
  

ใบสมัครคัดเลือกขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 

ประจําป 2560  
ประเภททุน .......................................................................................................... 

 
---------------------------------------- 

 

เรยีน  ประธานกรรมการคัดเลือก 
 

              ดวยขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )……………………………………………………...…………………………………….…. 

 ( Mr. / Mrs. / Miss )………………………………………………….…………………………………………….….. 
 

                                    เลขประจําตวัประชาชน   
 

มีความประสงคจะสมัครคดัเลือกขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐเพ่ือรบัทุนรฐับาล ประจําป ...................................................... 

ประเภททุน ....................................................................................................................................... หนวยที…่…………………….. 

(สมัครไดคนละ ๑ หนวย) ทุนตามความตองการของ........................…………………………………………….......................................... 

ไปศึกษาสาขาวิชา………….…………………………………………………………..…………….…ระดับปรญิญา………………….……………………… 

                     จึงขอแจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงัตอไปนี ้
 

๑.  ขาพเจาเกิดวันท่ี………………เดอืน……………………….……พ.ศ.………………….…… อาย…ุ………..ป………….เดอืน…………วัน   

     สัญชาติ…………….……….เช้ือชาติ……………………….ศาสนา……………………… 
 

๒.  ปจจุบันเปนขาราชการ/เจาหนาที่ของรฐัตาํแหนง………………..……………………………ระดับ…………………………………........ 

     โดยเริ่มรบัราชการ/ปฏิบัตงิานเมื่อวันที…่……………….…….เดอืน……………………………….………พ.ศ. …………………………….….…. 

     มีอายรุาชการ/อายุการปฏบิัติงาน ..................ป.................เดือน ..................วัน (นับถึงวันท่ีท่ีปดรบัสมัคร) 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน…………………………………………………….…………………………………………………………………………….….…….

โทรศพัท……………………………………..……โทรสาร……………………………..………e-mail:…………………………..……………….………. 
 

๓.  ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถตดิตอไดสะดวกท่ีสุด  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน) 

     บานเลขท่ี………………..………หมูที…่….…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….…………………………………..…..….. 

     ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต………………………………………..…จังหวัด…………….……………….…….……… 

     รหัสไปรษณยี…………….………..…โทรศัพท…………………………..…………….โทรศัพทเคล่ือนที.่.................................................... 

     โทรสาร……….…………………….e-mail:……………………………………………………………..…………………….…………………..……………. 
 

๔.  ในกรณีเรงดวนที่ไมสามารถตดิตอขาพเจาได  ขอใหตดิตอผานทาง 

(ช่ือ-นามสกุล)………………………..……………………….……………………………โทรศัพท………………………………..…………………...…… 

 

 

 

 

 

 
ติดรูปถายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 

ถายไวไมเกนิ ๑ ป 

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



 

 

- ๒ - 
  

 

๕.  ประวัตกิารศกึษา 

 

ระดบั 

 

ช่ือสถานศกึษา 

ระหวาง 

พ.ศ. – พ.ศ. 

วุฒิที่ไดรบั 

แผนการเรยีน/สาขาวิชาเอก 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ปรญิญาตร ี     

     

ปรญิญาโท     

     

 

๖.  ประวัตกิารรบัราชการ 

ตาํแหนง / ระดับ / สังกัด หนาท่ีความรบัผิดชอบ ระยะเวลาปฏบิัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

๗.  ความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศ 

 

ภาษา 

ระดับความรูความสามารถ 

(ใหระบุวาใชไดในระดับดีมาก ด ีพอใช) 

 

ศึกษาโดยวิธ ี

เขียน อาน พูด 

     

     

     

 

๘.  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ o  TOEFL………………………………….คะแนน (วันท่ีทดสอบ.........................................) 

        o  IELTS…………………………………….คะแนน (วันท่ีทดสอบ........................................) 

        o  ไมมีผลการทดสอบ 

 

 

 

 

 



 

 

- ๓ - 
  

๙.  ระบุวิชาเอก หรือวิชาบังคบัของหลักสูตรท่ีศกึษาจํานวน ๑๐ วิชา  และระดบัคะแนนท่ีไดรบั (A B C หรอื D) 
 

ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท 

สาขาวิชา…………………………………… สาขาวิชา………………………………… 

รายช่ือวิชาท่ีเลือกเรียนเปนวิชาเอก 
จํานวน 

หนวยกิต 

ระดบั 

คะแนน 
รายช่ือวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก 

จํานวน 

หนวยกิต 

ระดับ 

คะแนน 

๑.   ๑.   

๒.   ๒.   

๓.   ๓.   

๔.   ๔.   

๕.   ๕.   

๖.   ๖.   

๗.   ๗.   

๘.   ๘.   

๙.   ๙.   

๑๐.   ๑๐.   
 
