














ลำดับทีส่มัคร                            . 
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

  ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)  
  ตำแหน่งบรรณารักษ์ 
 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
 
 

ชื่อ – นามสกุล ........................................................... 
 

วัน เดือน ปี เกิด ......................................................... 
อายุ ...................... ปี 

 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ......................................................... ... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
 

 

สถานที่เกิด ................................................................. 
เชื้อชาติ ............................. สญัชาติ .......................... 
ศาสนา ............................. 

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ...................................... 
 

 

สถานภาพสมรส ......................................................... 
 

E – mail Address: ................................................... 
 

 

การรับราชการทหาร .................................................. 
 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ....................................... 
ออกให้ที่อำเภอ/เขต ................................................... 
จังหวัด ........................................................................ 
วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร .............................................. 
วัน เดือน ปี ที่บัตรหมดอายุ ....................................... 
 

 

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

 
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน 

ประกาศนียบัตร/ 
ปริญญาบัตร 

วิชาเอก 
จาก ถึง 

 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 

1 x 1.5 นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) 
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3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 3 ปีหลัง) 
 

ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ของ
หน่วยงาน 

ตำแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

เงินเดือน 
สาเหตุที่ 

ออกจากงาน จาก ถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
โปรดระบุความสำเร็จของงานที่ทำผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร
ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
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4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                  . 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง อย่าระบุชื่อ
บุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน 
ที่ทำงานปัจจุบันและ 

เบอร์โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์

กับท่าน 
 
 
 

   

 

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และประกาศรับสมัครของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่.............................. 
    ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
     รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน      จำนวน 3 รูป 
     สำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร    จำนวน 1 ฉบับ 
     สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา      จำนวน 1 ฉบับ 
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)    จำนวน 1 ฉบับ 
     สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร)    จำนวน 1 ฉบับ 
     สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู      จำนวน 1 ฉบับ 
     สำเนาหลักฐานอื่น ๆ 
  ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า    จำนวน 1 ฉบับ 
  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล    จำนวน 1 ฉบับ 
     ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่า ไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค        จำนวน 1 ฉบับ 
     สำเนาหลักฐานได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหาร หรือหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร 
หรือหลักฐานพ้นการเกณฑ์ทหาร       จำนวน 1 ฉบับ 
  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
       ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร 
              (......................................................) 
       ยื่นใบสมัครวันที่........ เดือน............. พ.ศ. ........... 
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บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
ลงชื่อ ................................................................... .... 
        (...................................................................) 
วันที่................. เดือน........................ พ.ศ................ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ...................................... 
.....................................................................................  
 
 
ลงชื่อ ................................................................... .... 
        (...................................................................) 
วันที่................. เดือน........................ พ.ศ................ 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
ได้ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (-สองร้อยบาทถ้วน.-) 

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...................................... เลขท่ี...................................... 
 
 
 

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

วันที่................. เดือน........................ พ.ศ................ 
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ผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... นามสกุล ............................................................. 
 
เรื่อง ............................................................................................................................. .................................... 
 .................................................................................................................................................... ............. 
 
 หลักการและเหตุผล ............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ......................................................................................................... ....................... 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ลงชื่อ .................................................... 
                (.................................................) 
        วันที่.......... เดือน................ พ.ศ............ 
หมายเหตุ  ให้จัดทำจำนวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษของสำนักงาน 
     กศน.จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น และไม่ต้องส่งเอกสาร/ผลงานอื่นประกอบ 
 
 

แนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร 
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แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ 

 
เขียนที.่.................................................................... 

 
      วันที่............ เดือน............................... พ.ศ............. 
 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา ..................................................................................................... .............................. 
สาขาวิชา/วิชาเอก .......................................................................................................................................... ...... 
ได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา ชื่อ ............................................................................................. .............................. 
เมื่อวันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. .................. (ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะสมัคร 
เพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
    ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
        “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) 
    ตำแหน่งบรรณารักษ์ 
 

  ทั ้งน ี ้  หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฏว ่าข ้าพเจ ้าเป ็นผ ู ้ม ีค ุณสมบัต ิท ั ่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิ
ของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
        ลงชื่อ .................................................... 
                (.................................................) 
        วันที่.......... เดือน................ พ.ศ............ 
          ผู้สมัคร 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .......................................................... 
 

หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดแบบคำร้องฉบับนี้ 


