
 

ติดรูปถายขนาด      
ํ X ํ.๑ นิๅว 

ถายเวຌเมกิน ํ ป 

                      ลขประจ ำตัวผู้สมัคร  …...………...……… 

 

฿บสมัครคัดลือกทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นตำงประทศ 

(ทุนส ำหรับข้ำรำชกำรพลรือนสำมัญระดับช ำนำญกำรพิศษ 

ที่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำทีมงำน หรือที่เด้รับมอบหมำย฿ห้ป็นผู้สอนงำน 

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

- - - - - - - - - - - 
 

รียน  ประธานกรรมการด านินการคัดลือก 
 

ขຌาพจຌามีความประสงค์สมัครคัดลือกพืไอรับทุนรัฐบาลเปฝึกอบรม฿นตางประทศ (ทุนส าหรับขຌาราชการพลรือนสามัญ  
ระดับช านาญการพิศษทีไปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌาทีมงาน หรือทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌสอนงานขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง) 
ประจ าป ๎๑๑๙ จึงขอจຌงรายละอียดประกอบการพิจารณา  ดังตอเปนีๅ 
 

ํ. ประวัติสวนตัว 

ชืไอ           นาย     นาง     นางสาว ………………………………นามสกุล………………………………………………..… 

Name      Mr.      Mrs.    Miss………………………………...… Surname…………………..………...……................. 
ลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................................. ......................     
กิดวันทีไ…………….ดือน……………………………..พ.ศ. ……………….อายุ……………ป………………..ดือน  
สถานภาพปัจจุบัน   สด   สมรส   หมຌาย    ยกกันอยู    หยารຌาง 
 

๒. สังกัดของผู้สมัคร 

กระทรวง …………………………………………….............…กรม …………………………………..………………………….………………… 

ผนก / ฝ่าย / กอง…………………..………………………..ต าหนง……………………...………………………………………….………..
ระดับ…………….….......................................................ทรศัพท…์………………………………..……….………………………………
ทรสาร………………………………………………………………ทรศัพท์มือถือ.................................................................... ....... 
E-mail address: (ขียนป็นตัวพิมพ์฿หญ)……………………………………........................................................ .................. 
ป็นข้ำรำชกำรพลรือนสำมัญต ำหนง     ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษท่ีปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำทีมงำน  
    หรือ     ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษท่ีเด้รับมอบหมำย฿ห้ป็น
ผู้สอนงำนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 

๏.  ที่อยูปัจจุบันที่สำมำรถติดตอเด้สะดวกที่สุด  
     บຌานลขทีไ…………………....หมูทีไ…….…….ตรอก/ซอย……….............………………..ถนน……………..................……..………… 

     ต าบล/ขวง……………………………….........….……….......อ าภอ/ขต……………….…………………….....................……........... 
     จังหวัด………………………........…..……………..................รหัสเปรษณีย์…..........……….......................…………………………… 

     ทรศัพท์……………………..........................………...........ทรศัพท์มือถือ…………………………………………………….……………. 
     E-mail address: (ขียนป็นตัวพิมพ์฿หญ)……………………………………............................................................................ 
 



๎ 

 

๐.  ฿นกรณีรงดวนที่เมสำมำรถติดตอข้ำพจ้ำเด้฿ห้ติดตอผำนทำง 

     ชืไอ – นามสกุล …………………………………………………....กีไยวขຌองกับขຌาพจຌาดยป็น………………………........................... 
     บຌานลขทีไ…………………....หมูทีไ…….…….ตรอก/ซอย………………………..……..ถนน……………..........................……..………… 

     ต าบล/ขวง………………………..........………….……….......อ าภอ/ขต…………......................…….…………………………........... 
     จังหวัด…………………………..……………............................รหัสเปรษณีย์…..........…….......................……………………………… 

     ทรศัพท์………………………………....................................ทรศัพท์มือถือ…………………………………………….……………………. 
      E-mail address: (ขียนป็นตัวพิมพ์฿หญ)……………………………………............................................................................ 
 

๕.  ประวัติกำรศึกษำ 

 

ระดับ ชื่อสถำนศึกษำ 
ระหวำง วุฒิท่ีเด้รับ คะนน 

พ.ศ. – พ.ศ. ผนกำรรียน/สำขำวิชำอก ฉลี่ย 

ปริญญำตรี  
   

 

ปริญญำท 
 

 

   

ปริญญำอก 
 

 

   

 

๒.  ประวัติกำรรับรำชกำร 
 

ต ำหนง / ระดับ / สังกัด หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ระยะวลำปฏิบัติงำน 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



๏ 

 

๓.  ควำมรู้ควำมสำมำรถ฿นด้ำนภำษำตำงประทศ 
 

ภำษำ 
ระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ 

(฿ห้ระบุวำ฿ช้เด้฿นระดับดีมำก ดี หรือพอ฿ช้) ศึกษำดยวิธี 
ขียน อำน พูด 

     

     

     

 

๔.  ข้ำพจ้ำ    เมคย     คย  เดຌรับทุนเปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือสัมมนา  ณ ตางประทศ 

 

