
 
  

ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษา 

              ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
                                                  ------------------------------------                             

 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

 

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

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

                                    เลขประจ าตัวประชาชน   
 

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)  

หน่วยที่……………………………ไปศึกษาสาขาวิชา………………………………………………………………….ระดับปริญญา……………………………    
 

                     จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี ้
 

1.  ข้าพเจ้าเกิดวันที…่……เดือน…….……พ.ศ.……… อายุ……..ป…ี….เดือน……วัน (นับถึงวนัปิดรบัสมัคร) 

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

2.  ปัจจบุันรับราชการ/เจา้หน้าที่ของรัฐต าแหน่ง………………..………………………………………ระดับ…………………………………………… 

     โดยเร่ิมรับราชการ/ปฏิบัติงานเมื่อวันที…่………….เดือน…………………………………พ.ศ. ….…………………………………………………. 

มีอายุราชการ/อายุการปฏิบัตงิาน....................ปี .................เดือน .............วัน (นับถึงวนัปิดรบัสมัคร) 

สถานทีท่ างานปัจจบุัน……………………………………………………………………………………………….โทรศัพท์……………………….……… 

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

3.  ที่อยู่ปัจจบุันทีส่ามารถติดตอ่ได้สะดวกทีสุ่ด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน) 

     บ้านเลขที…่……………หมู่ที่…………..…ตรอก/ซอย……………….………………..………. ถนน…………………..…………….……………….… 

     ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต…………………………..…จังหวัด…………….…………….……รหัสไปรษณีย…์…………….… 

     โทรศัพท…์……………………,มือถือ...........................................โทรสาร……….………………….e-mail:……………………………………. 
 

4.  ในกรณีเร่งด่วนที่ไมส่ามารถติดต่อข้าพเจ้าได้  ขอให้ติดต่อผ่านทาง 

(ชื่อ-นามสกุล)………………………..………………………………………โทรศัพท์………………………………………………………………………… 

 

 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

1X1.5 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

 

เลขประจ าตัวสอบ................................ 
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5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ระหว่าง 

พ.ศ. – พ.ศ. 

วุฒิที่ได้รบั 

แผนการเรียน/สาขาวชิาเอก 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ปริญญาตร ี     

ปริญญาโท     

 

6. ประวัติการรับราชการ/ปฏิบัติงาน 
 

ต าแหน่ง / ระดับ / สังกัด หน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7. ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 
 

 

ภาษา 

ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุว่าใชไ้ด้ในระดบัดีมาก ดี พอใช้) 

 

ศึกษาโดยวิธ ี

เขียน อ่าน พูด 
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8.   ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ   TOEFL …………………….คะแนน (วันที่ทดสอบ...................................................) 

         IELTS  .…………………….คะแนน (วันที่ทดสอบ...................................................) 

                                                         ไม่มีผลการทดสอบ 

 

9.   ระบุวชิาเอก หรือวิชาบังคบัของหลักสูตรที่ศึกษาจ านวน 10 วิชา และระดับคะแนนที่ได้รบั (A B C หรือ D) 

ระดับปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโท 

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

รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ระดับ 

คะแนน 
รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก 

จ านวน 

หน่วยกิต 

ระดับ 

คะแนน 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   

6.   6.   

7.   7.   

8.   8.   

9.   9.   

10.   10.   
 

 
 

10.  ข้าพเจ้า    ไม่เคย   เคย  ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา * 

    

    

    

    

    

    
 

ระยะเวลา*  หมายถึง  วันที่เร่ิมต้นและสิ้นสดุของระยะเวลาทีไ่ด้รับทนุไปศึกษา / ฝึกอบรม  
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11.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาต่อ (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

 

- 5 - 

   

12. สถานภาพการสมรส     โสด      สมรส    หม้าย      แยกกันอยู่     หย่าร้าง 
 

13. ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส……………….…………………………….…………สัญชาต…ิ…..…..…เชื้อชาติ……...……ศาสนา……….………… 

     อาชีพ………………………………………………….ต าแหน่ง…………………….……..…………………….………มีบุตรจ านวน……….….……คน 
 

14. ข้อมูลเก่ียวกับบิดา-มารดา 

บิดา มารดา 

ชื่อ – นามสกลุ…………………………………..…………. ชื่อ – นามสกลุ………………….………………………….. 

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

อาชีพ   1. รับราชการ   2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ   1. รับราชการ   2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

           3. รับจ้าง    4. ค้าขาย    5. ส่วนตัว            3. รับจ้าง    4. ค้าขาย    5. ส่วนตัว 

           6. พ่อบ้าน   7. ถึงแก่กรรม            6. แม่บ้าน   7. ถึงแก่กรรม 

สถานทีท่ างาน………………….………………………….. สถานทีท่ างาน………………….………………………….. 

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

บ้านพัก……………………………………………………... บ้านพัก……………………………………………………... 

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

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือกเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 

ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 

 

 

   (ลงลายมือชื่อ)……………………………………………ผู้สมัครสอบ 

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

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

 

 

 

 

                ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกได้ตรวจคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว  ถ้าปรากฏว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม

ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ  

ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

 

 


