
(ส ำหรับบุคลำกรสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 
 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

ใบสมัครรับกำรทดสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
(Application for DLA English Placement Test 2020) 

 
๑. (ภาษาไทย)  ชื่อ  ชื่อสกุล   
 (ภาษาอังกฤษ)  First Name  Family Name   
 เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  เพศ  อายุ  ปี   เดือน 
๒. ต าแหน่ง  ระดับ  กลุ่มงาน/ฝ่าย   
 ส านัก/กอง/สถจ.    
 โทรศัพท์ (ที่ท างาน) โทรสาร  
 โทรศัพท์มือถือ  E-mail   
๓. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมัครได้โดยตรง 
 นาย/นาง/นางสาว  เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น  
 โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ท างาน) โทรสาร  
 โทรศัพท์มือถือ  E-mail   
๔. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ๑)  วิชาเอก   
  สถานศึกษา  ผลการศึกษา   
  ๒) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
 ปริญญาโท ๑)  วิชาเอก   
  สถานศกึษา  ผลการศึกษา   
  ๒) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
 ปริญญาเอก ๑) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
  ๒) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ   
     

 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 
๑ นิ้ว 
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๕. ประวัติการรับราชการ (ให้กรอกข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังตามล าดับ) 
 ๕.๑ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๒ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๓ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๔ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๕ ต าแหน่ง จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  
๖. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 ๖.๑ (กรณีบรรจุใหม่) ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในต าแหน่ง  
   ระดับ  กลุ่มงาน/ฝ่าย   
  ส านัก/กอง/สถจ. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ๖.๒ (กรณีโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน) โอนมารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในต าแหน่ง  
   ระดับ  กลุ่มงาน/ฝ่าย   
  ส านัก/กอง/สถจ. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ๖.๓ ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.   
  คิดเป็นระยะเวลา  ปี  เดือน 
๗. ความรู้ความสามารถพิเศษ (ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการสมัครรับทุน เช่น ความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ) 
   
   
๘. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET)  
 วัน/เดือน/ปี ที่ท าการทดสอบ  
๙. ประวัติการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ (ให้กรอกข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังตามล าดับ) 
 ๙.๑ ทุน  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน 
 หลักสูตร      
 ระยะเวลา   ปี  เดือน ระหว่างวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 ถึงวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 ๙.๒ ทุน  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน 
 หลักสูตร       
 ระยะเวลา  ปี  เดือน ระหว่างวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 ถึงวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 ๙.๓ ทุน  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน 
 หลักสูตร      
 ระยะเวลา ปี เดือน ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
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๑๐. ลาศึกษาต่อครั้งสุดท้าย (กรณีทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืน ๆ ที่มิใช่ทุนผูกพัน) ในระดับ  
 ประเทศ ด้วยทุน  
 ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
๑๑. กลับมาปฏิบัติราชการ (กรณีรับทุนครั้งสุดท้ายหรือลาศึกษาต่อ) เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา  ปี  เดือน  
๑๒. มีความสนใจทุนประเภท (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ประเภท) 
  ศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ประชุม/สัมมนา  ดูงาน 
๑๓. หากมีทุนซึ่งก าหนดให้ผู้รับทุนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านมีความประสงค์สมัครรับทุนดังกล่าวหรือไม่ 
  สนใจ 
  ไม่สนใจ 
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผู้สมัคร 
 (  )  
 วันที่  เดือน  พ.ศ.   

 
หมายเหตุ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลประกอบกับผลการทดสอบวัดระดับความรู้
  ภาษาอังกฤษในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนต่าง ๆ จึงควรกรอกข้อความให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ 
  ของตัวท่านเอง



 
 

ใบตรวจสอบรำยกำรน ำส่ง 
 
ชื่อ  นามสกุล  
โทรศัพท์มือถือ  
E-mail:  
 
          ๑. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 
          ๒. ธนาณัติ จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยระบุให้จ่ายเงิน
ผู้รับ ณ “ที่ท าการไปรษณีย์ดุสิต” ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน “นางสาวติดตา บัวบุตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐” 
          ๓. ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง จ านวน ๑ ซอง (ส าหรับแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษเป็นการเฉพาะตัว) 
  
ข้อเสนอแนะ (ส าหรับใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในปีถัด ๆ ไป) 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 
…………………………………………………………………………………............................................................………..………………… 