หลักสูตร ประทศ ทุน ระยะวลำ * 

    

    

    

    

    

    
 

  ระยะวลำ *  หมายถึง  วันทีไริไมตຌนละสิๅนสุดของระยะวลาทีไเดຌรับทุนเปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือ สัมมนา 

 

๙.  งำน฿นหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ฿นปัจจุบัน  
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๐ 

 

ํ์. ผลงำนที่ผำนมำ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครป็นความจริงทุกประการ ละขຌาพจຌาป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดลือก หากปรากฏภายหลังวาขຌาพจຌามีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครคัดลือก฿หຌถือวาขຌาพจຌาป็น
ผูຌขาดคุณสมบัติทันที 
 

       (ลงลายมือชืไอ)…….…………………………………………ผูຌสดงความจ านง  

                       (………………………………………………..) 
             วันทีไ……………….ดือน…………………………….พ.ศ. ……………. 
 

 



                                                                                               สนง. ก.พ. ๕ 
 

หนังสืออนุญำต฿ห้สดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือกพื่อรับทุนส ำหรับข้ำรำชกำรพลรือนสำมัญ 

ระดับช ำนำญกำรพิศษที่ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำทีมงำน หรือที่เด้รับมอบหมำย฿ห้ป็นผู้สอนงำน 

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง ประจ ำป ี๒๕๕๙ 
 

            ขียนทีไ…………………………………….………………………… 
 

            วันทีไ………….….ดือน……………........พ.ศ. ………........... 
  

  ขຌาพจຌา (ํ) ……………………………………………………………………………………………………….…………………... 
ต าหนง…………………………………………………………..….ระดับ…………...................................................................................
กรม………………………………..……………….……………….…กระทรวง………………………………………………..............................……
อนุญาต฿หຌ (๎)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ต าหนง………..…………………………………………..…………ระดับ…….………………………………………….………………………………….
ผนก/ฝ่าย……………………………..……….............…………กอง/ส านัก…………………………………….......……………………….…….…
กรม……………………………………………………..………………กระทรวง………………………………………..........................……………... 
ป็น   ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับช านาญการพิศษทีไปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌาทีมงาน………………………………………….. 
            ............................................................................................................................. ................................................  
หรือ   ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับช านาญการพิศษทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌสอนงานขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
สมัครคัดลือกพืไอรับทุนเปฝกึอบรม฿นตางประทศส าหรับผูຌส าหรับขຌาราชการพลรือนสามัญระดับช านาญการพิศษทีไ
ปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌาทีมงาน หรือทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌสอนงานขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าป ๎๑๑๙ 

 ขຌาพจຌา ขอรับรองวาขຌาราชการผูຌนีๅป็นผูຌมีความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือกพืไอรับทุนฯ ดังนีๅ  
 ํ.  ป็นผูຌมีศีลธรรม  วัฒนธรรม  ละความประพฤติดี 
 ๎.  ป็นผูຌปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ อุทิศละสียสละ 

 ๏.  ป็นผูຌมีความรูຌความสามารถพียงพอ  สมควรจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะ  
กลับมาป็นก าลังส าคัญของสวนราชการ 

 ๐.  ความหในอืไน โ (ถຌามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………….......................................................................................................  
 

      (ลงชืไอ)…………….……………………………………. 
                                       (…………..……………………………………..) 
           ต าหนง………………………..…….………………………………….. 
 

หมำยหตุ :   (ํ)  ชืไอผูຌอนุญาตละรับรองความหมาะสม จะตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือผูຌทีไ 
     เดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติราชการทนทานัๅน 

 (๎)  ชืไอขຌาราชการทีไอนุญาต฿หຌสดงความจ านง 



 

 

หนังสือจ้งควำมประสงค์กำรลือกกลุมเปฝຄกอบรม 

(ทุนส ำหรับผู้มีศักยภำพสูง (Talent Network)) ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
 

ขຌาพจຌา.................................................................................ต าหนง................................................................... 
ประภท.......................................................................... ......ระดับ....................................................................... 
สังกัดกรม.............................................................................กระทรวง.................................................................. 
ป็น    ผูຌขຌารวมครงการระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ.................................................................... 
         ผูຌส ารใจหลักสูตรการฝึกอบรมครงการพัฒนาผูຌน าคลืไนลูก฿หม฿นราชการเทย รุนทีไ…..…. พ.ศ. ………. 
         ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับช านาญการพิศษทีไปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌาทีมงาน…………………………….. 
         ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับช านาญการพิศษทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌสอนงานขຌาราชการผูຌมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
ขอจຌงความประสงค์฿นการลือกกลุมเปฝึกอบรม ดังนีๅ 
(฿ห้รียงล ำดับกลุมที่สน฿จจะข้ำฝຄกอบรมมำกที่สุดตำมล ำดับ ละต้องลือกทัๅง ๏ กลุม) 
 

ล าดับทีไ
ลือก 

ประทศ สถาบันฝึกอบรม ระยะวลา 

 

กลุมทีไ 

ํ     

๎     

๏     

 

 

 

      ลงชืไอ..................................................................... 

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

 

 


