
 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 
ใบสมัครเลขที่………………….. 

 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่ง ..................................................... 
สังกัด ส านักงาน กศน. จังหวัดสตูล  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระหว่างวันที่ 24– 30 พฤศจิกายน 2564 
------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล  สมัครต าแหน่ง 

(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………. 
…………………………………………………..................................... 

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

ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 
................................... 

เชื้อชาติ  
………………………............... 

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

อายุ 
………………………..
กรุ๊ปเลือด
................................... 

สัญชาติ 
………………………………….…
ศาสนา 
...................………………….. 

หมายเลขโทรศัพท์………………………………………..……………. สถานที่เกิด ชื่อ – นามสกุลบิดา 

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

……………………………… 
……………………………… 

………………………………….… 
……………………………………. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………….. 
……………………………………………………………………….………… 

สถานภาพสมรส 
…………………………….. 

ชื่อ – นามสกุลมารดา 
………………………………….… 

ออกให้ที่อ าเภอ/เขต………………………………………….…….……
จังหวัด……………………………………………………………………….. 

……………………………… 
การรับราชการทหาร 

………………………………….…
ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส. 

วันเดือนปีที่ออกบัตร…….………………................................... ................................... ……….……………………..…… 
หมดอายุ…………..………………………………………………………… ……………………………… ……….……………………..…… 

อาชีพปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

เหตุผลที ่(อยาก) ออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 
1  นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน                
6 เดือน) 
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2. ข้อมูลการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    
    
    

 
3. ข้อมูลการฝกึอบรม (เฉพาะที่เห็นว่าส าคัญ) 

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 
   
   
   
   
   
   
   
 
4. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3  ปีย้อนหลัง) 

ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 
ของหน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

เงินเดือน 
สาเหตุที่ออกจาก

งาน จาก ถึง 
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5. โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่

สมัครในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 
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7. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษและทักษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จเพื่อจะได้น าไปพิจารณาว่าจะท าให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ได้ผลดี  (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
8. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่างระบุ 

ชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 
ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและ

โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์กับ

ท่าน 
    
    
    
    
    

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และหากมีการ

ตรวจสอบ ปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ยื่นสมัคร
แล้ว ปรากฏว่า ก.ค.ศ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้า หรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้า
สมัคร หรือหลักฐานที่ยื่นไม่เป็นความจริง อันมีผลท าให้ข้าพเจ้า   มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ข้าพเจ้าจะ
ไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้สมัคร 

               (…………………………………………………..) 

     ยื่นใบสมัครวันที่…………….เดือน………………….พ.ศ………………. 
 
 
 
 



 

 

 

          การตรวจสอบหลักฐานการสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

ส าหรับคณะกรรมการรับสมัคร  
 
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วน ามาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้  

 1.แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการ     จ านวน 1 ฉบับ 
 2.ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา ส่งพร้อมใบสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
         โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน      จ านวน 3 รูป 
 4. ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)    จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 
 5. ส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   จ านวน 1 ฉบับ 
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 
 7. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
 8. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาล 
       ของทางราชการที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค 
         ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค       จ านวน 1 ฉบับ  
 9.ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  
 ทะเบียนสมรส หรือใบส าคัญการหย่า ( ถ้ามี )    จ านวน 1  ฉบับ 
 10. ส ำเนำแบบ สด.8 หรอืส ำเนำแบบ สด.43 (ส ำหรับเพศชำย) หรือเอกสำรที่แสดงว่ำ 
           เป็นบุคคลที่พ้นภำระทำงกำรทหำรแล้ว    จ านวน 1  ฉบับ   
 
คณะกรรมการรับสมัคร 
 ได้รับใบสมัครฉบับนี้ในวันที่.................เดือน.......................พ.ศ...................................  
 (    ) เอกสารครบ   (   ) เอกสารไม่ครบ ขาด ................................................ 
 ............................................................................................................................. ........ 
 ......................................................... ............................................................................ 

                                       ลงชื่อ ....................................... คณะกรรมการผู้รับสมัคร 
                                         (.....................................................) 
                                            วันที่.........../.............../............. 
 
 
 



 

 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า  
    มีคุณสมบัติครบถ้วน 
    ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก .............................................................................. 
 ....................................................................................................................... ....... 
 ......................................................... ..................................................................... 

                        ลงชื่อ ....................................... คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
                  (.....................................................) 
                   วันที่.........../.............../............. 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน 

  ได้รับเงินค่าสมัครสอบจ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) แล้ว  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........................เลขที่ ............................. 

                      ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
                        (.....................................................) 
                           วันที่.........../.............../............. 
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วิสัยทัศน์ในการท างาน 
 

ชื่อผู้สมัคร  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล.............................. ...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..   
..................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................................... .........................................
................................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.......................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................... .................................................................................... .....  
................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
 

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

................/.................../.................. 
 
 
หมายเหตุ  ให้จัดท าจ านวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว และไม่ต้องส่งเอกสาร/ผลงานอื่น
ประกอบ 
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แบบผลงานที่ดีเด่น จ านวน 1 ช้ิน 
 
ชื่อผู้สมัคร  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................นามสกุล..................................... .......... 
 
ชื่อและสาระส าคัญของผลงานโดยสรุป ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ความสามารถท่ีใช้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

 

 

 
หมายเหตุ  ให้จัดท าจ านวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว และไม่ต้องส่งเอกสาร/ผลงานอื่น
ประกอบ 
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แนวทางการพัฒนางาน 
 

ชื่อผู้สมัคร  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล........................... ................................ 
เรื่อง   ........................................................................................................................................... ................................... 
 
  หลักการและเหตุผล............................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
 
  แนวทางการพัฒนา........................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................... ..................................................
................................................................................. ................................................................... 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ......................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ ....
............................................................................................................................. ....................... 
 
หมายเหตุ  ให้จัดท าจ านวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว และไม่ต้องส่งเอกสาร/ผลงานอื่น
ประกอบ 
 

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

................/.................../.................. 
 
 
 



 

 

 

แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการ 

  เขียนที่ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
  และกำรศกึษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล  
  ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  

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

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดสตูล 

ด้วย  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) .....................................................................................................  
เป็นผู้จบกำรศึกษำปริญญำ/ประกำศนียบัตร ....................................................................................... ........................... 
วิชำเอก/สำขำ ..........................................................................................................โดยได้รับอนุมัติจำกสถำนศึกษำชื่อ  
………………………………………………………………………………..เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ........................  
(ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร กรม/ส ำนักงำน 
............................................................ต ำแหน่ง.........................................................ซึ่ งรับสมัครจำกผู้ที่ได้รับวุ ิ 
(ปริญญำ/ประกำศนียบัตร)...............................................................สำขำวิชำ/วิชำเอก..................................................  
ระหว่ำงวันที่....................เดือน........................พ.ศ................ถึงวันที่......................เดือน........ ..........พ.ศ........................ 
พร้อมนี้  ข้ำพเจ้ำได้ขอยื่น (หลักฐำนกำรศึกษำ) ............................................................................... ............ไว้ก่อน 

ทั้งนี้  หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือคุณวุ ิของข้ำพเจ้ำที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ ก.พ. ยังมิได้
รับรองคุณวุ ิของข้ำพเจ้ำหรือคุณวุ ิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุ ิของต ำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัครอันมีผลท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่มี
สิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำรับสมัครข้ำพเจ้ำด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
 
 

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

................/.................../.................. 
        ผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


