
ใบสมัครคัดเลือกผูขอรับทุนการศึกษา ประจําป  ๒๕๖๑ 

ประเภททุนสงเสริมการศึกษา จํานวน 2 ทุนๆ ละ 400,000 บาท  

หลักสูตร SCGI Master Program 

---------------------------------------- 

 

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลือก 

 

              ดวยขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )……………………………………………………...…………………………………….…. 

 ( Mr. / Mrs. / Miss )………………………………………………….…………………………………………….….. 
 

                                    เลขประจําตัวประชาชน   
 

มีความประสงคจะสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจาํป 2561 .... ประเภททุน ..สงเสริมการศึกษา   

ไปศึกษาสาขาวิชา…Master Degree Program แบบ Full-time Postgraduate.…ระดับปริญญโท………………….……………………… 

                     จึงขอแจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี ้
 

๑.  ขาพเจาเกิดวันที่………………เดือน……………………….……พ.ศ.………………….…… อาย…ุ………..ป………….เดือน…………วนั   

     สัญชาติ…………….……….เชือ้ชาต…ิ…………………….ศาสนา……………………… 
 

๒.  ปจจุบันดาํรงตาํแหนง………………..……………………………  ระดับ…………………………………........……………….....…………  

     โดยเร่ิมปฏิบัติงานเมื่อวันที…่……………....………………......เดือน……………………………….………พ.ศ. …………………………….….…. 

     มีอายุการปฏิบัติงาน ........……………….......ป.......……………….........เดือน ......…………….............วัน (นับถึงวนัที่ทีป่ดรับสมัคร) 

สถานทีท่ํางานปจจบุัน…………………………………………………….…………………………………………………………………………….….…….

โทรศัพท……………………………………..……โทรสาร……………………………..………e-mail:…………………………..……………….………. 
 

๓.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวกทีสุ่ด (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน) 

     บานเลขที…่……………..………หมูที่…….…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….…………………………………..…..….. 

     ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต………………………………………..…จังหวดั…………….……………….…….……… 

     รหัสไปรษณีย…………….………..…โทรศัพท…………………………..…………….โทรศัพทเคลื่อนที่..................................................... 

     โทรสาร……….…………………….e-mail:……………………………………………………………..…………………….…………………..……………. 
 

๔.  ในกรณีเรงดวนที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได  ขอใหติดตอผานทาง 

(ชื่อ-นามสกุล)………………………..……………………….……………………………โทรศัพท………………………………..…………………...…… 

๕.  ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ระหวาง 

พ.ศ. – พ.ศ. 

วุฒิที่ไดรับ 

แผนการเรียน/สาขาวชิาเอก 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ปริญญาตรี     

     

ปริญญาโท     

     

 

 

ติดรูปถายขนาด 

๑X๑.๕ น้ิว 

ถายไวไมเกิน ๑ ป 



 

 

- ๒ - 

  
๖.  ประวัติการทํางาน 

ตําแหนง / ระดบั / สงักัด หนาที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

๗.  ความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศ 

 

ภาษา 

ระดับความรูความสามารถ 

(ใหระบุวาใชไดในระดบัดีมาก ด ีพอใช) 

 

ศึกษาโดยวิธ ี

เขียน อาน พูด 

     

     

     

 

๘.  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ   TOEFL………………………………….คะแนน (วนัที่ทดสอบ.........................................) 

          IELTS…………………………………  คะแนน (วันที่ทดสอบ........................................) 

          ไมมีผลการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ๓ - 

  
๙.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาตอและการไปศึกษาตอจะมีประโยชนตอหนวยงานอยางไร  (ใหเขียนไมเกินเนื้อที่กระดาษที่

กําหนดให) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

- ๔ - 

  
๑๐. สถานภาพการสมรส     โสด      สมรส     หมาย      แยกกันอยู      หยาราง 
 

๑๑. ชื่อ-นามสกุลของคูสมรส…………………………………..…………………….…………สัญชาต…ิ..…..…เชื้อชาติ…...……ศาสนา…………… 

      อาชีพ……………………………..………….ตําแหนง…………..…………………………..…….…………….………มีบุตรจํานวน………...……คน 
 

๑๒. ขอมูลเก่ียวกับบิดา-มารดา 

บิดา มารดา 

ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… 

เชื้อชาต…ิ……….สญัชาต…ิ……..……ศาสนา……………………. เชื้อชาติ………….สญัชาติ………..……ศาสนา……………………. 

อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

           ๓. รับจาง    ๔. คาขาย    ๕. สวนตัว            ๓. รับจาง    ๔. คาขาย    ๕. สวนตัว 

           ๖. พอบาน   ๗. ถึงแกกรรม            ๖. พอบาน   ๗. ถึงแกกรรม 

สถานทีท่ํางาน………………….……………………….…………..….. สถานทีท่ํางาน………………….……………………….…………..….. 

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

บานพัก……………………………………………….……………...…... บานพัก……………………………………………….……………...…... 

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

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครเปนความจริงทุกประการและขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังวาขาพเจามีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร  ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที
โดยไมมีเงื่อนไข  พรอมนี้ไดแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว จาํนวน 2 รูป 
2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว 
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 
4. สําเนาทะเบียนบานและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูสมัคร อยางละ 1 ฉบับ 
5. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให 1 ฉบับ 

 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา    

 

            (ลงลายมือชื่อ)……………………………….………………………ผูสมัครคัดเลือก 

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

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