














 
 

ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
----------------------------------------------- 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว 

 
ชื่อ-นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... 

สมัครต าแหน่ง 
....................................................................................... 

ที่อยู่ติดต่อได้ 
.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์........................................................................... 
E-mail : ………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
.......................................... 

อายุ  
......................................... 

สถานที่เกิด 
.......................................... 

กรุ๊ปเลือด 
......................................... 

สถานภาพ 
(   )  โสด      (   )  สมรส 

เชื้อชาติ 
......................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................. 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................... 
วัน เดือน ปีที่ออกบัตร.....................บัตรหมดอายุ............................ 

(   )  หย่าร้าง   สัญชาติ 
(   ) อ่ืนๆ .......................   …………………………………... 
การรับราชการทหาร 
......................................... 

ศาสนา
......................................... 

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

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก จาก ถึง 
    

  
    

  
    

  
 

หลักสูตรเพิ่มเติม การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 

 

 

เลขประจ าตัวสอบ …............................... 

 
ติดรูปถ่ายขนาด

1.5x2 นิ้ว            
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป)ี 
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3.  ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าให้ช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน 
(บาท) 

สาเหตุที่ออก 
จากงาน จาก ถึง 

      
      
      
      
      
      
 
โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้ 
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล  
ที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 
 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบัน 
และโทรศัพท์ 

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

    
    
    
    
 
6. ข้าพเจ้ามีสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ 
ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที  
 
 
     (ลงชื่อ).............................................................ผู้สมัคร  
           (...............................................................)  
           ยื่นใบสมัครวันท่ี...........เดือน............................. พ.ศ. ................  
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แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการ 

    เขียนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย  

วันที่......... เดือน............................ พ.ศ............................... 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร........................................................................................................................ 
วิชาเอก/สาขา........................................................................................................................................................................
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ........................................................................................................................................
เมื่อวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ..........................(ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะ
สมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการส านักงาน.........................................................................................
ต าแหน่ง........................................................................... 
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร).................................................................................................... 
วิชาเอก/สาขา........................................................ระหว่างวันที่...................เดือน........................................พ.ศ............... 
ถึงวันที่.......................เดือน............................................พ.ศ. ..................... พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา) 
...................................................................................................................................................................................ไว้ก่อน 
  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฎว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือ
คุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งนี้เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัคร ข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

      
        .....................................................  

    (...................................................................) 
                                                          ผู้สมัคร 

 
 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดแบบค าร้องฉบับนี้ทุกคน 
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ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)............................................. นามสกุล...........................................................  
สมัครต าแหน่ง..........................................................................  
 

เรื่อง.................................................................................................................................................  
     .................................................................................................................................................  
 
หลักการและเหตุผล.............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
 

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางาน...........................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ..............................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ   ให้จัดท าจ านวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A4  พิมพ์หน้าเดียว และไม่ต้องส่งเอกสาร/ผลงานอ่ืนประกอบ 

 

แนวทางการท างาน กศน.ในจังหวัด 
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ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)............................................. นามสกุล...........................................................  
สมัครต าแหน่ง..........................................................................  
 
 

ชื่อและสาระส าคัญของผลงานโดยสรุป ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ความสามารถที่ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
     ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
    
 
      (ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัคร  
                      (..................................................................)  
             .............../..................................../.............  
 
 
  ได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องกับความเป็นจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ)................................................................. 
                      (..................................................................)  
             .............../..................................../.............  

                  (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดุแลการด าเนินการ) 
 
หมายเหตุ   ให้จัดท าจ านวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A4  พิมพ์หน้าเดียว และไม่ต้องส่งเอกสาร/ผลงานอ่ืนประกอบ 
 

แบบผลงาน (จ านวน 1 ชิ้น) 
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การตรวจสอบหลักฐานการสมัครพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
 

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร............................................................................................  เลขประจ าตัวสอบ .................................. 
สมัครต าแหน่ง ...................................................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................................................... 
 

 หลักฐานการสมัคร  
    1) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ชุด 
  2) แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
  3) แนวทางการท างาน กศน.ในจังหวัด  จ านวน  1 ฉบับ 
  4) แบบผลงาน  1 ชิ้น จ านวน 1 ฉบับ 
  5) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว   จ านวน 3 รูป   
  6) ส าเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาบัตร) พร้อมรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” จ านวน  1 ฉบับ 
  7) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ภาษาไทย) พร้อมรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” จ านวน 1 ฉบับ 
  8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” จ านวน 1 ฉบับ 
  9) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”  จ านวน 1 ฉบับ 
  10) หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ 
    11) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ........................................................................................ อย่างละ ......... ฉบับ 
 
 

      ลงชื่อ     ลายมือชื่อผูส้มัคร  
            (.............................................................)  
             ................/........................../.................  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

1. ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ 
         มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
         ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ)........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
    (............................................) 
   …………../………………../………… 
 

2. ฝ่ายการเงิน 

ได้รับช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 
200 บาท ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..............  
เลขที่ .................ลงวันที่......................... 
 
(ลงชื่อ)........................ เจ้าหน้าที่การเงิน 
  (......................................) 
 …………../………………../…………… 

3. ฝ่ายการรับสมัคร 
         ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครสอบเลขประจ าตัวสอบ .................................ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
       

 
       (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
                 (.......................................................)  
                    …………../………………../…………… 
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(ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา) 
(เฉพาะบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.) 

ที่ ศธ ........./...............                             ..........................................  
        …………………………………………. 
 
 

  ข้าพเจ้า............................................................ ต าแหน่ง............................................................ 
 อนุญาตให.้.............................................................สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง
..............................................................ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม...............................................ได้ 
    

ให้ไว้      ณ    วันที่                              พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ................................................... 
 

       (....................................................) 
 

ต าแหน่ง................................................ 
 

 
 
 


