












  

           ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจ าปี  ๒๕61  
ประเภททุน ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ – ศึกษา) 
 
เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือก 
 
              ด้วยข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )……………………………………………………...…………………………………….…. 
 ( Mr. / Mrs. / Miss )………………………………………………….…………………………………………….….. 
 

                                    เลขประจ าตัวประชาชน   
 

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหนา้ที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................... 
(สมัครได้คนละ ๑ หน่วย) ตามความต้องการของ .............………………................................................ หน่วยที่ ……………………….. 
ไปศึกษาสาขาวิชา ………….…………………………………………………………..…………….…………………………….………………………………....... 
เน้นทาง .................................................................................................................. ระดับปริญญา ………………….……………………… 

 
- ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่รับสมัคร - 

การตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 
ถูกต้อง  

() 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละหนว่ยตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร    
๒. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง../หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ..ที่ได้รับการจัดสรรทุน   
๓. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ที่ปิดรับสมัคร      
๔. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ................................................................................................................... 

ผลการเรียน ............................................. และอายุ ........................... ปี ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนด   
๕. ส าหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท                

หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา  
๖. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครครบถ้วน          
 (๑) ใบสมัคร   (๒) ส าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบตัร ปริญญาตรี/ปริญญาโท 
 (๓) ส าเนา Transcript of Records ในระดับประกาศนยีบตัร ปริญญาตรี/ปริญญาโท 
 (๔) หนังสืออนุญาตฯ จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.๕ 
 (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ  

 
- ส าหรับผู้สมัคร (ต่อ) - 

                    จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี ้
 

๑.  ข้าพเจ้าเกิดวันที่ ……………… เดือน ……………………….…… พ.ศ. ………………….…… วันทีป่ิดรับสมัคร ....................................... 
     อายุ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ………….. ปี …………. เดือน ………… วัน  สัญชาต ิ…….………. เชื้อชาติ ………... ศาสนา …………… 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

 

เลขประจ าตัว ............................ 
………………………………. 



 

 

- ๒ - 

  

๒.  ปัจจุบันเปน็ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่ง ………………..……………………….…….… ระดับ …………………………………........ 
     โดยเร่ิมรับราชการ/ปฏิบัติงานเมื่อวันที ่………………….…… เดือน …………………………..….…… พ.ศ. …………………………….….…. 
     มีอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงาน (นบัถึงวันที่ที่ปดิรับสมคัร) .................. ปี ................. เดือน .................. วัน  

สถานทีท่ างานปัจจบุัน ………………………………………………….…………………………………………………………………………….….……..
โทรศัพท์ ……………………………………..…… โทรสาร……………………………..…… โทรศัพท์มือถือ ………………………………………… 
e-mail:…………………………..……………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 
๔.  ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้  ขอให้ติดต่อผ่านทาง 

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

๕.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ 
 

ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง 

พ.ศ. – พ.ศ. 
วุฒิที่ได้รบั 

แผนการเรียน/สาขาวชิาเอก 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ปริญญาตร ี     
     
     
ปริญญาโท     
     
     

 

๖.  ประวัติการรับราชการ 
ต าแหน่ง / ระดับ / สังกัด หน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

- ๓ - 

  

๗.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษาตา่งประเทศ 
 

ภาษา 
ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุว่าใชไ้ด้ในระดบัดีมาก ดี พอใช้) 
 

ศึกษาโดยวิธ ี
เขียน อ่าน พูด 

     
     
     

๘.  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้าม)ี   TOEFL (PBT/iBT) ……………………. คะแนน (วันที่ทดสอบ ........................) 
           IELTS (academic) ……………………. คะแนน (วันที่ทดสอบ .....................) 
           ไม่มีผลการทดสอบ 
 
๙.  ระบุวิชาเอก หรือวิชาบังคบัของหลักสูตรที่ศึกษาจ านวน ๑๐ วิชา  และระดับคะแนนที่ได้รบั (A B C หรือ D) 
 

ระดับปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโท 
สาขาวิชา…………………………………… สาขาวิชา………………………………… 

รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ระดับ 

คะแนน 
รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ระดับ 
คะแนน 

๑.   ๑.   
๒.   ๒.   
๓.   ๓.   
๔.   ๔.   
๕.   ๕.   
๖.   ๖.   
๗.   ๗.   
๘.   ๘.   
๙.   ๙.   
๑๐.   ๑๐.   

 
 

๑๐.  ข้าพเจ้า    ไม่เคย   เคย  ได้รับทนุไปศึกษา / ฝกึอบรม ณ ต่างประเทศ 
หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา  

เดือน/ปี – เดือน/ปี 
    
    
    
    
    
    

 



 

 

- ๔ - 

  

๑๑.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาต่อ  (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 
………………………………………………………………..……………………..………………………………….……….………………………………………
……………………………………………………………………………..…………....………………………………………………………..………………….…
…………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………... 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………....…………………………………………
…………………………………………………………………………..………………...…………………………………………..…………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………...……………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………… 

๑๒. สถานภาพการสมรส     โสด      สมรส     หม้าย      แยกกันอยู ่     หย่าร้าง 
 

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

๑๔. ข้อมูลเก่ียวกับบิดา-มารดา 
บิดา มารดา 

ชื่อ – นามสกลุ…………………………………..…………….…..…… ชื่อ – นามสกลุ…………………………………..…………….…..…… 
เชื้อชาต…ิ……….สัญชาต…ิ……..……ศาสนา……………………. เชื้อชาต…ิ……….สัญชาต…ิ……..……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………………….……………………….…………..….. 
โทรศัพท…์…………………………..………………….…………...…… โทรศัพท…์…………………………..………………….…………...…… 
บ้านพัก……………………………………………….……………...…... บ้านพัก……………………………………………….……………...…... 
โทรศัพท…์…………………….……………………………………..…… โทรศัพท…์…………………….……………………………………..…… 

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
 
   (ลงลายมือชื่อ)……………………………….………………………ผู้สมัครคัดเลือก 
                    (…………………………….……………………….)       
                วันที…่……..เดือน……….………….พ.ศ……………… 

ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง              
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ตรวจคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว  ถ้าปรากฏว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ  
ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 



 

 

- ๕ - 

  

 
แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ 

 

หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 
 

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

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

               ข้าพเจ้า  (๑)………………………………….……………….......................................................................................
ต าแหน่ง…………………………………………..………….….....ระดับ……………………………………………….……………………………….. 
กรม/หน่วยงาน……………………………..……………………………….......กระทรวง………………………………………..……………….…. 
อนุญาตให้ (๒)………………………………………………………………………………………………………..............................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………..ระดับ….……………………..……………….…………………………………….. 
กรม/หน่วยงาน…………………………………………………..….…………กระทรวง……………………………………………………………….  
ไปสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....................................... 
ประเภททุน ………………….………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 อนึ่ง  ขอรับรองว่าข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นี้เป็นผู้มีความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ 
ดังนี้ 
                   ๑.  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
                   ๒.  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
                   ๓.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ  สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมข้ึนเพ่ือที่จะกลับมา
เป็นก าลังส าคัญของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
                   ๔.  ความเห็นอ่ืนๆ (ถ้ามี)………………………………..………………………………………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
                                                                      (ลงชื่อ)…………………………………………………………………   
                     (……………………………………………………………..) 
 

                                                                      ต าแหน่ง …………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ :  (๑) ชื่อผู้อนุญาตและรับรองความเหมาะสมฯ จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าสังกัด   
                      ระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
                 (๒) ชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน ฯ 


