










  

           ใบสมัครคัดเลือกขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐเพื่อรับทุนรฐับาล ประจําป  ๒๕ ....  
ประเภททุน .......................................................................................................... 

 

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือก 

 

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

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

                                    เลขประจําตัวประชาชน   
 

มีความประสงคจะสมัครคัดเลือกขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................................... 

(สมัครไดคนละ ๑ หนวย) ตามความตองการของ .............………………................................................ หนวยที่ ……………………….. 

ไปศึกษาสาขาวิชา ………….…………………………………………………………..…………….…………………………….………………………………....... 

เนนทาง .................................................................................................................. ระดับปริญญา ………………….……………………… 

 

- สําหรับเจาหนาที่สวนราชการ/หนวยงานของรัฐที่รับสมคัร - 

การตรวจคณุสมบัติเบื้องตน 

ถูกตอง  
() 

๑. เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไวในแตละหนวยตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัคร    

๒. เปนขาราชการในสังกัดกระทรวง../หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐ..ที่ไดรับการจัดสรรทุน   

๓. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่ที่ปดรับสมัคร      

๔. เปนผูมีวุฒิการศึกษา ................................................................................................................... 

ผลการเรียน ............................................. และอายุ ........................... ป ซึ่งเปนไปตามที่กําหนด   
๕. สําหรับทุนที่ใหไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท  ผูสมคัรคัดเลือกจะตองเปนผูซึ่งไมเคยไดรับปริญญาโท                

หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเนนทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา  

๖. หลักฐานที่ใชในการสมัครครบถวน          

 (๑) ใบสมัคร   (๒) สําเนาปริญญาบัตรหรอืประกาศนียบตัร ปรญิญาตรี/ปริญญาโท 

 (๓) สําเนา Transcript of Records ในระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตรี/ปริญญาโท 

 (๔) หนงัสืออนุญาตฯ จากหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเจาสังกัด โดยใชแบบฟอรม สนง.ก.พ.๕ 

 (๕) สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  (๖) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 
ติดรูปถายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 

ถายไวไมเกิน ๑ ป 

 
เลขประจําตวั ............................ 

 



 - ๒ - 

  
- สําหรับผูสมคัร (ตอ) - 

 

                    จึงขอแจงรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 
 

๑.  ขาพเจาเกดิวันที่ ……………… เดือน ……………………….…… พ.ศ. ………………….…… วันที่ปดรับสมัคร ....................................... 

     อาย ุ(นับถึงวันปดรับสมัคร) ………….. ป …………. เดือน ………… วัน  สัญชาต ิ…….………. เชื้อชาติ ………... ศาสนา …………… 
 

๒.  ปจจุบันเปนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐตาํแหนง ………………..……………………….…….… ระดับ …………………………………........ 

     โดยเริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงานเมื่อวันที ่………………….…… เดือน …………………………..….…… พ.ศ. …………………………….….…. 

     มีอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงาน (นับถงึวันทีท่ี่ปดรับสมัคร) .................. ป ................. เดือน .................. วัน  

สถานที่ทํางานปจจุบัน ………………………………………………….…………………………………………………………………………….….……..

โทรศัพท ……………………………………..…… โทรสาร……………………………..…… โทรศัพทมอืถือ ………………………………………… 

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

๓.  ที่อยูปจจุบนัที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน) 

     บานเลขที…่……………..………หมูที่…….…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….…………………………………..…..….. 

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

     รหัสไปรษณีย ………….……….. โทรศัพท …………………………..……………. โทรศัพทมอืถือ ........................................................ 

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

 

๔.  ในกรณีเรงดวนที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได  ขอใหติดตอผานทาง 

(ชื่อ-นามสกุล)………………………..……………………….……………………………โทรศัพท………………………………..…………………...…… 

 

๕.  ประวัตกิารศึกษา 

 

ระดับ 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ระหวาง 

พ.ศ. – พ.ศ. 

วุฒิที่ไดรับ 

แผนการเรยีน/สาขาวิชาเอก 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ปริญญาตร ี     

     

     

ปริญญาโท     

     

     

 

 

 

 

 

 



 - ๓ - 

  
๖.  ประวัตกิารรับราชการ 

ตําแหนง / ระดบั / สังกัด หนาที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

๗.  ความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศ 

 

ภาษา 

ระดับความรูความสามารถ 

(ใหระบุวาใชไดในระดับดีมาก ดี พอใช) 

 

ศึกษาโดยวธิ ี

เขียน อาน พูด 

     

     

๘.  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)   TOEFL (PBT/iBT) ……………………. คะแนน (วันทีท่ดสอบ ........................) 

