เลขประจําตัวสอบ............................
……………………………….

ใบสมัครคัดเลือกขา ราชการ/เจา หนาที่ข องรัฐเพื่อรับทุนรัฐ บาล
ประจําป 2560
ประเภททุน ..........................................................................................................

ติดรูปถายขนาด
๑X๑.๕ นิ้ว
ถายไวไมเกิน ๑ ป

---------------------------------------เรียน ประธานกรรมการคัดเลือก
ดวยขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )……………………………………………………...…………………………………….….
( Mr. / Mrs. / Miss )………………………………………………….…………………………………………….…..
เลขประจําตัวประชาชน
มีความประสงคจะสมัครคัดเลือกขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป ......................................................
ประเภททุน ....................................................................................................................................... หนว ยที…่ ……………………..
(สมัครไดคนละ ๑ หนวย) ทุนตามความตองการของ........................……………………………………………..........................................
ไปศึกษาสาขาวิชา………….…………………………………………………………..…………….…ระดับปริญ ญา………………….………………………
จึงขอแจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
๑. ขาพเจาเกิดวันที…่ ……………เดือน……………………….……พ.ศ.………………….…… อายุ…………..ป………….เดือน…………วัน
สัญชาติ…………….……….เชื้อชาติ……………………….ศาสนา………………………
๒. ปจจุบันเปนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐตําแหนง………………..……………………………ระดับ…………………………………........
โดยเริ่มรับราชการ/ปฏิบัตงิ านเมื่อวันที…่ ……………….…….เดือน……………………………….………พ.ศ. …………………………….….….
มีอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงาน ..................ป.................เดือน ..................วัน (นับถึงวันที่ที่ปดรับสมัคร)
สถานที่ทํางานปจจุบัน…………………………………………………….…………………………………………………………………………….….…….
โทรศัพท……………………………………..……โทรสาร……………………………..………e-mail:…………………………..……………….……….
๓. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน)
บานเลขที…่ ……………..………หมูท…ี่ ….…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….…………………………………..…..…..
ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต………………………………………..…จังหวัด…………….……………….…….………
รหัสไปรษณีย…………….………..…โทรศัพท…………………………..…………….โทรศัพทเคลื่อนที.่ ....................................................
โทรสาร……….…………………….e-mail:……………………………………………………………..…………………….…………………..…………….
๔. ในกรณีเรงดวนที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได ขอใหตดิ ตอผานทาง
(ชื่อ-นามสกุล)………………………..……………………….……………………………โทรศัพท………………………………..…………………...……

-๒-

๕. ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา

ระหวาง
พ.ศ. – พ.ศ.

วุฒิที่ไดรบั
แผนการเรียน/สาขาวิชาเอก

คะแนน
เฉลี่ย

ปริญญาโท

๖. ประวัตกิ ารรับราชการ
ตําแหนง / ระดับ / สังกัด

หนาที่ความรับผิดชอบ

๗. ความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศ
ระดับความรูความสามารถ
ภาษา
(ใหระบุวาใชไดในระดับดีมาก ดี พอใช)
เขียน
อาน
พูด

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ศึกษาโดยวิธี

๘. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ o TOEFL………………………………….คะแนน (วันที่ทดสอบ.........................................)
o IELTS…………………………………….คะแนน (วันที่ทดสอบ........................................)
o ไมมีผลการทดสอบ

-๓๙. ระบุวิชาเอก หรือวิชาบังคับของหลักสูตรที่ศกึ ษาจํานวน ๑๐ วิชา และระดับคะแนนที่ไดรบั (A B C หรือ D)
ระดับปริญ ญาตรี
สาขาวิชา……………………………………
จํานวน ระดับ
รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก
หนวยกิต คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ระดับปริญ ญาโท
สาขาวิช า…………………………………
จํานวน ระดับ
รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก
หนวยกิต คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๐. ขาพเจา o ไมเคย o เคย ไดรบั ทุนไปศึกษา / ฝกอบรม ณ ตางประเทศ
หลักสูตร
ประเทศ
ทุน

ระยะเวลา *

ระยะเวลา* หมายถึง วันที่เริ่มตนและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ไดรบั ทุนไปศึกษา / ฝกอบรม
๑๑. เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาตอ (ใหเขียนไมเกินเนื้อที่กระดาษที่กําหนดให)
………………………………………………………………..……………………..………………………………….……….………………………………………
……………………………………………………………………………..…………....………………………………………………………..………………….…
…………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………………………………..…………………………………....…………………………………………
…………………………………………………………………………..………………...…………………………………………..…………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………...……………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….………………

