เลขประจำตัว ……….………………………………………….

ใบสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต&างประเทศ ประจำป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย)
------------------------

ติดรูปถ-ายขนาด
๑X๑.๕ นิ้ว
ถ-ายไวไม-เกิน ๑ ป/

เรียน ประธานกรรมการ
ดวยขาพเจา

นาย

นาง

นางสาว……………………………………………………………….…………………….…........….

MR

MRS

MISS…………………………………………………………………………………….………….......

เลขประจำตัวประชาชน
มีความประสงค"จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต-างประเทศ ประจำป/
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย") หน-วยที่ ............................... ไปศึกษาสาขาวิชา ………………………………………………
….…………………………….………………………………..................................................................................................................................
ระดับปริญญา …………………………………………..………………………

- สำหรับเจาหนาที่ที่รับสมัคร การตรวจคุณสมบัติเบื้องต6น
ถูกตอง
( )
๑. เป<นผูมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไวในแต-ละหน-วยตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัคร
๒. เป<นขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแลวไม-นอยกว-า ๑ ป/ นับถึงวันที่ที่ปBดรับสมัคร
๔. เป<นผูมีวุฒิการศึกษา ...................................................................................................................
ผลการเรียน ............................................. และอายุ ........................... ป/ ซึ่งเป<นไปตามที่กำหนด
๕. สำหรับทุนที่ใหไปศึกษาต-อในระดับปริญญาโท ผูสมัครคัดเลือกจะตองเป<นผูซึ่งไม-เคยไดรับปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย-างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเนนทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
๖. หลักฐานที่ใชในการสมัครครบถวน
(๑) ใบสมัคร
(๒) สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ปริญญาตรี/ปริญญาโท
(๓) สำเนา Transcript of Records ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี/ปริญญาโท
(๔) หนังสืออนุญาตฯ จากหัวหนาส-วนราชการหรือหน-วยงานของรัฐเจาสังกัด โดยใชแบบฟอร"ม สนง.ก.พ.๕
(๕) สำเนาทะเบียนบาน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (๖) สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ

-๒- สำหรับผูสมัคร (ต-อ) ข6าพเจ6าขอแจ6งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต&อไปนี้ ขาพเจา...
๑. เกิดวันที่ ……… เดือน ……………… พ.ศ. ………… อายุ (นับถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) ……… ป/ .…..…. เดือน ….…… วัน
๒. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่……………….….เดือน……………..……………พ.ศ. ……………………………..
๓. รับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต-วันที่ ….......…… เดือน ………………….…….… พ.ศ………….……….
โดยปฏิบตั ิราชการมาแลวเป<นเวลา ……………… ป/ …………... เดือน …………... วัน (นับถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
๔. ปZจจุบนั รับราชการตำแหน-ง………………..……………………………………………… ระดับ……………………………………………..………........
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานทีท่ ำงานปZจจุบัน .....…...........………………………………………………………………
โทรศัพท" …………………………………….. โทรสาร …................................... email ……………………………………………………………...
๕. ที่อยู-ปZจจุบันที่สามารถติดต-อไดสะดวกทีส่ ุด (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน)
บานเลขที่ …………… หมู-ที่ ………. ตรอก/ซอย ……………………..…………..…………...... ถนน …………………………….………………….
ตำบล/แขวง ………………………… อำเภอ/เขต ………………………………………..……… จังหวัด ………………………….……….……………
รหัสไปรษณีย" ….……………….… โทรศัพท" …………………………...……………........... โทรสาร ………………………………….……………..
๖. ในกรณีเร-งด-วนที่ไม-สามารถติดต-อขาพเจาได ขอใหติดต-อผ-านทาง
(ชื่อ-นามสกุล)………………………..…………………………………โทรศัพท"…………………………………………………………………………………
๗. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
แยกกันอยูหย-าราง
๘. ชื่อ-นามสกุลของคู-สมรส ……………………………………..….………… สัญชาติ …..……….… เชื้อชาติ …….....…… ศาสนา ……………….
อาชีพ ………………………………………. ตำแหน-ง ……………..………..…………………….…………… มีบุตรจำนวน …….……………..… คน
๙. ประวัติการรับราชการ
ตำแหน-ง / ระดับ / สังกัด

หนาที่ความรับผิดชอบ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

-๓๑๐. ประวัติการศึกษา
ระดับ

ระหว-าง
พ.ศ. – พ.ศ.

