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ใบสมคัรคัดเลือกเพื่อรับทนุ ประจ ำปกีำรศกึษำ ๒๕60 (รอบที่ 2) 
ประเภททุน สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร 

---------------------------------------- 
 
เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือก 
 
              ด้วยข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )……………………………………...…………………………………….…. 
 ( Mr. / Mrs. / Miss )……………………………………………………………………………….….. 
 

                              เลขประจ าตวัประชาชน 

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 (รอบที่ 2) ประเภททุน สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร  
(สมัครได้คนละ ๑ ทนุ) โดยประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษำใน ระดับปริญญำ................................................... 
หลักสูตร………………………………….….…………………………………….…………………    
ประเภทหลักสตูร     ภำคในเวลำรำชกำร      ภำคนอกเวลำรำชกำร  ระยะเวลำตำมหลักสูตร..................ปี 
สำขำวิชำ/ภำควิชำ…………………….……………….……………………………..…………..….………………………………….……  
สถำบันกำรศึกษำ................................................................................................................................................... 
ปัจจุบันได้ศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้ว.......................ปี อยู่ในช่วงกำรศึกษำ    เรียน Course Work      
 ท ำวิทยำนิพนธ์    รักษำสภำพ    อื่นๆ ................................................................ 
**จ ำนวนเงินที่ใช้ศึกษำต่อตลอดหลักสูตร.............................บำท (............................................................................) 

                     จึงขอแจ้งรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี ้
 

๑.  ข้าพเจ้าเกิดวันที่………………เดือน……………………….……พ.ศ.…………………. อายุ…………..ป…ี……….เดือน…………วัน   
     สัญชาติ…………….……….เชือ้ชาติ……………………….ศาสนา……………………… 
 

๒.  ปัจจุบันเปน็ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่ง………..…………………..……………สังกัด………………………..………........ 
     โดยเริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงานเมื่อวันที่……………เดือน…………………..………พ.ศ.…………. มีอายุราชการ/อายุการ

ปฏิบัติงาน ..................ปี.................เดือน ..................วัน (นับถึงวันที่ที่ปิดรับสมัคร) 
 

๓.  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดตอ่ได้สะดวกทีสุ่ด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน) 
     บ้านเลขที…่………………หมูท่ี่………..…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….………………………..…..….. 
     ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต………………………………..…จังหวัด…………….…………..…….…….……… 
     รหัสไปรษณีย์…………….……..…โทรศัพท์………………………..……โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................... 
     โทรสาร……….………………….…….e-mail………………………….……………………………..……………. 
 

๔.  ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้  ขอให้ติดต่อผ่านทาง 
(ชื่อ-นามสกุล)………………………..……………………….……………………………
โทรศัพท์………………………………..…………………...…… 

 
 
 
 
 

ติดรูปถ่ายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

 

เลขที.่........................... 



๒ 

 

๕.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง 

พ.ศ. – พ.ศ. 
วุฒิที่ได้รบั 

แผนการเรียน/สาขาวชิาเอก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ปริญญาตร ี     
     
ปริญญาโท     
     

 
๖.  ประวัติการรับราชการ 

ต าแหน่ง / ระดบั / สงักัด หน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
๗.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษาตา่งประเทศ 

 
ภาษา 

ระดับความรู้ความสามารถ 
(ให้ระบุว่าใชไ้ด้ในระดบัดีมาก ด ีพอใช้) 

 
ศึกษาโดยวิธ ี

เขียน อ่าน พูด 

     
     
     
     
     

 
๘.  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ   TOEFL…………………………….คะแนน (วันที่ทดสอบ................................) 
          IELTS……………………………….คะแนน (วันทีท่ดสอบ...............................) 
          ไม่มีผลการทดสอบ 
 
 
 
 



๓ 

 

๙.  ข้าพเจ้า    ไม่เคย   เคย  ได้รับทนุไปศึกษา / ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลำ * 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ระยะเวลำ*  หมายถึง  วันที่เร่ิมต้นและสิ้นสดุของระยะเวลาทีไ่ด้รับทนุไปศึกษา / ฝึกอบรม   
 
