


 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

Department of Local Administration 
ใบสมัครรบัการทดสอบวดัระดับความรูภาษาอังกฤษ ประจาํป 2548 

(Application for DLA English Placement Test 2005) 
สวนที่ 1  ขอมลูเกีย่วกับผูสมัคร 
1. (ภาษาไทย)  ช่ือ………………………………………………..ช่ือสกุล………………………………..….. 
    (ภาษาอังกฤษ)  First Name……………..………………….….Family Name…………………………….. 
    เกิดวันท่ี……..…..เดือน……………......พ.ศ………….เพศ…………….อาย…ุ.……....ป………..... เดือน 
2. ตําแหนง………………………………….ระดับ……………..อําเภอ/ฝาย………………………………… 
    จังหวัด/กอง……………………………..………………สังกัด……………….……………………………  
    โทรศัพท/โทรสาร (ที่ทํางาน)………………………………………………………………………………. 
    โทรศัพทมอืถือ……………………………………….. E-mail…………………………………….………       
3. บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีที่ไมสามารถติดตอกบัผูสมัครไดโดยตรง 
    นาย/นาง/นางสาว……………………………..ตําแหนง………………………..สังกัด…………..………. 
    ท่ีอยู (ที่ทํางาน/บาน)……………………………………………………………………………………….. 
    โทรศัพท/โทรสาร (ที่ทํางาน/บาน)………………………………………………………………………… 
4. วุฒิการศึกษา 
     ปรญิญาตร ี     1)……………………………..…………..วิชาเอก…………………………………..……. 
                             สถานศึกษา…………………………….…………...ผลการศึกษา…………….…………. 
                            2)…………..…………..…………………วิชาเอก…………………………………..…..… 
                            สถานศึกษา………………………………………….ผลการศึกษา………..………………. 
     ปรญิญาโท      1)…………………………………………..วิชาเอก………………………………….……. 
                            สถานศึกษา……………………………………….…ผลการศึกษา……………….…..……. 
                            2)…………..………………………………วิชาเอก………………………………............... 
                            สถานศึกษา………………………………………….ผลการศึกษา…………………….…... 
     ปรญิญาเอก    1)…………………………………………..วิชาเอก……………………………………..…. 
                            สถานศึกษา…………………………………… ……ผลการศึกษา……………….………... 
                            2)…………..………………………….……วิชาเอก……………………………..…...….… 
                            สถานศึกษา………………………..………………….ผลการศึกษา………………..…….… 
อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 
นิ้ว 
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5. ประวัติการรับราชการ (ใหกรอกโดยเริม่จากที่เปนปจจุบันที่สุด) 
    5.1 ตําแหนง………………………………………….จาก พ.ศ…………………ถึง พ.ศ…………….……. 
    5.2 ตําแหนง………………………………………….จาก พ.ศ…………………ถึง พ.ศ……………….…. 
    5.3 ตําแหนง………………………………………….จาก พ.ศ…………………ถึง พ.ศ……………….…. 
    5.4 ตําแหนง………………………………………….จาก พ.ศ…………………ถึง พ.ศ……………….…. 
    5.5 ตําแหนง………………………………………….จาก พ.ศ…………………ถึง พ.ศ………….………. 
    5.6 ตําแหนง………………………………………….จาก พ.ศ…………………ถึง พ.ศ………….………. 
6. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
    6.1 ไดรับการบรรจุแตงตัง้เปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นครั้งแรก ในตําแหนง………………….….. 
           สังกัด……………………………………เมื่อวันที…่………...เดือน………………….พ.ศ………..…. 
    6.2 โอนมารับราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในตําแหนง…………………………….................. 
           …………………………………………..เมื่อวนัที่…………..เดือน……………….….พ.ศ…..……… 
    6.3 ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที…่…….….เดือน……………………....พ.ศ…………........... 
          รวมเวลา……………ป…………….เดือน 
7. ความรูความสามารถพเิศษ (ที่คาดวาจะเปนประโยชนในการสมัครรบัทุน เชน ความรูภาษาตางประเทศอื่น ๆ) 
    …………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………….. 
8. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ถามี (เชน TOEFL, IELTS)………………………………………….…..... 
    วัน/เดือน/ป ที่ทําการทดสอบ…………………………...... 
9. ประวัติการรับทุนศกึษา/ฝกอบรม/ดูงาน ณ ตางประเทศ (ใหกรอกโดยเริ่มจากทีเ่ปนปจจุบันท่ีสุด) 
    8.1 ทุน………………………………….. 
                    ศึกษา                  ฝกอบรม                   ดูงาน        หลักสูตร………………………….…….……            
           ระยะเวลา………….ป…………….เดือน    ระหวางวันที…่………เดือน….…………...พ.ศ………... 
           ถึงวนัที…่…..….เดือน…………………พ.ศ………….. 
   8.2 ทุน…………………….…………….. 
                    ศึกษา                   ฝกอบรม                  ดูงาน        หลักสูตร…………………….…….…………            
          ระยะเวลา………….ป…………….เดือน    ระหวางวันที…่………เดือน……….……...พ.ศ………... 
          ถึงวนัที…่…..….เดือน…………….……พ.ศ………….. 
  8.3 ทุน………………………………..….. 
                    ศึกษา                   ฝกอบรม                  ดูงาน        หลักสูตร………………………….……….…            
         ระยะเวลา…………. ป……………..เดือน    ระหวางวันที…่………เดือน……………...พ.ศ……….... 
          ถึงวนัที่..……….เดือน…………………พ.ศ………….. 
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9. ลาศึกษาตอครั้งสุดทายในระดับ…………………………..……..ประเทศ…………….….……………… 
    ดวยทุน…………….……........................ระหวางวันที่………..…เดือน……………..…..พ.ศ……..….… 
    ถึงวนัที…่….……เดือน……………...…พ.ศ……….… (กรณีทนุสวนตัวหรือทุนอื่น ๆ ท่ีมิใชทนุผูกพัน) 
10. กลับมาปฏบัิติราชการเมือ่วันที…่…….….เดือน………………..พ.ศ……….…....................................... 
      นับถึงปจจบุันเปนระยะเวลา……………..ป…………....เดือน (กรณีรับทุนครั้งสุดทายหรือลาศึกษาตอ) 
11. มีความสนใจทุนประเภท (สามารถเลือกไดทั้งสองประเภท) 
               ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
               ศึกษาตอระดับ……………….. 
12. หากมีทุนซึ่งกําหนดใหผูรับทุนออกคาใชจายในการเดินทาง ทานมีความประสงคสมัครรับทุนดังกลาวหรือไม 
               สนใจ 
               ไมสนใจ 
 