(ส ำหรับบุคลำกรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

ใบสมัครรับกำรทดสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
(Application for DLA English Placement Test 2020) 

 
๑. (ภาษาไทย)  ชื่อ  ชื่อสกุล   
 (ภาษาอังกฤษ)  First Name  Family Name   
 เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  เพศ  อายุ  ปี   เดือน 
๒. ต าแหน่ง  ระดับ  กลุ่มงาน/ฝ่าย   
 ส านัก/กอง  อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต.  
 โทรศัพท์ (ที่ท างาน) โทรสาร   
 โทรศัพท์มือถือ  E-mail   
๓. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมัครได้โดยตรง 
 นาย/นาง/นางสาว  เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น  
 โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ท างาน) โทรสาร  
 โทรศัพท์มือถือ  E-mail   
๔. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ๑)  วิชาเอก   
  สถานศึกษา  ผลการศึกษา   
  ๒) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
 ปริญญาโท ๑)  วิชาเอก   
  สถานศึกษา  ผลการศึกษา   
  ๒) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
 ปริญญาเอก ๑) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
  ๒) วิชาเอก  
  สถานศึกษา ผลการศึกษา  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ   
     

 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 
๑ นิ้ว 
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๕. ประวัติการรับราชการ (ให้กรอกข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังตามล าดับ) 
 ๕.๑ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๒ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๓ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๔ ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 ๕.๕ ต าแหน่ง จาก พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  
๖. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 ๖.๑ (กรณีบรรจุใหม่) ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่ง  
   ระดับ  กลุ่มงาน/ฝ่าย   
  ส านัก/กอง อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต.  
  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ๖.๒ (กรณีโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน) โอนมารับราชการเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่ง  
   ระดับ  กลุ่มงาน/ฝ่าย   
 ส านัก/กอง อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต.  
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ๖.๓ ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.   
  คิดเป็นระยะเวลา  ปี  เดือน 
๗. ความรู้ความสามารถพิเศษ (ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการสมัครรับทุน เช่น ความรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ) 
   
   
๘. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ถ้ามี (เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET)  
 วัน/เดือน/ปี ที่ท าการทดสอบ  
๙. ประวัติการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ (ให้กรอกข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังตามล าดับ) 
 ๙.๑ ทุน  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน 
 หลักสูตร   ระยะเวลา ปี เดือน  
 ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ๙.๒ ทุน  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน 
 หลักสูตร   ระยะเวลา ปี เดือน  
 ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
 ๙.๓ ทุน  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน 
 หลักสูตร   ระยะเวลา ปี เดือน  
 ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
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๑๐. ลาศึกษาต่อครั้งสุดท้าย (กรณีทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืน ๆ ที่มิใช่ทุนผูกพัน) ในระดับ  
 ประเทศ ด้วยทุน  
 ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  
๑๑. กลับมาปฏิบัติราชการ (กรณีรับทุนครั้งสุดท้ายหรือลาศึกษาต่อ) เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.   
 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา  ปี  เดือน  
๑๒. มีความสนใจทุนประเภท (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ประเภท) 
  ศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ประชุม/สัมมนา  ดูงาน 
๑๓. หากมีทุนซึ่งก าหนดให้ผู้รับทุนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านมีความประสงค์สมัครรับทุนดังกล่าวหรือไม่ 
  สนใจ 
  ไม่สนใจ 
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผู้สมัคร 
 (  )  
 วันที่  เดือน  พ.ศ.   

 
หมายเหตุ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลประกอบกับผลการทดสอบวัดระดับความรู้
  ภาษาอังกฤษในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนต่าง ๆ จึงควรกรอกข้อความให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ 
  ของตัวท่านเอง



 
 

ใบตรวจสอบรำยกำรน ำส่ง 
 
ชื่อ  นามสกุล  
โทรศัพท์มือถือ  
E-mail:  
 
          ๑. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 
          ๒. ธนาณัติ จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยระบุให้จ่ายเงิน
ผู้รับ ณ “ที่ท าการไปรษณีย์ดุสิต” ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน “นางสาวติดตา บัวบุตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐” 
          ๓. ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง จ านวน ๑ ซอง (ส าหรับแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษเป็นการเฉพาะตัว) 
  
ข้อเสนอแนะ (ส าหรับใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในปีถัด ๆ ไป) 
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