           IELTS (academic) ……………………. คะแนน (วันทีท่ดสอบ .....................) 

           ไมมีผลการทดสอบ 

 

๙.  ระบุวิชาเอก หรือวิชาบังคับของหลักสูตรที่ศึกษาจํานวน ๑๐ วิชา  และระดับคะแนนที่ไดรับ (A B C หรือ D) 
 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

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

รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก 
จํานวน 

หนวยกติ 

ระดับ 

คะแนน 
รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก 

จํานวน 

หนวยกติ 

ระดับ 

คะแนน 

๑.   ๑.   

๒.   ๒.   

๓.   ๓.   

๔.   ๔.   

๕.   ๕.   

๖.   ๖.   

๗.   ๗.   

๘.   ๘.   

๙.   ๙.   

๑๐.   ๑๐.   
 

 



 - ๔ - 

  
๑๐.  ขาพเจา    ไมเคย   เคย  ไดรับทุนไปศึกษา / ฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา  

เดือน/ป – เดือน/ป 

    

    

    

    

    

    
 

 

๑๑.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาตอ  (ใหเขียนไมเกินเนื้อที่กระดาษทีก่ําหนดให) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๒. สถานภาพการสมรส     โสด      สมรส     หมาย      แยกกันอยู      หยาราง 
 

๑๓. ชื่อ-นามสกุลของคูสมรส …………………………………..…………………………… สัญชาติ …...…. เชื้อชาติ ….…… ศาสนา ………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๕ - 

  
๑๔. ขอมูลเกีย่วกับบิดา-มารดา 

บิดา มารดา 

ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… 

เชื้อชาต…ิ……….สัญชาต…ิ……..……ศาสนา……………………. เชื้อชาต…ิ……….สัญชาต…ิ……..……ศาสนา……………………. 

อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

           ๓. รับจาง    ๔. คาขาย    ๕. สวนตัว            ๓. รับจาง    ๔. คาขาย    ๕. สวนตัว 

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

สถานที่ทํางาน………………….……………………….…………..….. สถานที่ทํางาน………………….……………………….…………..….. 

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

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

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

               ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครเปนความจริงทุกประการและขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังวาขาพเจามีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร  ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที 

 

 

   (ลงลายมือชื่อ)……………………………….………………………ผูสมัครคัดเลือก 

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

                วันที…่……..เดือน……….………….พ.ศ……………… 

 

 

 

 

 

ในการสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง             

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกไดตรวจคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแลว ถาปรากฏวาผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตาม

ประกาศรับสมัคร จะถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผูสมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเปนเท็จ  

สํานักงาน ก.พ. จะแจงใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณีตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๖ - 

  
แบบฟอรม สนง.ก.พ. ๕ 

 

หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคดัเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 
 

            เขียนที่………………………………….………………….……… 

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

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

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

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

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

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

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

ไปสมัครคัดเลอืกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....................................... 

ประเภททุน ………………….………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 อน่ึง  ขอรับรองวาขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐผูน้ีเปนผูมีความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ 

ดังน้ี 

                   ๑.  เปนผูมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 

                   ๒.  เปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 

                   ๓.  เปนผูมีความรูความสามารถเพียงพอ  สมควรจะไดรบัการพัฒนาใหมีความรูเพ่ิมขึน้เพ่ือที่จะกลับมา

เปนกําลังสําคัญของสวนราชการ/หนวยงาน 

                   ๔.  ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี)………………………………..………………………………………………..…………………….. 

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

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

 

                                                                      (ลงช่ือ)…………………………………………………………………   

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

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

 

หมายเหตุ :  (๑) ช่ือผูอนุญาตและรับรองความเหมาะสมฯ จะตองเปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานเจาสังกัด   

                      ระดับกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 

                 (๒) ช่ือขาราชการ/เจาหนาทีข่องรัฐทีอ่นุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมคัรคัดเลอืกเพ่ือรับทนุ ฯ 
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