 
 
 

๑๐.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาต่อ  (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑๑. สถานภาพการสมรส     โสด      สมรส     หม้าย      แยกกันอยู่      หย่าร้าง 
 

๑๒. ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส……………………..…………………….…………สัญชาติ…..…..…เชื้อชาติ…...……ศาสนา…………… 
      อาชีพ……………………………..………….ต าแหน่ง…………..……………..…….…………….………มีบุตรจ านวน………...……คน 
 

๑๓. ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา 
บิดำ มำรดำ 

ชื่อ – นามสกลุ…………………………………..…………….…..…… ชื่อ – นามสกลุ…………………………………..…………….…..…… 
เชื้อชาติ………….สญัชาติ………..……ศาสนา……………………. เชื้อชาติ………….สญัชาติ………..……ศาสนา……………………. 
อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
           ๓. รับจ้าง    ๔. ค้าขาย    ๕. ส่วนตัว            ๓. รับจ้าง    ๔. ค้าขาย    ๕. ส่วนตัว 
           ๖. พ่อบ้าน   ๗. ถึงแก่กรรม            ๖. พ่อบ้าน   ๗. ถึงแก่กรรม 
สถานทีท่ างาน………………….……………………….…………..….. สถานทีท่ างาน………………….……………………….…………..….. 
โทรศัพท์……………………………..………………….…………...…… โทรศัพท์……………………………..………………….…………...…… 
บ้านพัก……………………………………………….……………...…... บ้านพัก……………………………………………….……………...…... 
โทรศัพท์……………………….……………………………………..…… โทรศัพท์……………………….……………………………………..…… 
 

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร0ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็น    
ผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
 
   (ลงลายมือชื่อ)……………………………….………………………ผู้สมัครคัดเลือก 
                    (…………………………….……………………….)       
 

                วันที่………..เดือน……….………….พ.ศ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศ           
รับสมัครจริงเมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ตรวจคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว  ถ้าปรากฏว่าผู้ใด            
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู ้นั ้นเป็นผู ้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที ่ผู ้สมัครคัดเลือก           
กรอกรำยละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จมหำวิทยำลัยฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 



๕ 

 

   

 
 

หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน 
 

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

                                                                    วนัที่……….…..เดือน……………...…………..พ.ศ…..………. 
 
                     ข้าพเจ้า  (๑)……………………………………..….………………. ต าแหน่ง…………………………………….… 
สังกัด……………………………..……………………อนุญาตให้(๒)……………………………………………………………………………
ต าแหน่ง……………………..……….……..สังกัด………………………………………………………..ไปสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
ประจ าปี กำรศึกษำ ๒๕60 (รอบท่ี 2) ประเภททุน สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 อนึ่ง0ขอรับรองว่าข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นี้เป็นผู้มีความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือก          
เพ่ือรับทุนฯ ดังนี้ 
                    ๑.  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
                   ๒.  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
                   ๓.0เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ0สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น
เพ่ือที่จะกลับมาเป็นก าลังส าคัญของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
  ๔. **ความส าคัญของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไปศึกษาต่อมีความ   ตรง    สัมพันธ์/สอดคล้อง 
สามารถกลับมาเป็นศักยภาพของสาขาวิชาหรือสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

หรือ  หลักสูตร/สำขำวิชำที่ไปศึกษำไม่สัมพันธ์/สอดคล้อง 
                    ๕.  ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)…………………..………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                                                                   

(ลงชื่อ)…………………………………………………   
                                                             (……………………………………………………………..) 
                                            ต าแหน่ง……………………………………………… 
 
หมำยเหตุ : (๑)0ชื่อผู้อนุญาตและรับรองความเหมาะสมฯ จะต้องเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำน            
เจ้ำสังกัดหรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 (๒)0ชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมัคร
คัดเลือกเพ่ือรับทุน 
 



๖ 

 
 


