
                                                        
                                                     เลขประจ ำตัวสอบ   

        ใบสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

 
 
     
1. ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือและนามสกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. สมัครต าแหน่ง ครผูู้สอน  

 กลุ่มวิชา หรือทาง................................................... 
……………………………………………………………………………. 

ที่อยู่ที่ติดต่อได…้……………………….……………………………………………… 
วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ

………………………………………………………………………………………………. ........................................ ........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………..……………………….. สถานท่ีเกิด เชื้อชาติ 

E-mail Address……………………………………………………………………… ........................................ ........................................ 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………..………………….. 
สถานภาพ สัญชาต ิ

ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………… ........................................ ........................................ 
วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร………………………………………………………………. การรับราชการทหาร ศาสนา 
วัน เดือน ปี ทีบ่ัตรหมดอายุ................................................................. ........................................ ........................................ 

อาชีพปัจจุบัน.................................................................................... จังหวัด.................................................................................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.......................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลกำรศกึษำ 
                 ปี พ.ศ.  

สถานศึกษา 
        

ประกาศนียบตัร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก       จาก        ถึง 
    
    
    
    
    
    

3. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง 3 ปีหลัง) 
                  ปี พ.ศ.        ช่ือและที่อยู่     ต าแหน่งงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
       จาก          ถึง      ของหน่วยงาน       หน้าท่ีโดยย่อ   
      
      
      
      
      
      

    
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  

1 x 1.5 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

 

กลุ่มวชิำ หรือทำง……………………………… 

    



๒ 

 

  โปรดระบุความส าเร็จของงานท่ีท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 

 

 โปรดให้ความเห็นเกีย่วกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในครั้งนี้ อย่างไรบ้าง 
 
 
 

 

4.  ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 
 

 

5.  บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล 
ที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 

     ช่ือและนามสกุล      ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท ์ ความสัมพันธ์กับท่าน 

……………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

6.  ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในในประกำศรับสมัครของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
เรื่อง รับสมัครสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหนงครูผู้สอน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ประกำศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 

7.  ได้แนบส ำเนำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำพร้อมใบสมัคร จ ำนวน.....................รำยกำร  ดังน้ี  
              7.1 รูปถ่ายชุดสุภาพ หน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 
                    ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จ านวน 3 รูป 

        7.2 หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีซึ่งระบุวิชาเอกไว้อย่างชัดเจนและต้องได้รับอนมุัติ          
              จากผู้มีอ านาจ ไม่หลังวันรับสมัครวันสดุท้าย จ านวน 1 ฉบับ  
        7.3 ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. ที่รับรองคณุวฒุิท่ีใช้ในการสมัคร ที่แสดงว่ามีคณุสมบัติ  
              ตามประกาศรับสมคัรฯ ข้อ 2.2.1 (ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตส์ านักงาน ก.ค.ศ.) 
 7.4 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
        7.5 ส าเนาเอกสารที่แสดงว่ามีคุณสมบัตติามประกาศรับสมคัรฯ ข้อ 2.2.2 จ านวน 1 ฉบับ 
        7.6 ใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ระบุว่า        
              ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  
              หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๑.๑ (๕)   
       7.7 หนังสือรับรองความประพฤต ิ(เฉพาะผู้สมัครเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี นับถึงวันรับสมัครวันสดุท้าย 
              และให้ตามแบบแนบท้ายประกาศนีเ้ท่านั้น))     
 7.8 แฟ้มสะสมงาน ประกอบการเลือกสรรตามหลักสตูรการเลือกสรร ภาค ค ข้อ ๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
              จ านวน ๑ ชุด 
        7.9 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................จ านวน............ฉบบั 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ                             
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

                    ลงช่ือ…………….………………………………..ผู้สมัคร 
                (………….………………………………) 
         ยื่นใบสมัครวันที…่..……...เดือน................................  พ.ศ. ………………. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



๓ 

 

                                                                 เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี 

(   ) หลักฐานครบถ้วน 
(   ) หลักฐานไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
................................................................ 
............................................................... 
............................................................... 
 
   
 

 ........................................................... 
(.............................................................) 
………………./……………………/……………. 
             เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบ  
จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่.............................. 
เลขท่ี..................... 
 
 

 
 ........................................................... 
(.............................................................) 
………………./……………………/……………. 
                     ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว 
ปรากฏว่า 
(   ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ 
      รับสมัคร 
(   ) ขาดคุณสมบัต ิเน่ืองจาก 
.............................................................. 
.............................................................. 

 
  .......................................................... 
(.............................................................) 
………………./……………………/……………. 
      เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบตัิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


