แผ่นที่ 1

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมดานา้ เพื่อการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมใต้ ทะเล
โครงการอุทยานใต้ ทะเล จุฬาภรณ์ 36
(กรุณากรอกข้ อความตัวบรรจง และกรอกข้ อความให้ ครบทัง้ 3 แผ่น)
****
เรื่ อง
เรี ยน

ติดรูป 1 นิ ้ว

ขอสมัครสอบคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรมดาน ้า เพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมใต้ ทะเล
ผู้รับผิดชอบโครงการอุทยานใต้ ทะเล จุฬาภรณ์ 36

ข้ าพเจ้ า (ยศ, ชื่อ, สกุล) …………………………………………………………………………... อายุ ………….…. ปี วัน
เดือนปี เกิ ด …………………… บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ …………………………………. บัตรข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิ จ
(ถ้ ามี) เลขที่ ………………………….… ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………….……..
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………….. โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ……………………………………...……...
- สถานที่ทางาน …………………………………………………. ตาแหน่ง ……………………….………….……….……
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………..………..
หมายเลขโทรศัพท์ ………………..……………...…..…. หมายเลขโทรสาร ………………………….…………………..
- สถานที่ศกึ ษา (กรณีกาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษา) ……………………………………….…………………………………..
วุฒิการศึกษา …………………………………….………. สาขาวิชา ……………………………...…………….……….
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีเร่งด่วน …………………………………… ……………………………………………………….……
ที่อยูท่ ี่สามารติดต่อได้ /อีเมลล์........ ……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………….……………วิทยุติดตามตัว/โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ………………………………………….
มีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียดและคุณสมบัติเข้ ารับการฝึ กที่อ้างถึงทุกประการ ในระหว่างการฝึ กอบรม ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1. จะปฏิบตั ิตามกฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ
2. จะไม่เรี ยกร้ องสิทธิใดๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กาหนดให้
3. กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรื อสูญเสียอวัยวะใดๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง และการฝึ กอบรม
ข้ าพเจ้ า ทายาท ผู้ปกครองหรื อผู้ที่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องความเสียหายแทนข้ าพเจ้ าจะไม่ใช้ สทิ ธิ์เรี ยกร้ องต่อทางสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรื อบุคคลใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. กรณี ที่ข้าพเจ้ าเสียชีวิต เนื่องมาจากการเดินทางและการฝึ กอบรม ทายาท ผู้ปกครองหรื อผู้ที่มีสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายแทนข้ าพเจ้ าจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องเพื่อค่าสินไหมทดแทน จากทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรื อ
บุคคลใดๆ เว้ นแต่สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์หน่วยฝึ กอบรมหรื อบุคคลใดๆ จะมอบให้ เอง
ฉะนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงเรี ยนมาเพื่อขอสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนักเรี ยนดาน ้าเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมใต้ ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ ทะเล จุฬาภรณ์ 36
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ……………………………………… ผู้สมัคร
(………………………………)
สมัครวันที่ ………………………………………….
ลงวันที่ …………………………………………

แผ่นที่ 2

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมดานา้ เพื่อการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมใต้ ทะเล
โครงการอุทยานใต้ ทะเล จุฬาภรณ์ 36
(กรุณากรอกข้ อความตัวบรรจง และกรอกข้ อความให้ ครบทัง้ 3 แผ่น)
ติดรูป 1 นิ ้ว
****

เรื่ อง
เรี ยน

ขอสมัครสอบคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรมดาน ้า เพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมใต้ ทะเล
ผู้รับผิดชอบโครงการอุทยานใต้ ทะเล จุฬาภรณ์ 36

ข้ าพเจ้ า (ยศ, ชื่อ, สกุล) …………………………………………………………………………... อายุ ………….…. ปี วัน
เดือนปี เกิด …………………… บัตรประจาตัวข้ าราชการ/บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ………………………………………. ที่อยู่
ปั จ จุบันที่ สามารถติ ด ต่อ ได้ …………………………………………………………………………………….…………….. หมายเลข
โทรศัพท์……………………………………….. /โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ……………………………………...…
- สถานที่ทางาน …………………………………………………. ตาแหน่ง ……………………….………….………...
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………..……
หมายเลขโทรศัพท์ ………………..……………...…..…. หมายเลขโทรสาร ………………………….………………
- สถานที่ศกึ ษา (กรณีกาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษา) ……………………………………….……………………………….
วุฒิการศึกษา …………………………………….………. สาขาวิชา ……………………………...…………….…….
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีเร่ งด่วน …………………………………… ………………………………………………………...
ที่อยูท่ ี่สามารติดต่อได้ /อีเมลล์........ ……………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………….……………วิทยุติดตามตัว/โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ………………………………………
มีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียดและคุณสมบัติเข้ ารับการฝึ กที่อ้างถึงทุกประการ ในระหว่างการฝึ กอบรม ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1. จะปฏิบตั ิตามกฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ
2. จะไม่เรี ยกร้ องสิทธิใดๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กาหนดให้
3. กรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรื อ สูญเสียอวัยวะใดๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง และการฝึ กอบรม
ข้ าพเจ้ า ทายาท ผู้ปกครองหรื อผู้ที่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องความเสียหายแทนข้ าพเจ้ าจะไม่ใช้ สทิ ธิ์เรี ยกร้ องต่อทางสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรื อบุคคลใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. กรณี ที่ข้าพเจ้ าเสียชีวิต เนื่องมาจากการเดินทางและการฝึ กอบรม ทายาท ผู้ปกครองหรื อผู้ที่มีสิทธิเรี ยกร้ องความ
เสียหายแทนข้ าพเจ้ าจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องเพื่อค่าสินไหมทดแทน จากทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรื อ
บุคคลใดๆ เว้ นแต่สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์หน่วยฝึ กอบรมหรื อบุคคลใดๆ จะมอบให้ เอง
ฉะนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงเรี ยนมาเพื่อขอสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนักเรี ยนดาน ้าเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมใต้ ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ ทะเล จุฬาภรณ์ 36
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ……………………………………… ผู้สมัคร
(………………………………)
ลงวันที่ …………………………………………….

คารับรองในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการฯ





คารับรองผู้บงั คับบัญชาระดับผู้อานวยการกอง หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป (กรณีผ้ สู มัครเป็ นข้ าราชการ)
คารับรองของหัวหน้ างานระดับหัวหน้ าแผนก หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป (กรณีผ้ สู มัครทางานหน่วยงานเอกชน)
คารับรองของ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง (กรณีผ้ สู มัครอายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์)

ข้ าพเจ้ า (ยศ, ชื่ อ, สกุล ) ……………………………………………. เกี่ ยวข้ อ งเป็ น ……………………….
ของ (ยศ, ชื่อ, สกุล) …………………………………………………………………………………………………...
ขอรับรองว่าผู้สมัครเป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั ดี มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และยินยอมให้
ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมโดยไม่เรี ยกร้ องสิทธิใดๆ ในกรณีที่เกิดจาการฝึ กอบรม
ลงชื่อ …………………………………..
ตาแหน่ง ……………………………….

สาหรับเจ้ าหน้ าที่กรอกเท่ านัน้
1.
2.




ผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน
เอกสารของผู้สมัครครบถ้ วน








ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ



5. สาเนาบัตรประชาชน

ผู้สมัครขาดเอกสาร
1. รูปถ่าย จานวน ………. รูป
2. คารับรองในการสมัคร
3. สาเนาวุฒิการศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/เจ้ าหน้ าที่
(ถ้ ามี)

(ลงชื่อ) …………………………………….
ผู้ตรวจสอบ

