












  เอกสารแนบท้าย 2 

ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
 

1.   ชื่อ/นามสกุล ผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. ............................................. 
     Name............................................................................Surname...................................................................... 

2.  วัน  เดือน  ปี  เกิด.....................................................................................อายุ......................ปี...................เดือน 
     สถานที่เกิด................................................................................................................................................... ........ 
     เชื้อชาติ ............................................สัญชาติ................................................ศาสนา............................................ 

3.  ชื่อ/นามสกุล บิดา .................................................................... ............................................................................ 
    ยังมีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม   
     ชื่อ/นามสกุล มารดา............................................................................................................................................ 
    ยังมีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม   

     บิดา-มารดา   อยู่ด้วยกัน                แยกกันอยู่ 

4.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน............................................................................................................... ............................ 
     ................................................................................................. ............................................................................ 
     โทรศัพท์ ..............................................................................................................................................................  

5.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................... ............................................... 
     ........................................................................................................................................................................... . 
     โทรศัพท์ ....................................................................มอืถือ................................................................................ 
     Email :.......................................................... ....................................................................................................... 

6.  การศึกษา 
  6.1 กรณีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ.2556  

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ......................................................สาขาวิชา.......................................... 
       คะแนนเฉลี่ยสะสม................................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา............................................ 
       สถาบันการศึกษา................................................................................................................... .......... 
            6.2 กรณีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย 

วุฒิการศึกษา....................................................... ...................สาขาวิชา.......................................... 
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา................................................................................. 
สถาบันการศึกษา................................................................................................................... .......... 

7. ประสบการณ์การท างาน  
    ตั้งแต่เดือน........................พ.ศ.......................ถึงเดือน........................พ.ศ.....................รวม...........ป.ี..........เดือน  
    ต าแหน่ง...............................................................................ค่าตอบแทน/เดือน.............................................บาท 
    หน้าที่รับผิดชอบ..................................................................................................................... ...............................  
    .............................................................. ................................................................................................................  
    ชื่อ/ที่อยู่ สถานที่ท างาน...................................................................................................... ................................... 
    สาเหตุที่ออก.................................................................... ......................................................................................  
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8. ประวัติการได้รับทุนการศึกษา (ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือผูกพันถึงระดับปริญญาตรี)  
  เคยได้รับทุนการศึกษา  

          ชื่อทุน ..............................................................หนว่ยงานที่ให้ทุน..................................................... 
    ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา   
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  
ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดังนี้ 
 

   รูปถ่ายหน้าตรง  1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน     จ านวน   1  รูป  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน   1  ฉบับ   
  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน   1  ฉบับ 
  ส าเนาวฒุิการศึกษา         จ านวน   1  ฉบับ 
  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ     จ านวน   1  ฉบับ 
  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล    จ านวน   1  ชุด 
      (กรณีที่ชื่อสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) 

   หนังสือรับรองจากอาจารยท์ี่ปรึกษา     จ านวน   1   ชุด 
   หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ      จ านวน   1   ชุด 
                 (กรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ) 
 

ขอให้ผู้สมัครท าเครื่องหมาย / ลงใน   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)  ......................................................................... ผูส้มัคร  

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

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

 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบคุณสมบติั และเอกสารหลกัฐาน 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ............................................................... 

   ถูกต้องครบถ้วน 

 ไม่ถูกต้อง  เน่ืองจาก...................................................................................................... 

                (ลงช่ือ)  ......................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 

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

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