
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด าน ้าเพื่อการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมใต้ทะเล 
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 

(กรุณากรอกขอ้ความตวับรรจง และกรอกขอ้ความใหค้รบทัง้ 3 แผน่) 
**** 

 
เรือ่ง ขอสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการฝึกอบรมด าน า้ เพื่อการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มใตท้ะเล 
เรยีน ผูร้บัผิดชอบโครงการอทุยานใตท้ะเล จฬุาภรณ ์36 
 
 ขา้พเจา้ (ยศ, ช่ือ, สกุล) …………………………………………………………………………... อาย ุ………….…. ปี วนั
เดือนปีเกิด …………………… บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ …………………………………. บตัรขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสหกิจ  
(ถา้มี) เลขที่ ………………………….… ที่อยูปั่จจบุนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้………………………………………………………….……..
หมายเลขโทรศพัท…์…………………………………….. วิทยตุิดตามตวั/โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ……………………………………...……...  
 - สถานท่ีท างาน …………………………………………………. ต าแหนง่ ……………………….………….……….…… 
  ที่อยู ่………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
  หมายเลขโทรศพัท ์………………..……………...…..…. หมายเลขโทรสาร ………………………….………………….. 
 - สถานท่ีศกึษา (กรณีก าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษา) ……………………………………….………………………………….. 
  วฒุิการศกึษา …………………………………….………. สาขาวิชา ……………………………...…………….………. 
บคุคลที่สามารถติดตอ่ไดใ้นกรณีเรง่ดว่น …………………………………… ……………………………………………………….…… 
ที่อยูท่ี่สามารติดตอ่ได ้……………..………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัท ์…………………………….……………วิทยตุิดตามตวั/โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี …………………………………………. 
 มีคณุสมบตัิตามรายละเอียดและคณุสมบตัิเขา้รบัการฝึกที่อา้งถึงทกุประการ ในระหวา่งการฝึกอบรม ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ 
  1. จะปฏิบตัิตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขนบธรรมเนียมของทางราชการทกุประการ 
  2. จะไมเ่รยีกรอ้งสทิธิใดๆ ยิ่งไปกวา่ที่ทางสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์ก าหนดให  ้
  3. กรณีที่ขา้พเจา้ไดร้บับาดเจ็บ ทุพพลภาพ  หรือสญูเสียอวยัวะใดๆ   อนัเนื่องมาจากการเดินทาง และการฝึกอบรม 

ขา้พเจา้ ทายาท ผูป้กครองหรือผูท่ี้มีสทิธิเรยีกรอ้งความเสยีหายแทนขา้พเจา้จะไมใ่ชส้ทิธ์ิเรยีกรอ้งตอ่ทางสถาบนัวิจยั
จฬุาภรณ ์หนว่ยฝึกอบรมหรอืบคุคลใดๆ ทัง้สิน้ 

  4. กรณีที่ขา้พเจา้เสียชีวิต เนื่องมาจากการเดินทางและการฝึกอบรม  ทายาท ผูป้กครองหรือผูท้ี่มีสิทธิเรียกรอ้งความ
เสยีหายแทนขา้พเจา้จะไม่ใชส้ิทธิเรียกรอ้งเพื่อค่าสนิไหมทดแทน จากทางสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์หนว่ยฝึกอบรมหรือ
บคุคลใดๆ เวน้แตส่ถาบนัวิจยัจฬุาภรณห์นว่ยฝึกอบรมหรอืบคุคลใดๆ จะมอบใหเ้อง 

    
 ฉะนัน้ ขา้พเจา้จึงเรียนมาเพื่อขอสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนักเรียนด าน า้เพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล โครงการ
อทุยานใตท้ะเล จฬุาภรณ ์36 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงช่ือ ……………………………………… ผูส้มคัร 
(………………………………) 

สมคัรวนัท่ี …………………………………………. 
   

แผ่นที่ 1 

 
ติดรูป 1 นิว้ 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด าน ้าเพื่อการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมใต้ทะเล 
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 

(กรุณากรอกขอ้ความตวับรรจง และกรอกขอ้ความใหค้รบทัง้ 3 แผน่) 
**** 

 
 
เรือ่ง ขอสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการฝึกอบรมด าน า้ เพื่อการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มใตท้ะเล 
เรยีน ผูร้บัผิดชอบโครงการอทุยานใตท้ะเล จฬุาภรณ ์36 
 
