
 

 

             ใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ 

ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 

                   ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย    

เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ 
ด้วยข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว ......................................................................................................... (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
 Mr.  Mrs.  Miss …………………………………………………………………………………………………………………………. (Please print) 
มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕62  ระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
สาขาวิชา (Field of Study) ............................................................................................................................. 
ภาควิชา (School of Study) ............................................................................................................ ............... 

(หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือ แก้ไขข้อความที่ได้เขียนไว้เดิม ให้ลงชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง) 

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้าพเจ้าเกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. .............. อายุ …….... ปี ……….. เดือน ........... วัน  
    เชื้อชาติ ...............................สัญชาต…ิ………......................... ศาสนา ......................................................... 

๒. ปัจจุบันรับราชการต าแหน่ง ................................................................ ระดับ ............................................. 
    โดยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ................ เดือน .............................................. พ.ศ. ...........................  

มีอายุราชการรวม ............... ปี ................ เดือน ................ วัน (นับถึง ๑ ตุลาคม ๒๕62) 
สังกัดกอง/ส านัก.......................................................กรม/ส านักงาน............................................................ 

   โทรศัพท์ ...........................................................  โทรสาร ....................................................................... 

๓. ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้สะดวกท่ีสุด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน) 
บ้านเลขท่ี........... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................................ หมู่บ้าน................................... 
ถนน ............................................................................. ต าบล/แขวง .......................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท ์ .......................................... โทรสาร ......................................... มือถือ........................................ 
อีเมล์ ..................................................................................................................... ........................ 

๔. ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ขอได้ติดต่อผ่านทาง  
ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  เกี่ยวข้องเป็น  ........................................  
โทรศัพท์ (ท่ีท างาน)...........……......................โทรศัพท์ (บ้าน) ........................... มือถือ ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

๑ x ๑.๕ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

เลขประจ ำตวัสอบ ๒๕62/.............  



 ๒ 
๕. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา 
ระหว่าง  

พ.ศ.–พ.ศ. 
วุฒิท่ีได้รับ 

แผนการเรียน/สาขาวิชาเอก 
คะแนน

เฉลี่ย 

มัธยมปลาย     

อนุปริญญา     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

๖. ประวัติการรับราชการ 

ต าแหน่ง/ระดับ/สังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

๗. ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 
ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุว่าใช้ได้ในระดับดีมาก ดี พอใช้ หรือใช้ไม่ได้) 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน 

     

     

     

 

 

 



 ๓ 
๘. ข้าพเจ้า  ไม่เคย  เคย ได้รับทุนไปศึกษา/ ฝึกอบรมสัมมนา/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 

หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา * 

    

    

    

    

ระยะเวลา* หมายถึง วนัที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรมสัมมนา / ดูงาน / ปฏิบัติการวิจัย 
๙. ข้าพเจ้า    

  ไม่อยู ่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนใดๆ  
  อยู ่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน............................................... 

๑๐.  ผลสอบ TOEFL ได้คะแนน ............................. เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... 
       ผลสอบ Computer TOEFL ได้คะแนน .............. เดือน ........................................... พ.ศ. ....................... 
       ผลสอบ IELTS ได้คะแนน...............................  เดือน ...........................................  พ.ศ. ....................... 

ผลสอบ AIT ได้คะแนน...............................  เดือน ............................................  พ.ศ. ....................... 
๑๑.  สถานภาพ       โสด     สมรส     หม้าย     แยกกันอยู่     หย่าร้าง 
๑๒.  ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส   

นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................  
เชื้อชาติ ……………………............ สัญชาติ ………….…................... ศาสนา ................................................ 
อาชีพ .......................................................................ต าแหน่ง  ............................................................... 
สถานที่ท างาน..................................................... ..................................................................................... 
โทรศัพท์.......................................โทรสาร..........................................มือถือ............................................. 
มีบุตรจ านวน ............. คน 

๑๓. ชื่อ-นามสกุลของบิดา   นาย……………………………....................................................... ..............................  
เชื้อชาติ ………………………....... สัญชาติ …….…………….................... ศาสนา ........................................ 
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร....................................... มือถือ........................................ 
อาชีพ ..........................................................................ต าแหน่ง . ......................................................... 
สถานที่ท างาน.................................................................. ........................................................................ 
โทรศัพท์............................................................ โทรสาร ....................................................................... 

๑๔.  ชื่อ-นามสกุลของมารดา  นาง/นางสาว ................................................................................. .................. 
เชื้อชาติ ………………………........ สัญชาติ …….…….................... ศาสนา ........................................ 
ที่อยู่...................................................................................................................... .................................... 
โทรศัพท ์........................................ โทรสาร .................................... มือถือ .......................................... 
อาชีพ ...........................................................ต าแหน่ง  ............................................................. ........ 
สถานที่ท างาน ............................................................................................................................. ........... 
โทรศัพท ์ ............................................................. โทรสาร ................................................................. 

 

 



 ๔ 

๑๕. เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ สมัคร (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษที่ก าหนดให้) 
............................................................................................................... ................................. . . . . . . . . . . . . . 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................... ......................................................................... ....................
............................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 

๑๖. แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการหลังจากจบการศึกษาแล้วในช่วงที่ชดใช้ทุน 
............................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
......................................................... ...................................................................................... ..................... 

17. ความคาดหวังต่อหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา 
......................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 
........................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 

๑8. เงื่อนไขประกอบการพิจารณา (ประโยชน์ที่คาดว่าหน่วยงาน / กระทรวง / ประเทศจะได้รับ) 
๑8.๑ ความสอดคล้องกับแนวความคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 พ.ศ. ๒๕60-๒๕64)  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 
...................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

๑8.๒  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................................... ..................... 



 ๕ 

   

 ๑9 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ จ านวน ………………… ชุด มาพร้อมใบสมัคร คือ 
 � ส าเนาทะเบียนบ้าน 

� ส าเนาบัตรประชาชนและบัตรข้าราชการ 
� ส าเนาปริญญาบัตรว่าส าเรจจการศึกษาระดับปริญญา � ตรี � โท 
� ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตรระดับปริญญา � ตรี � โท 
� หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทีร่ะบุสาขาวิชาและระดับการศึกษา 
� หัวข้อวิทยานิพนธ์  เรื่อง ...............................................................................................................  

 หนังสือรับรองหัวข้อวิทยานิพนธ์และอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  
 ข้าพเจ้าจะจัดส่งหนังสือรับรองหัวข้อวิทยานิพนธ์และอนุญาตฯ ภายในวันที่ ............................... 

� ผลงาน / รายงานทางวิชาการ (หากมี) 
� ส าเนาผลการสอบทางด้านภาษา ที่ใช้ในการสมัครจากสถาบันภาษา � TOEFL � IELTS �AIT   
     ระบุคะแนน...................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 

 

(ลงลายมือชื่อ) ................................................................ ผู้สมัคร 

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

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


