
 

ใบสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์  

ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษาในประเทศในระดับปริญญาเอก)  

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

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

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

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๐ 

(ทุนพัฒนาอาจารย์ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตอบรับให้เข้าศึกษาในประเทศในระดับปริญญาเอก) หน่วยที่ ......................... 
 

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

๑. ข้าพเจา้เกิดวนัที ่……....… เดือน ……… พ.ศ. ……… อายุ (นับถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) ……....… ปี ………. เดือน ……… วัน  

สถานที่เกิด  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……………………………………………..………........    

สังกัด ................................................................................................................................. ส 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 ..................................................... 

..................................

๔๖……………….………วบ;’

๖๕๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖………………………….

. 

 

เลขประจ ำตวัสอบ……………………..…. 



 

- ๒ - 

 

๗.   สถานภาพ            โสด      สมรส      หม้าย      แยกกันอยู่     หย่าร้าง 

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

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

๙.  ประวัตกิารศึกษาและฝึกอบรม 

๙.๑ ระดับอุดมศึกษา 

ระดบั ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง 

พ.ศ. – พ.ศ. 
วุฒิที่ได้รบั/วิชาเอก คะแนนเฉลี่ย 

ปริญญาตร ี

 

    

ปริญญาโท 

 

    

 

๙.๒ การท าวิทยานิพนธ ์

- ระดับปริญญาตรี ชื่อวิทยานิพนธ์  

(ภาษาไทย)  ........................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)  ...................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................................ 

ผลการสอบวทิยานิพนธ์ ......................................................................................................................................... 

-  ระดับปริญญาโท ชื่อวิทยานิพนธ์ 

(ภาษาไทย)  ........................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)  ...................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................................ 

ผลการสอบวทิยานิพนธ์ ......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๓ - 

 

รายละเอียดและผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๙.๓  ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางการศึกษาในระหว่างที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ประเภท/รายละเอียดของผลงาน ระยะเวลา หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   

   

   

   

- ชื่อหนังสือ/บทความ ............................................................................................................................................. 

ปีที่พิมพ์ ............................ ชื่อส านักพิมพ์ .................................................................. จ านวน ..................... หน้า 

- ชื่อหนังสือ/บทความ ............................................................................................................................................. 

ปีที่พิมพ์ ............................ ชื่อส านักพิมพ์ .................................................................. จ านวน ..................... หน้า 

๙.๔ ผลงานด้านอื่น ๆ 

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

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

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

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

 



 

- ๔ - 

๙.๕ การฝึกงาน / อบรม ขณะศึกษาอยู ่

สถาบัน/หน่วยงาน/บริษทั ลักษณะของการฝึกงาน/อบรม ระยะเวลา 

   

   

   

   

   
 

๙.๖ ความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 

ภาษา 

ระดบัความรู้ความสามารถ  

(ให้ระบุว่าใชไ้ดใ้นระดบั ดีมาก ดี หรือใชไ้ม่ได)้ ศึกษาโดยวิธ ี

เขียน อ่าน พูด 

     

     

     
 

 

๙.๗ ความสามารถด้านภาษาไทย 

ระดับความสามารถ ดีมาก ดี พอใช้ ไม่คล่อง 

อ่าน     

เขียน     

ฟัง-พูด     

 

๑๐. สถานภาพการศึกษาในปัจจุบนั 
 

 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชา  ........................................................................................................................ 

ณ มหาวิทยาลัย............................................................................................................................................................... 

เข้าศึกษาเมื่อ พ.ศ. ..........................................  และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ................................................... 

ผลการศึกษาทีผ่่านมาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) = ……………………………..............................................………………… 

ศึกษาด้วย   ทุนส่วนตัว     ทุน ............................................................................................................................. 
 

 ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ............................................................................................. 

ณ มหาวิทยาลัย .............................................................................................................................................................. 

วันเปิดภาคการศึกษา ........................................................... ......................................................................................... 



 

- ๕ - 

 

๑๑. ชื่อวิชา (Subject) ที่ท่านชอบเรียนมากที่สุดมา ๓ วิชา พร้อมเหตุผล 

๑๑.๑ วิชา .............................................................. เหตุผล ........................................................................................................ 

๑๑.๒ วิชา .............................................................. เหตุผล ........................................................................................................ 

๑๑.๓ วิชา .............................................................. เหตุผล ........................................................................................................ 

๑๒.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 ๑๒.๑ ข้าพเจ้า  

 ไม่เคยได้รับทุนใดมาก่อน 

 เคยได้รับทุน .............................................................. ศึกษาวิชา ............................................................................... 

     ประเทศ ............................................... พ.ศ. .................... เป็นระยะเวลา ................... ปี .................. เดือน 

     และขณะนี้ขา้พเจ้า  มีภาระผูกพันในการชดใชทุ้น   ไม่มีภาระผูกพนัในการชดใช้ทนุ       

 อยู่ระหว่างการรับทุน .................................................................................................................................................. 

     และขณะนี้ขา้พเจ้า  มีภาระผูกพันในการชดใชทุ้น   ไม่มีภาระผูกพนัในการชดใช้ทนุ       

๑๒.๒ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา   ไม่เคย   เคย (ระบุ) …………………………………………………………….....….. 

๑๒.๓ งานอดิเรก คือ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

๑๒.๔ ความสามารถพิเศษ (เช่น ศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

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

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

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

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

๑๒.๕  ท่านมีความสนใจพิเศษทางดา้นใดโดยเฉพาะหรือไม่ (เช่น  เหตุการณ์ปัจจบุันทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  

เป็นต้น)  เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

๑๒.๖ การเป็นสมาชิก  สมาคม/สโมสร   ไม่เคย   เคย (ระบุ) ……………………………………………………………………………........ 

๑๒.๗ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   ไม่เคย   เคย (ระบ)ุ ………………………………………………………………………………........ 

๑๒.๘ การได้รับรางวัล/เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ/ทนุการศึกษา/เป็นตัวแทนของสถานศึกษา 

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

 



 

- ๖ – 

 

๑๓. เหตุผลในการขอรับทุน และแผนการศึกษา (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       (ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้สมัคร 

              (............................................................................) 

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

 
 