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามกําหนดและขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                                   ลงชื่อ                                                              ผูสมัคร 
                                                                                             (……………………………………..) 
                                                                                   วันที…่….….เดือน………………..พ.ศ…………… 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะใชขอมลูขางตนเปนขอมูลประกอบกับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
                   ในการพิจารณาเสนอชื่อสมัครรับทุน กรณุากรอกขอความใหครบถวนเพือ่สิทธิประโยชนของทานเอง 
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สวนที่ 2  ซกัซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการเสนอชื่อผูมีสิทธิสมคัรรับทุน 
 
1. กรณีการเสนอชื่อสมัครรบัทุนเพื่อไปฝกอบรมหรือดงูาน ณ ตางประเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จะพิจารณาบุคคลท่ีผานการทดสอบภาษาอังกฤษและเปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและวัตถุประสงคท่ีเจาของทุน 
กําหนดเปนลําดับแรก ในกรณีที่ไมมีบุคคลที่ผานภาษาอังกฤษมีคุณสมบัติตามที่เจาของทุนกําหนด กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น จะคัดเลอืกบุคคลอื่นทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมโดยไมจําเปนตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ก็ได ทั้งนีโ้ดยคํานึงถึงภารกจิหนาที่ท่ีรับผดิชอบและคุณสมบัติตามที่เจาของทุนกําหนดเปนกรณีไป 

2. กรณีการเสนอชื่อสมัครรบัทุนศึกษาตอ ณ ตางประเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะพิจารณาเสนอชื่อ 
ผูผานการทดสอบภาษาอังกฤษโดยคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่แหลงทุนกําหนดกอน หากปรากฏวามี 
ผูท่ีมีคุณสมบตัิและผานการทดสอบภาษาอังกฤษมจีํานวนมากกวาจํานวนที่แหลงทุนกําหนด กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นจะพิจารณาโดยคดัเลือกผูที่มผีลการศึกษาดีเดนและคะแนนสูงสุด (GPA) เปนลําดับแรก 
แตหากปรากฏอีกวามผีูที่มีผลการศึกษาดีเดนมีคะแนนเฉลี่ยเทากัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะเสนอชื่อ 
ผูท่ีมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสูงกวาเขารับการพจิารณา 

