เลขประจําตัวสอบ 54……………………………….

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554
(ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)

ติดรูปถ่ายขนาด
1X1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

เรียน ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ด้วยข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว………………………………………………..……………………………………….……..
 MR  MRS  MISS…………………………………………………………….………………………………………
มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับ

ให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) หน่วยทุนที…
่ …………………………(สมัครได้คนละ 1 หน่วย)
ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ข้าพเจ้าเกิดวันที…่ ……...เดือน…………….…………พ.ศ. ………….…อายุ…….……ปี….….เดือน (นับถึงวันประกาศรับสมัคร)
สถานที่เกิด อําเภอ/เขต…………..………………จังหวัด…….……………………สัญชาติ…………เชื้อชาติ……...ศาสนา………………
เลขประจําตัวประชาชน.....................................................................................................................................................
1.2 อาชีพปัจจุบัน
 1. รับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่ …………เดือน…………………………..พ.ศ. ………………
 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 3. รับจ้าง

 4. ประกอบกิจการส่วนตัว

สถานที่ทํางานปัจจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง…………………………………โทรศัพท์…………………………………….……….โทรสาร……….………………………………………
 5. ว่างงาน  6. กําลังศึกษาต่อระดับปริญญา……..…สาขาวิชา………………………………………………………………….
1.3 สถานภาพการสมรส  โสด  แต่งงาน  หม้าย  แยกกันอยู่  หย่าร้าง
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส……………………………………………………………สัญชาติ…………….เชื้อชาติ………ศาสนา………………………
อาชีพ……………………………………ตําแหน่ง……….…….……..………………………………………… มีบุตร จํานวน…………..……คน
1.4 ที่อยูใ่ นต่างประเทศที่สามารถติดต่อได้โดยรวดเร็ว
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………….
โทรศัพท์……………………………………………..………... มือถือ…………….………………………………………………………..………….…
โทรสาร................................................................... E-mail address……………………………………………………………………..

-21.5 ที่อยูใ่ นประเทศที่สามารถติดต่อได้โดยรวดเร็ว
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………….
โทรศัพท์……………………………………………..………... มือถือ……….………….……………………………………………..…………………
โทรสาร................................................................... E-mail address……………………………………………………………………..
2. ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม
2.1 ระดับอุดมศึกษา
ระดับ

สถานศึกษา

ประเทศ

ระหว่าง
พ.ศ. – พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ/วิชาเอก

คะแนน
เฉลี่ย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

2.2 การทําวิทยานิพนธ์
- ระดับปริญญาตรี ชื่อโครงการวิจัย/สารนิพนธ์ (ภาษาไทย)…..……………….……………………………………………………………
.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….…………………………………
(ภาษาอังกฤษ)………………………….…………….…………………………………………………..……………….……………………………………
………………………..………………..……………….………………………………….………………..……………….……………………….……………
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย/สารนิพนธ์ ...……..……………………………………………………………………………………………
ผลการสอบโครงการวิจัย/สารนิพนธ์ ...…………………………………………………………………………………………………….…………
- ระดับปริญญาโท ชื่อสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ..………………..……………….…………………………………………….
.………………..……………….……………………………………………………………..………………..……………….…………………………………
(ภาษาอังกฤษ)………………………….…………….…………………………………………………..……………….………………………………….
………………………..………………..……………….………………………………….………………..……………….……………………….……………
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ………..…………………………………………………………………………………………….
ผลการสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ……………………………………………………………………………………………………….………….

-3รายละเอียดและผลงานวิจัยของโครงการวิจยั /สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (โดยสังเขป)

2.3 การฝึกงาน / อบรม
สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท

ลักษณะของการฝึกงาน/หลักสูตรอบรม

ระยะเวลา

2.4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษา

ระดับความรู้ความสามารถ
(ให้ระบุว่าใช้ได้ในระดับ ดีมาก ดี หรือใช้ไม่ได้)
เขียน
อ่าน
พูด

ศึกษาโดยวิธี

2.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
ระดับความสามารถ
อ่าน
เขียน
ฟัง-พูด

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่คล่อง

-43. สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน
3.1
 กําลังศึกษาระดับปริญญา………..……สาขาวิชา……..………………………………………………………………….…………………
ณ มหาวิทยาลัย………….…………………………………………………………….…….ประเทศ……………………………….………………
เข้าศึกษาเมือ่ พ.ศ. ………………… และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา พ.ศ. …………..……………
ผลการศึกษาที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) = ……………………………..…………………
ศึกษาด้วย
3.2

ทุนส่วนตัว

ทุน………………………….………….……………………………

 ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและ ก.พ. รับรองให้เข้าศึกษาระดับปริญญา………………………
โดย

ไม่มีเงื่อนไข

มีเงือ่ นไข คือ ……………………………………………………………………………………………….