-๔…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………
๑๒. สถานภาพการสมรส o โสด

o สมรส o หมาย

o แยกกันอยู

o หยาราง

๑๓. ชื่อ-นามสกุลของคูสมรส…………………………………..…………………….…………สัญชาติ…..…..…เชื้อชาติ…...……ศาสนา……………
อาชีพ……………………………..………….ตําแหนง…………..…………………………..…….…………….………มีบุตรจํานวน………...……คน
๑๔. ขอมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา
บิด า
ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..……
เชื้อชาติ………….สัญชาติ………..……ศาสนา…………………….
อาชีพ o ๑. รับราชการ o ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
o ๓. รับจาง o ๔. คาขาย o ๕. สวนตัว
o ๖. พอบาน o ๗. ถึงแกกรรม
สถานที่ทํางาน………………….……………………….…………..…..
โทรศัพท……………………………..………………….…………...……
บานพัก……………………………………………….……………...…...
โทรศัพท……………………….……………………………………..……

มารดา
ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..……
เชื้อชาติ………….สัญชาติ………..……ศาสนา…………………….
อาชีพ o ๑. รับราชการ o ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
o ๓. รับจาง o ๔. คาขาย o ๕. สวนตัว
o ๖. พอบาน o ๗. ถึงแกกรรม
สถานที่ทํางาน………………….……………………….…………..…..
โทรศัพท……………………………..………………….…………...……
บานพัก……………………………………………….……………...…...
โทรศัพท……………………….……………………………………..……

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครเปนความจริงทุกประการและขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังวาขาพเจามีคุณสมบัตไิ มตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัตทิ ันที
(ลงลายมือชื่อ)……………………………….………………………ผูสมัครคัดเลือก
(…………………………….……………………….)
วันที…่ ……..เดือน……….………….พ.ศ………………

ในการสมัครคัด เลือ ก ผูส มัค รคัด เลือ กจะตอ งตรว จสอบและรับ รองตนเองว ามีคุณ สมบัติต รงตามประกาศรับ สมัค รจริง
เมื่อ คณะกรรมการดําเนินการคัด เลือ กไดต รวจคุณ สมบัติจ ากเอกสารและหลักฐานแลว ถาปรากฏวาผูใดมีคุณ สมบัติไ มต รงตาม
ประกาศรับ สมัคร จะถือวาผูนั้นเปนผู ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผ ูส มัค รคัด เลือ กกรอกรายละเอียดใน ใบสมัค รเปน เท็จ
สํานักงาน ก.พ. จะแจงใหหัว หนาสว นราชการเจาสังกัด พิจารณาดําเนินการทางวิน ัยตามควรแกกรณีตอไป

-๕แบบฟอรม สนง.ก.พ. ๕

หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
เขียนที…่ ……………………………….………………….………
วันที…่ ……..เดือน……………….…………..พ.ศ………………….
ขาพเจา (๑)………………………………….……………….......................................................................................
ตําแหนง…………………………………………..………….….....ระดับ……………………………………………….………………………………..
กรม/หนวยงาน……………………………..……………………………….......กระทรวง………………………………………..……………….….
อนุญาตให (๒)………………………………………………………………………………………………………..............................................
ตําแหนง……………………………………………………………..ระดับ….……………………..……………….……………………………………..
กรม/หนวยงาน…………………………………………………..….…………กระทรวง……………………………………………………………….
ไปสมัครคัดเลือกเพื่อรับ ทุน รัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจําป .................... ประเภททุน…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
อนึ่ง ขอรับรองวาขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐผูนี้เปนผูมคี วามเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ
ดังนี้
๑. เปนผูมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๒. เปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อุทศิ และเสียสละ
๓. เปนผูมีความรูความสามารถเพียงพอ สมควรจะไดรับการพัฒนาใหมคี วามรูเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมา
เปนกําลังสําคัญของสวนราชการ/หนวยงาน
๔. ความเห็นอื่นๆ (ถามี)………………………………..………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………
(……………………………………………………………..)
ตําแหนง……………………………………………………………
หมายเหตุ : (๑) ชื่อผูอนุญาตและรับรองความเหมาะสมฯ จะตองเปนหัว หนาสว นราชการ/หนว ยงานเจาสังกัด
ระดับ กรม หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูไดรับมอบหมายใหป ฏิบัติราชการแทน
(๒) ชื่อขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐที่อนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน ฯ

