














 

            ใบสมัครเลขท่ี 69-07-304-   
 
 

 
 

ใบสมคัรส ำหรบัพนกังำนรำชกำรทั่วไป 
 

๑.  ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อและนามสกุล 

(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. 
สมัครต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)      
สังกัด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   

ที่อยู่ที่ติดต่อได้      
        
หมายเลขโทรศัพท์       
E-mail Address             
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต  จังหวัด    
วันเดือนปีที่ออกบัตร  วันหมดอายุ   

วัน/เดือน/ปีเกิด 
    

อายุ 

   

สถานที่เกิด 
    

เชื้อชาติ 
   

สถานภาพสมรส 
    

สัญชาติ 
   

การรับราชการทหาร 
    

ศาสนา 

   

อาชีพปัจจุบัน             

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน           
 
 

๒.  ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถำนศึกษำ ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก 

จำก ถึง 

    

    

    

    

    

 
 

หลักสูตรเพิ่มเติม กำรฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 x 1.5 น้ิว 
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๓.  ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง ๓ ปี หลังจนถึงปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู ่
ของหน่วยงำน 

ต ำแหน่งงำนและ 

หน้ำที่โดยย่อ 
เงินเดือน 

สำเหตุ 

ที่ออกจำกงำน จำก ถึง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.1 โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในช่วง  ๓ ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 

 3.2 โปรดให้ควำมเห็นเก่ียวกับประสบกำรณ์ที่ได้รับ  และอธิบำยวำ่ประสบกำรณ์น้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่
สมัครในครั้งน้ีอย่ำงไรบ้ำง 

 

๔.  ข้อมูลควำมรู้  ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 

 

๕.  บุคคลอ้ำงอิง  (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของทำ่น  เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำระบุ ชื่อบุคคลที่เป็น
ญำติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนำมสกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ที่ท ำงำนปัจจุบัน 

และหมำยเลขโทรศัพท ์
ระบุควำมสัมพันธ์กับท่ำน 

 
 
 
 

   

 

๖.  ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๘ แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2๕๔๗ 
 

 ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับ 

ความจริง ให้ถือเห็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 

  ลงชื่อ.............................................................................ผู้สมัคร 

  (.........................................................................) 
  ย่ืนใบสมัครวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
แบบค ำร้องขอสมคัรพนักงำนรำชกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรนิทร ์
 

         เขียนท่ี      

       วันท่ี          เดือน  พ.ศ.    

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                       
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร         
สาขาวิชา    วิชาเอก         
ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา/สถานศึกษา ช่ือ         
เมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.    (ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ 
ท่ีจะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                   
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต าแหน่ง    พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)            
ซึ่งรับสมัครจากผู้ท่ีได้รับวุฒิการศึกษาสาขาวิชา   วิชาเอก      
ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี   1    เดือน        มิถุนายน  พ.ศ.   2563       
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่นหลักฐานการศึกษาประกอบการสมัครสอบไว้ก่อน ดังชุดเอกสารประกอบการสมัครแนบท้าย 
 

  ท้ังนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ีสมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิ
ดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีข้าพเจ้าสมัคร แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ให้ถือว่าการรับสมัคร และการเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งนี้เป็นโมฆะ        
โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
            
 
 

 

    ลงช่ือ..............................................ผู้ยื่นค าร้อง 
   (...............................................) 

           ยื่นแบบค าร้องวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบค ำร้องขอสมคัรพนักงำนรำชกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรนิทร ์
 

         เขียนท่ี บ้านเลขท่ี 426 ถ.เทศบาล 1    
          อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000       
 
       วันท่ี    9      เดือน   มิถุนายน พ.ศ.  2563  
เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) สมทรง  งามสมพงษ์                    
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร ปริญญาตร ี       
สาขาวิชา    บริหารธุรกิจ  วิชาเอก  การจัดการท่ัวไป       
ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา/สถานศึกษา ช่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
เมือ่วันท่ี      เดือน   พ.ศ.    (ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ 
ท่ีจะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์                   
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต าแหน่ง    พนักงานบริหารท่ัวไป (ครู)            
ซึ่งรับสมัครจากผู้ท่ีได้รับวุฒิการศึกษาสาขาวิชา    บริหารธุรกิจ  วิชาเอก การจัดการท่ัวไป   
ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี   1    เดือน        มิถุนายน  พ.ศ.   2563       
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่นหลักฐานการศึกษาประกอบการสมัครสอบไว้ก่อน ดังชุดเอกสารประกอบการสมัครแนบท้าย 
 

  ท้ังนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ีสมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิ
ดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีข้าพเจ้าสมัคร แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ให้ถือว่าการรับสมัคร และการเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งนี้เป็นโมฆะ        
โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
            
 
 

 

    ลงช่ือ..............................................ผู้ยื่นค าร้อง 
      ( นางสาวสมทรง  งามสมพงษ์  ) 

           ยื่นแบบค าร้องวันท่ี  9   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  .   

ตัวอย่าง 