สาขาวิชา………………………………………………………….ณ มหาวิทยาลัย………………………………………………………………
ประเทศ………………………………………………………….วันเปิดภาคการศึกษา………….………………………………………………
หมายเหตุ : จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครและให้ยื่นหนังสือตอบรับ
ได้คนละ ๑ แห่ง เท่านั้น
4. ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางการศึกษาในระหว่างที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ประเภท/รายละเอียดของผลงาน
ระยะเวลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ชื่อหนังสือ/บทความ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปีที่พิมพ์…………………………ชื่อสํานักพิมพ์………………………..……………………………………………………….จํานวน………………….…หน้า
- ชื่อหนังสือ/บทความ…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปีที่พิมพ์…………………………ชื่อสํานักพิมพ์………………………….………………………………………………….…จํานวน………….…………หน้า
5. ผลงานด้านอื่น ๆ

-56. ข้อมูลอื่น ๆ
6.1 ข้าพเจ้า  ไม่เคยได้รบั ทุนใดมาก่อน
 เคยได้รับทุน…………………………..…….………ศึกษาวิชา………………………………………………………………………
ประเทศ……………………………………….........พ.ศ. ………………เป็นระยะเวลา………ปี………..เดือน…………วัน
และขณะนี้ข้าพเจ้า { มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน { ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน
 อยู่ระหว่างการรับทุน…………………………………………………………………………………………………………………….
และขณะนี้ข้าพเจ้า { มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน { ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน
6.2 การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ไม่เคย  เคย (ระบุ)…………………………………………..……………………………
6.3 งานอดิเรก คือ …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
6.4 ความสามารถพิเศษ (เช่น ศิลปการแสดง ดนตรี กีฬา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)

6.5 ความสนใจพิเศษ (เช่น เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น) พร้อมเหตุผล

6.6 การเป็นสมาชิก สมาคม/สโมสร  ไม่เคย  เคย (ระบุ) ………………………………………………………………………………
6.7 การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ไม่เคย  เคย (ระบุ) ……………………………………………………………………………..……
6.8 การได้รับรางวัล/เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ/ทุนการศึกษา/เป็นตัวแทนของสถานศึกษา
 ไม่เคย  เคย (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………
7. เฉพาะผูพ้ ิการ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537)
ประเภทความพิการ  ทางการมองเห็น  ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย  ทางกายหรือการเคลื่อนไหว
สิ่งที่ประสงค์ให้สํานักงาน ก.พ. จัดอํานวยความสะดวกในวันสัมภาษณ์ ได้แก่…………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………………….…………ผู้สมัคร
(……………………………………………………………………)
วันที…่ ……..เดือน…………………..พ.ศ. ……………

-6-
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8. ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา
บิดา
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………...
เชื้อชาติ………………สัญชาติ……..……ศาสนา………………………..
อาชีพ……………………………………………………………………………..
สถานที่……………………………………………………………………………
ทํางาน……………………………………………………………………………
โทรศัพท์…………………………………………………………………………
ขณะนี้  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

มารดา
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………….…
เชื้อชาติ………………สัญชาติ……………ศาสนา……………..…….……
อาชีพ…………………………………….……………………………….……..…
สถานที่………………………………………………………………………….…
ทํางาน……………………………………………………………………………..
โทรศัพท์…………………………………………………………………………..
ขณะนี้  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

9. บุคคลและที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อแทนท่านได้โดยรวดเร็ว
ชื่อ-นามสกุล………………………………………….…………………………..……….เกีย่ วข้องกับท่านโดยเป็น…………..………………….…….
บ้านเลขที…่ ………………………หมู่ที่……….……………ตรอก/ซอย….…………………..……ถนน…………….………………………………….
ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………..……………….……. จังหวัด……………………….……………………….
รหัสไปรษณีย…์ ……………………………โทรศัพท์…………………..……..………………โทรสาร……………………………………………………..
โทรศัพท์มอื ถือ……………………………………………………………E-mail address……………………………………………………………….…
10. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ จํานวน………………………ชุด มาพร้อมใบสมัคร คือ
 1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาซึ่งรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ
 2. หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถานศึกษาพร้อมระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษาและวันเปิดภาคการศึกษา
 3. เอกสารเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “เหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศ (Personal Statement)” จํานวนประมาณ 500 คํา
 4. เอกสารเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “การนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในราชการ” จํานวนประมาณ 500 คํา
 5. หลักสูตรการศึกษาพร้อมเกณฑ์การวัดผลของสถานศึกษา
 6. สําเนาผลการสอบทางด้านภาษา ที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษา { TOEFL { IELTS { อื่น ๆ ……………………
 7. สําเนาผลการสอบ { GRE { GMAT
 8. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้เคยสอน จํานวน 2 คน (รวม 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์ม OCSC 1)
 9. ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา
 10. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญา { ตรี { โท
 11. สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรระดับปริญญา { ตรี { โท
 12. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
 13. ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร (Resume)
 14. หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือกฯ และหนังสือรับรองฯ (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 และ 5.1)
 15. { สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ { สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ { สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport)
 16. อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในกรณีที่ศึกษาโดยการทําวิจัย (By research) ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 ก. หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อวิจัย หรือ บทคัดย่อ (Abstract) หรือ โครงร่างวิทยานิพนธ์ จํานวน 1 ชุด
 ข. หนังสือรายงานความก้าวหน้าในการทําวิจัย หรือวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวน 1 ชุด (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษา)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที
(ลงชื่อ)………………………………………………………….…………ผู้สมัคร
(……………………………………………………………………)
วันที…่ ……..เดือน……………………..พ.ศ. …….……….

