
 

ใบสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

                                               ------------------------   
เรียน  ประธานกรรมการ 
 

            ด้วยข้าพเจ้า  นาย   นาง    นางสาว……………………………………………………………….…………………….……………. 

                             MR   MRS   MISS…………………………………………………………………………………….…………………. 
 

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ตา่งประเทศ ประจ าป ี๒๕๖๐ (ทุนพฒันาอาจารย์)  หน่วยที่............................... 
 

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

๑. ข้าพเจา้เกิดวนัที ่……… เดือน ……………… พ.ศ. ………… อาย ุ(นับถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) ……… ปี .…..…. เดือน ….…… วนั  

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

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

เลขประจ าตัวประชาชน        
 

๒. เร่ิมรับราชการเมื่อวันที่……………….….เดือน……………..……………พ.ศ. …………………………….. 

๓. รับราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัง้แตว่ันที่  ….......…… เดือน ………………….…….… พ.ศ………….……….  

โดยปฏิบตัิราชการมาแล้วเปน็เวลา ……………… ปี …………... เดือน …………... วัน (นับถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)  
 

๔. ปัจจุบนัรับราชการต าแหนง่………………..……………………………………………… ระดับ……………………………………………..………........    

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   สถานทีท่ างานปัจจบุัน .....…...........………………………………………………………………  

โทรศัพท์ …………………………………….. โทรสาร …................................... email ……………………………………………………………... 
 

๕.   ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดตอ่ได้สะดวกทีสุ่ด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน) 

บ้านเลขที่ …………… หมู่ที่ ………. ตรอก/ซอย ……………………..…………..…………...... ถนน …………………………….…………………. 

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

รหัสไปรษณีย์ ….……………….… โทรศัพท์ …………………………...……………........... โทรสาร ………………………………….…………….. 
 

๖.   ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้  ขอให้ติดต่อผ่านทาง 

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

 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

เลขประจ าตัว .....................................................

๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖………………………….. 

 

เลขประจ ำตัวสอบ……………………..…. 



 

 

- ๒ - 

 

๗.   สถานภาพ           โสด      สมรส     หม้าย      แยกกันอยู่     หย่าร้าง 
 

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

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

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 

ต าแหน่ง / ระดับ / สังกัด หน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

๑๐.   ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับ 
 

ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง 

พ.ศ. – พ.ศ. 

วุฒิที่ได้รบั 

แผนการเรียน/สาขาวชิาเอก 

คะแนน 

เฉลี่ย 

มัธยมปลาย     

อนุปริญญา     

ปริญญาตร ี     

ปริญญาโท     

 

๑๑. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ   TOEFL………………………………….คะแนน (วันทีท่ดสอบ.........................................) 

  IELTS…………………………………….คะแนน (วนัทีท่ดสอบ........................................) 

 ไม่มีผลการทดสอบ 

 

 

 



 

 

- ๓ - 
 

๑๒.  วิชาเอก หรือวิชาบังคับของหลักสูตรที่ศึกษาจ 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.   
 

 

๑๓.  ความสามารถและกิจกรรมอื่น ๆ 

       ๑๓.๑  การศึกษาเพิ่มเติมนอกหลักสูตรของปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ       

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

       ๑๓.๒   การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา    ไมเ่คย     เคย (ระบ)ุ…………………………………………………………………. 

       ๑๓.๓   การเป็นสมาชิก  สมาคม / สโมสร    ไม่เป็น     เป็น  (ระบุ)………………………..…………………………..…………….…… 

       ๑๓.๔   การได้รับรางวัล / เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ / ทุนการศึกษา / ทุนฝึกอบรม / หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา 

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

       ๑๓.๕   การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม     ไม่เคย      เคย (ระบุ)……………………………………………………………..……………… 

       ๑๓.๖   งานอดิเรก  คือ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

       ๑๓.๗   ความสามารถพิเศษ  (เช่น  ศิลปะการแสดง  ดนตรี  กีฬา  การใช้คอมพิวเตอร์  เป็นต้น) 

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

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

 

 



 

 

- ๔ - 
 

    ๑๓.๘   ความสนใจพิเศษ  (เช่น  วิชาในหลักสตูรการเรียน  เหตุการณ์ปัจจุบนัทางดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม เป็นต้น) 

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

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

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

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

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

๑๔.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 

 
 

ภาษา 

ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุว่าใชไ้ด้ในระดบัดีมาก ด ีพอใช้ หรือใช้ไม่ได้) 

 
 

ศึกษาโดยวิธ ี
เขียน อ่าน พูด 

     

     

     
 

๑๕.  ข้าพเจ้า    ไม่เคย    เคย  ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน  หรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ 

หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา 

(วันที่เร่ิมต้นและสิน้สุด) 

    

    

    

    
 

๑๖.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาต่อ  (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- ๕ – 
 

๑๗.  ข้อมูลเก่ียวกับบิดา-มารดา 

บิดา มารดา 

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

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

อาชีพ   ๑. รับราชการ    ๒. พนักงานรัฐวสิาหกิจ อาชีพ   ๑. รับราชการ    ๒. พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

           ๓. รับจ้าง    ๔. ค้าขาย    ๕. ส่วนตัว            ๓. รับจ้าง    ๔. ค้าขาย    ๕. ส่วนตัว 

           ๖. พ่อบ้าน   ๗. ถึงแก่กรรม            ๖. แม่บ้าน   ๗. ถึงแก่กรรม 

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

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

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

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

 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็น  

ผู้ขาดคุณสมบัติทันที 

 

 

 
 

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

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

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


