แผ่นที่ 1

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมดาน้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
(กรุณากรอกข้อความตัวบรรจง และกรอกข้อความให้ครบทัง้ 3 แผ่น)
****
เรือ่ ง
เรียน

ติดรูป 1 นิว้

ขอสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมดานา้ เพื่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมใต้ทะเล
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36

ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ, สกุล) …………………………………………………………………………... อายุ ………….…. ปี วัน
เดือนปี เกิด …………………… บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ …………………………………. บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ
(ถ้ามี) เลขที่ ………………………….… ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………….……..
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………….. วิทยุติดตามตัว/โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ……………………………………...……...
- สถานที่ทางาน …………………………………………………. ตาแหน่ง ……………………….………….……….……
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………..………..
หมายเลขโทรศัพท์ ………………..……………...…..…. หมายเลขโทรสาร ………………………….…………………..
- สถานที่ศกึ ษา (กรณีกาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษา) ……………………………………….…………………………………..
วุฒิการศึกษา …………………………………….………. สาขาวิชา ……………………………...…………….……….
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน …………………………………… ……………………………………………………….……
ที่อยูท่ ี่สามารติดต่อได้ ……………..……………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………….……………วิทยุติดตามตัว/โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ………………………………………….
มีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียดและคุณสมบัติเข้ารับการฝึ กที่อา้ งถึงทุกประการ ในระหว่างการฝึ กอบรม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. จะปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ
2. จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กาหนดให้
3. กรณีที่ขา้ พเจ้าได้รบั บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง และการฝึ กอบรม
ข้าพเจ้า ทายาท ผูป้ กครองหรือผูท้ ี่มีสทิ ธิเรียกร้องความเสียหายแทนข้าพเจ้าจะไม่ใช้สทิ ธิ์เรียกร้องต่อทางสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรือบุคคลใดๆ ทัง้ สิน้
4. กรณี ที่ขา้ พเจ้าเสียชีวิต เนื่องมาจากการเดินทางและการฝึ กอบรม ทายาท ผูป้ กครองหรือผูท้ ี่มีสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายแทนข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อค่าสินไหมทดแทน จากทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรือ
บุคคลใดๆ เว้นแต่สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์หน่วยฝึ กอบรมหรือบุคคลใดๆ จะมอบให้เอง
ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรียนดานา้ เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ……………………………………… ผูส้ มัคร
(………………………………)
สมัครวันที่ ………………………………………….

แผ่นที่ 2

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมดาน้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
(กรุณากรอกข้อความตัวบรรจง และกรอกข้อความให้ครบทัง้ 3 แผ่น)
ติดรูป 1 นิว้
****

เรือ่ ง
เรียน

ขอสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมดานา้ เพื่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมใต้ทะเล
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36

ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ, สกุล) …………………………………………………………………………... อายุ ………….…. ปี วัน
เดือนปี เกิด …………………… บัตรประจาตัวข้าราชการ/บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ………………………………………. ที่อยู่
ปั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………………………….…………….. หมายเลข
โทรศัพท์……………………………………….. วิทยุติดตามตัว/โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ……………………………………...…
- สถานที่ทางาน …………………………………………………. ตาแหน่ง ……………………….………….………...
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………..……
หมายเลขโทรศัพท์ ………………..……………...…..…. หมายเลขโทรสาร ………………………….………………
- สถานที่ศกึ ษา (กรณีกาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษา) ……………………………………….……………………………….
วุฒิการศึกษา …………………………………….………. สาขาวิชา ……………………………...…………….…….
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน …………………………………… ………………………………………………………...
ที่อยูท่ ี่สามารติดต่อได้ ……………..……………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………….……………วิทยุติดตามตัว/โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ………………………………………
มีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียดและคุณสมบัติเข้ารับการฝึ กที่อา้ งถึงทุกประการ ในระหว่างการฝึ กอบรม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. จะปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมของทางราชการทุกประการ
2. จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กาหนดให้
3. กรณีที่ขา้ พเจ้าได้รบั บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง และการฝึ กอบรม
ข้าพเจ้า ทายาท ผูป้ กครองหรือผูท้ ี่มีสทิ ธิเรียกร้องความเสียหายแทนข้าพเจ้าจะไม่ใช้สทิ ธิ์เรียกร้องต่อทางสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรือบุคคลใดๆ ทัง้ สิน้
4. กรณี ที่ขา้ พเจ้าเสียชีวิต เนื่องมาจากการเดินทางและการฝึ กอบรม ทายาท ผูป้ กครองหรือผูท้ ี่มีสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายแทนข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อค่าสินไหมทดแทน จากทางสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หน่วยฝึ กอบรมหรือ
บุคคลใดๆ เว้นแต่สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์หน่วยฝึ กอบรมหรือบุคคลใดๆ จะมอบให้เอง
ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่ อขอสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรียนดานา้ เพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ……………………………………… ผูส้ มัคร
(………………………………)
ลงวันที่ …………………………………………….

คารับรองในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ





คารับรองผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ านวยการกอง หรือเทียบเท่าขึน้ ไป (กรณีผสู้ มัครเป็ นข้าราชการ)
คารับรองของหัวหน้างานระดับหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่าขึน้ ไป (กรณีผสู้ มัครทางานหน่วยงานเอกชน)
คารับรองของ บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง (กรณีผสู้ มัครอายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์)

ข้าพเจ้า (ยศ, ชื่อ, สกุล) ……………………………………………. เกี่ยวข้องเป็ น ……………………….
ของ (ยศ, ชื่อ, สกุล) …………………………………………………………………………………………………...
ขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั ดี มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และยินยอมให้
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมโดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในกรณีท่ีเกิดจาการฝึ กอบรม
ลงชื่อ …………………………………..
ตาแหน่ง ……………………………….

สาหรับเจ้าหน้าทีก่ รอกเท่านั้น
1.
2.




ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
เอกสารของผูส้ มัครครบถ้วน








ผูส้ มัครขาดคุณสมบัติ



5. สาเนาบัตรประชาชน

ผูส้ มัครขาดเอกสาร
1. รูปถ่าย จานวน ………. รูป
2. คารับรองในการสมัคร
3. สาเนาวุฒิการศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่
(ถ้ามี)

(ลงชื่อ) …………………………………….
ผูต้ รวจสอบ