ชื่อสถานศึกษา

วุฒิที่ไดรับ
แผนการเรียน/สาขาวิชาเอก

คะแนน
เฉลี่ย

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

๑๑. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

TOEFL ………………………………….คะแนน (วันทีท่ ดสอบ.........................................)
IELTS …………………………………….คะแนน (วันทีท่ ดสอบ........................................)
ยังไม-มีผลการทดสอบ

๑๒. วิชาเอก หรือวิชาบังคับของหลักสูตรที่ศึกษาจำนวน ๑๐ วิชา และระดับคะแนนที่ไดรับ (A B C หรือ D)
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา……………………………………
รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเป<นวิชาเอก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จำนวน
หน-วยกิต

ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา…………………………………
ระดับ
คะแนน

รายชื่อวิชาที่เลือกเรียนเป<นวิชาเอก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จำนวน
หน-วยกิต

ระดับ
คะแนน

-๔๑๓. ความสามารถและกิจกรรมอื่น ๆ
๑๓.๑ การศึกษาเพิ่มเติมนอกหลักสูตรของปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ไดรับ
ไม-เคย

เคย (ระบุ)…………………………………………………………………….……………………..………………………………

๑๓.๒ การร-วมกิจกรรมต-าง ๆ ของสถานศึกษา/หน-วยงาน

ไม-เคย

เคย (ระบุ)………………………………………………

๑๓.๓ การเป<นสมาชิก สมาคม / สโมสร ไม-เป<น
เป<น (ระบุ)………………………..…………………………..…………….……
๑๓.๔ การไดรับรางวัล / เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ / ทุนการศึกษา / ทุนฝnกอบรม / หรือเป<นตัวแทนของสถานศึกษา
ไม-เคย

เคย (ระบุ)…………………………………………………………..………………………………………………..………………

๑๓.๕ การบำเพ็ญประโยชน"ต-อสังคม
ไม-เคย
เคย (ระบุ)……………………………………………………………..………………
๑๓.๖ งานอดิเรก คือ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓.๗ ความสามารถพิเศษ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓.๘ ความสนใจพิเศษ (เช-น วิชาในหลักสูตรการเรียน เหตุการณ"ปZจจุบนั ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป<นตน)
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….....
๑๔. ความรูความสามารถในดานภาษาต-างประเทศ
ระดับความรูความสามารถ
(ใหระบุว-าใชไดในระดับดีมาก ดี พอใช หรือใชไม-ได)
ภาษา
เขียน
อ-าน
พูด

ศึกษาโดยวิธี

-๕๑๕. ขาพเจา

ไม-เคย
หลักสูตร

เคย ไดรับทุนไปศึกษา / ฝnกอบรม / ดูงาน หรือสัมมนา ณ ต-างประเทศ
ประเทศ
ทุน

ระยะเวลา
(วันที่เริ่มตนและสิน้ สุด)

๑๖. เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาต-อ
………………………………………………………………..……………………………………………………….……….………………………………………………
……………………………………………………………………..…………..………………………………………………………..………………….…………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
๑๗. ขอมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา
บิดา
ชื่อ – นามสกุล…………..……………………..…………..
เชื้อชาติ……….สัญชาติ……..……ศาสนา………………..
อาชีพ

๑. รับราชการ

๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๓. รับจาง

๔. คาขาย

๕. ส-วนตัว

๖. พ-อบาน
๗. ถึงแก-กรรม
สถานทีท่ ำงาน………………….……………………………………………
โทรศัพท"…………………………..…………………………………..………
บานพัก…………………………………………………………………………
โทรศัพท"……………………….…………………………………..………….

มารดา
ชื่อ – นามสกุล………………..….…………………………
เชื้อชาติ…….….สัญชาติ…………ศาสนา………….……..
อาชีพ

๑. รับราชการ

๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๓. รับจาง

๔. คาขาย

๕. ส-วนตัว

๖. แม-บาน
๗. ถึงแก-กรรม
สถานทีท่ ำงาน………………….…………………….………………………
โทรศัพท"…………………………..…………………………..………………
บานพัก………………………………………………………..………………
โทรศัพท"……………………………………………………………………….

-๖ขาพเจาขอรับ รองว-าขอความที่ แ จงไวในใบสมั ครเป< น ความจริงทุ ก ประการ และขาพเจาเป< น ผู มีคุ ณ สมบั ติ
ตรงตามประกาศรับ สมัค ร หากปรากฏภายหลั ง ว-า ขาพเจามีคุ ณ สมบัติไ ม-ต รงตามประกาศรั บ สมัค รใหถือ ว-า ขาพเจาเป< น
ผูขาดคุณสมบัติทันที
ขาพเจายินยอมใหสำนักงาน ก.พ. นำขอมูลไปใชเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล

(ลงลายมือชื่อ) …………………………………………………….…… ผูสมัครสอบ
(……………………………………………….………….)
วันที่ …..…….. เดือน ……………..…. พ.ศ. …………..……