 ขา้พเจา้ (ยศ, ช่ือ, สกุล) …………………………………………………………………………... อาย ุ………….…. ปี วนั
เดือนปีเกิด …………………… บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่ ………………………………………. ที่อยู่
ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้…………………………………………………………………………………….…………….. หมายเลข
โทรศพัท…์…………………………………….. วิทยตุิดตามตวั/โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ……………………………………...…  
 - สถานท่ีท างาน …………………………………………………. ต าแหนง่ ……………………….………….………... 
  ที่อยู ่………………………………………………………………………………………………………………..…… 
  หมายเลขโทรศพัท ์………………..……………...…..…. หมายเลขโทรสาร ………………………….……………… 
 - สถานท่ีศกึษา (กรณีก าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษา) ……………………………………….………………………………. 
  วฒุิการศกึษา …………………………………….………. สาขาวิชา ……………………………...…………….……. 
บคุคลที่สามารถติดตอ่ไดใ้นกรณีเรง่ดว่น …………………………………… ………………………………………………………... 
ที่อยูท่ี่สามารติดตอ่ได ้……………..……………………………………………………………………………………………………  
หมายเลขโทรศพัท ์…………………………….……………วิทยตุิดตามตวั/โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ……………………………………… 
 มีคณุสมบตัิตามรายละเอียดและคณุสมบตัิเขา้รบัการฝึกที่อา้งถึงทุกประการ ในระหวา่งการฝึกอบรม ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ 
  1. จะปฏิบตัิตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขนบธรรมเนียมของทางราชการทกุประการ 
  2. จะไมเ่รยีกรอ้งสทิธิใดๆ ยิ่งไปกวา่ที่ทางสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์ก าหนดให  ้
  3. กรณีที่ขา้พเจา้ไดร้บับาดเจ็บ ทุพพลภาพ  หรือสญูเสียอวยัวะใดๆ   อนัเนื่องมาจากการเดินทาง และการฝึกอบรม 

ขา้พเจา้ ทายาท ผูป้กครองหรือผูท่ี้มีสทิธิเรยีกรอ้งความเสยีหายแทนขา้พเจา้จะไมใ่ชส้ทิธ์ิเรยีกรอ้งตอ่ทางสถาบนัวิจยั
จฬุาภรณ ์หนว่ยฝึกอบรมหรอืบคุคลใดๆ ทัง้สิน้ 

  4. กรณีที่ขา้พเจา้เสียชีวิต เนื่องมาจากการเดินทางและการฝึกอบรม  ทายาท ผูป้กครองหรือผูท้ี่มีสิทธิเรียกรอ้งความ
เสยีหายแทนขา้พเจา้จะไม่ใชส้ิทธิเรียกรอ้งเพื่อค่าสนิไหมทดแทน จากทางสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์หนว่ยฝึกอบรมหรือ
บคุคลใดๆ เวน้แตส่ถาบนัวิจยัจฬุาภรณห์นว่ยฝึกอบรมหรอืบคุคลใดๆ จะมอบใหเ้อง 

 ฉะนัน้ ขา้พเจา้จึงเรียนมาเพื่อขอสมคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนักเรียนด าน า้เพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มใตท้ะเล โครงการ
อทุยานใตท้ะเล จฬุาภรณ ์36 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงช่ือ ……………………………………… ผูส้มคัร 
(………………………………) 

   ลงวนัท่ี ……………………………………………. 
 

แผ่นที่ 2 

 
ติดรูป 1 นิว้ 



 
ค ารับรองในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 ค ารบัรองผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการกอง หรือเทียบเทา่ขึน้ไป (กรณีผูส้มคัรเป็นขา้ราชการ) 

 ค ารบัรองของหวัหนา้งานระดบัหวัหนา้แผนก หรือเทียบเทา่ขึน้ไป (กรณีผูส้มคัรท างานหนว่ยงานเอกชน) 

 ค ารบัรองของ บดิา มารดา หรือผูป้กครอง (กรณีผูส้มคัรอายไุมค่รบ 20 ปี บรบิรูณ)์ 
 
 ขา้พเจา้ (ยศ, ช่ือ, สกุล) ……………………………………………. เก่ียวขอ้งเป็น ………………………. 
ของ (ยศ, ช่ือ, สกลุ) …………………………………………………………………………………………………... 
 ขอรบัรองว่าผูส้มคัรเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบรอ้ย มีระเบียบวินยัดี มีคณุสมบตัิครบถว้น และยินยอมให้
ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมโดยไมเ่รียกรอ้งสิทธิใดๆ ในกรณีท่ีเกิดจาการฝึกอบรม 
 
  ลงช่ือ ………………………………….. 
  ต าแหนง่ ………………………………. 
 
 
 ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอกเท่าน้ัน 
 

 1.  ผูส้มคัรมีคณุสมบตัคิรบถว้น  ผูส้มคัรขาดคณุสมบตั ิ

 2.   เอกสารของผูส้มคัรครบถว้น  ผูส้มคัรขาดเอกสาร 

    1. รูปถ่าย จ านวน ………. รูป 

    2. ค ารบัรองในการสมคัร 

    3. ส าเนาวฒุิการศกึษา 

    4. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือ 
     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/เจา้หนา้ท่ี 
     (ถา้มี) 

    5. ส าเนาบตัรประชาชน 
 
 
   (ลงช่ือ) ……………………………………. 
      ผูต้รวจสอบ 
 