 

๑๐.  ขาพเจา  o  ไมเคย  o เคย  ไดรบัทุนไปศึกษา / ฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา * 

    

    

    

    

    

    
 

ระยะเวลา*  หมายถึง  วันท่ีเริ่มตนและส้ินสุดของระยะเวลาท่ีไดรบัทุนไปศกึษา / ฝกอบรม   

๑๑.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศกึษาตอ  (ใหเขียนไมเกินเนื้อท่ีกระดาษท่ีกําหนดให) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- ๔ - 
  

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

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

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

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

 

๑๒. สถานภาพการสมรส    o โสด     o สมรส    o หมาย     o แยกกันอยู     o หยาราง 
 

๑๓. ช่ือ-นามสกุลของคูสมรส…………………………………..…………………….…………สัญชาติ…..…..…เช้ือชาติ…...……ศาสนา…………… 

      อาชีพ……………………………..………….ตําแหนง…………..…………………………..…….…………….………มีบุตรจํานวน………...……คน 
 

๑๔. ขอมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา 

บิดา มารดา 

ช่ือ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… ช่ือ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… 

เช้ือชาติ………….สัญชาติ………..……ศาสนา……………………. เช้ือชาติ………….สัญชาติ………..……ศาสนา……………………. 

อาชีพ  o ๑. รบัราชการ  o ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ  o ๑. รบัราชการ  o ๒. พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

          o ๓. รบัจาง   o ๔. คาขาย   o ๕. สวนตัว           o ๓. รบัจาง   o ๔. คาขาย   o ๕. สวนตัว 

          o ๖. พอบาน  o ๗. ถึงแกกรรม           o ๖. พอบาน  o ๗. ถึงแกกรรม 

สถานท่ีทํางาน………………….……………………….…………..….. สถานท่ีทํางาน………………….……………………….…………..….. 

โทรศัพท……………………………..………………….…………...…… โทรศัพท……………………………..………………….…………...…… 

บานพัก……………………………………………….……………...…... บานพัก……………………………………………….……………...…... 

โทรศัพท……………………….……………………………………..…… โทรศัพท……………………….……………………………………..…… 
 

               ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครเปนความจรงิทุกประการและขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรบัสมัคร หากปรากฏภายหลังวาขาพเจามีคุณสมบัตไิมตรงตามประกาศรบัสมัคร  ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัตทัินท ี

 

   (ลงลายมือช่ือ)……………………………….………………………ผูสมัครคดัเลือก 

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

                วันที…่……..เดอืน……….………….พ.ศ……………… 

 
 

 

ในการสมัครคัดเลือก  ผูสมัครคัดเลือกจะตองตรว จสอบและรับรองตน เองว  ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง              

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกไดตรวจคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแลว  ถาปรากฏวาผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตาม

ประกาศรับสมัคร จะถือวาผูน้ันเปนผู ขาดคุณสมบัติทันที  และในกรณีที่ผ ูสมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครเปนเท็จ  

สํานักงาน ก.พ . จะแจงใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกดั พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณีตอไป 

 

 

 

 

 



 

 

- ๕ - 
  

แบบฟอรม สนง.ก.พ . ๕ 
 

หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 
 

            เขียนที…่……………………………….………………….……… 

                                                                        วนัที่………..เดือน……………….…………..พ.ศ…………………. 
 

               ขาพเจา  (๑)………………………………….……………….......................................................................................

ตําแหนง…………………………………………..………….….....ระดับ……………………………………………….……………………………….. 

กรม/หนวยงาน……………………………..……………………………….......กระทรวง………………………………………..……………….…. 

อนุญาตให (๒)………………………………………………………………………………………………………..............................................

ตําแหนง……………………………………………………………..ระดับ….……………………..……………….…………………………………….. 

กรม/หนวยงาน…………………………………………………..….…………กระทรวง……………………………………………………………….  

ไปสมัครคัดเลือกเพื่อรับทนุ รัฐบาล ไปศึกษาวชิา ณ ตางประเทศ ประจาํป .................... ประเภททนุ……………………. 

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

 อน่ึง  ขอรับรองวาขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐผูน้ีเปนผูมคีวามเหมาะสมในการสมคัรคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ 

ดังน้ี 

                   ๑.  เปนผูมีศีลธรรม วฒันธรรม และความประพฤติด ี

                   ๒.  เปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อุทศิและเสียสละ 

                   ๓.  เปนผูมีความรูความสามารถเพยีงพอ  สมควรจะไดรับการพฒันาใหมคีวามรูเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมา

เปนกําลังสําคัญของสวนราชการ/หนวยงาน 

                   ๔.  ความเห็นอ่ืนๆ (ถาม)ี………………………………..………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

                                                                      (ลงชื่อ)…………………………………………………………………   

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

                                                                      ตําแหนง…………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ:   (๑) ชื่อผูอนุญาตและรับรองความเหมาะสมฯ จะตองเปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานเจาสังกัด   

                      ระดับกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 

                 (๒) ชื่อขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐที่อนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมคัรคัดเลือกเพื่อรับทนุ ฯ 