3. เนื่องจากการเสนอรายชื่อผูสมัครสําหรบัทุนการฝกอบรม สวนใหญจะมีเง่ือนเวลากําหนดไวอยางกระชัน้ชิด 
โดยเฉพาะในกรณีหนังสือประทับตราดวน ดวนมาก ดวนที่สุด จากแหลงทุน กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
จะใชวธิีโทรศัพทติดตอผูมีคุณสมบัติโดยตรง กรณีท่ีไมสามารถติดตอไดจะแจงแกบุคคลที่ไดระบุไวในใบสมัคร 
ซ่ึงผูมีคุณสมบตัิจะตองติดตอกลับอยางชาท่ีสุดในวนัถดัมา หากไมปรากฏวาไดรับการติดตอกลับภายในเวลาที ่
กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การสมัครทุนในคราวดังกลาว 

4. ขอมูลตามใบสมัครถือเปนขอมูลพื้นฐาน ท่ีใชประกอบการพจิารณา เนื่องจากทนุการศกึษา ฝกอบรมและดูงาน 
สวนมากจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุ วฒิุการศกึษา หนาท่ีที่รับผิดชอบ และในบางกรณีใหความสําคัญกับคะแนน 
เฉลี่ย (ทุนการศึกษา) และเพศของผูสมัคร (ทุนฝกอบรมเกี่ยวกับ gender studies) หากขอมูลใบสมัครไมสมบูรณ  
ผูสมัครอาจไมไดรับการเสนอชื่อ แมจะปรากฏวามีคุณสมบัติตามขอเท็จจริง 

5. การวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับทุนเปนดลุพินิจของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่น 
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สวนที่ 3  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขัน้ตอนในการสมคัรและการสอบ 
 
1. กรณุากรอกขอความใหครบถวน และสงใบสมัครสวนท่ี 1 และใบตรวจสอบรายการนําสง พรอมตั๋วแลกเงิน 
    ไปรษณยีและซองจดหมายติดแสตมป 1 ซอง จาหนาซองถึงตัวทานเอง สําหรับการแจงผลสอบ และสําหรับ 
    ผูสมัครที่มี E-mail Account จะไดรับการแจงจากสวนวิชาการและวิเทศสัมพันธ โดยทาง  
   E-mail : ysomch@ yahoo.com 
2. สงตั๋วแลกเงินไปรษณยีจํานวน 300 บาท เปนคาสมัครสอบ สั่งจายในนาม “สมชัย เย็นสบาย”   
3. กําหนดปดรับสมัครวันที่ 8 เมษายน 2548 สําหรับผูสมัครทางไปรษณียใหสงจดหมายแบบลงทะเบียน โดยถือ 
    วันประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ และสําหรับผูสมคัรดวยตนเอง เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองดําเนินการ 
    ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
4. ถายสําเนาเอกสารเก็บไวท่ีตัวทานเอง 1 ชุด 
5. สงใบสมัครมาที่ 
  ผูอาํนวยการสวนวชิาการและวิเทศสัมพันธ 
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา 
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 (สมัครทดสอบภาษาอังกฤษ) 
6. โปรดนําบัตรประจาํตัวขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นหรือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ 
7. โปรดนําปากกา ดินสอ 2B และยางลบมาในวนัสอบ โดยขอสอบจะประกอบดวย 2 สวน 
     - ขอสอบการอานใชเวลาทดสอบประมาณ 2 ช่ัวโมง 
     - ขอสอบการฟงใชเวลาทดสอบประมาณ 50 นาท ี
8. กําหนดวนัทดสอบในวนัศุกรที่ 22 เมษายน 2548 (เลขท่ี 1 – 120)  และ วนัศุกรที ่29 เมษายน 2548 (เลขที่ 121  
    เปนตนไป)  เริ่มทดสอบเวลา 12.45 – 16.00 น. ณ ฝายทดสอบและฝกอบรม  สถาบนัการตางประเทศ (ท่ีทําการเดิม 
    ช้ัน 2 อาคารกรมวิเทศสหการ ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100) 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจสอบรายการนําสง 

 
ช่ือ………………………………….นามสกุล………………………………… 
โทรศัพท………………………………………………………………………. 
E-mail:…………………………………………………………………………. 
            
          1. ใบสมัครสวนที่ 1 พรอมรูปถาย 
          2. ตั๋วแลกเงินไปรษณยี 300 บาท (คาสมัครสอบ) สั่งจาย “สมชัย เย็นสบาย” 
          3. ซองจดหมายติดแสตมปจาหนาซองถึงตนเอง จาํนวน 1 ซอง 
 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 


