your working duties  

 

 
 
 

STUDIEN/ ACADEMIC STUDIES  

Please attach confirmations of academic degrees only 

Secondary School Name of School 

 Place, Country Year 

Bachelor studies or equivalent University 

 Place, Country 

 Field of studies 

 Academic degree Year of degree 

Master studies or equivalent University 

 Place, Country 

 Field of studies 

 Academic degree (expected) Year of degree 

 Master Thesis (title) 

Doctorate studies or equivalent University 

 Place, Country 

 Field of studies 

 Academic degree (expected) Year of degree 

 Title of thesis 
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FORSCHUNGS-BZW. STUDIENPROJEKT IM AUSLAND/RESEARCH OR STUDY-PROJECT ABROAD 

Please attach a detailed description 

Title of research project 

 

 

 

 

Academic discipline  

Scheduled duration/months  

 

From 

To 

Short description of the project  

 

 

 

 
ZUSATZQUALIFIKATIONEN/ADDITIONAL QUALIFICATIONS 

Additional sheets may be attached 

Foreign languages German English French Others……… 

excellent     

well     

sufficient     

not at all     

Further relevant courses  

 

Publications National 

*Please attach lists of publications   International 

Previous scholarships for 
study/training/research abroad 

Country 

 Field of study 

 Qualification received 

 Name of scholarship 

 From/to 
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WISSENSCHAFTLICHER KONTAKT IM AUSLAND/SCIENTIFIC CONTACT ABROAD 

 

Name of academic contact person 

(in Austria) 

 

 

 

 

University  

Department  

 

Address  

 

Phone  

E-mail  

 
I declare that all statements submitted on the application form are correct. I agree to inform the 
OeAD-GmbH of any changes or additions to the statements submitted. Furthermore I am aware of 
the fact that the scholarship is only designed to pursue a research stay and does not include any 
regular position at the mentioned university or department. 
 
 
 
 
 
 
 
Place, date  

 
 
 
Signature  
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