
















































                                                       
                                       เลขประจำตัวผูสมัคร 

    ใบสมัครเขำรับกำรสรรหำบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
                              สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 3 

กลุมงำนบริหำรท่ัวไป   ตำแหนงนักทรัพยำกรบุคคล 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................สัญชาต.ิ.................... 
     เกิดวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ...............อายุ..............ป...........เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย) 
2.  เกิดที่จังหวัด ......................................................................................................................        
3.  เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน............................................................................................. 
     ออกให ณ จังหวัด.................................................วันออกบตัร .............................................วันบัตรหมดอายุ 
......................................... 
4.  ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณีย์) บานเลขที่..............หมูท่ี........ ตรอก/ซอย............................. 
     ถนน..............................................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต............................................................ 
    จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ...........................................  
5.  วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร....................................................................................................สาขาวิชา........................................................... 
     สาเร็จจากสถานศึกษาชื่อ.............................................................................................เม่ือวันที.่..........เดือน.........................พ.ศ.............  
6.  ประสบการณ์ในการทางาน........................................................................................................................................................................ 
     ความรูความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................................................ 
7.  อาชีพปจจุบัน      ลูกจางหนวยงานของรัฐ/เอกชน      ขาราชการประเภทอื่น      อาชีพอื่นหรือกาลังศึกษาตอ    
8.  หลักฐานท่ีแนบพรอมใบสมัคร  ท่ีลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกตองแลว รวม....................ฉบับ  ดังน้ี 
        8.1  สาเนาปริญญาบัตร      8.2  สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) 
        8.3  สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถามี)     8.4  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 
        8.5  สาเนาทะเบียนบาน                                            8.6  ใบรับรองแพทย์ (ของรัฐ) ออกใหไมเกิน 1 เดือน 
        8.7  หนังสือรับรองการทางาน     8.8  หลักฐานอื่น ๆ  (ถามี)...............................................  
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครและขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ี 
เปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน ใหถือวาไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรในคร้ังน้ี และขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ท้ังส้ิน  
 

ลงช่ือ...............................................................ผูสมัคร 
                                                         (.............................................................) 

ย่ืนใบสมัครวันที่................เดือน.............................................พ.ศ................ 
       

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร เจาหนาที่ ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัครเขารับ 
การเลือกสรรแลว เอกสาร 
        (       ) ครบถวน 
        (       ) ไมครบถวน 
เน่ืองจาก...................................................................... 
 
 

ลงช่ือ........................................................ 
     (.........................................................) 

        ตาแหนง............................................................ 
        วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.2565 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท 
ไวเรียบรอยแลว 
ตามใบเสร็จเลมท่ี.............................................. 
เลขที่................................................................. 
 
 

   ลงช่ือ............................................................. 
          (.........................................................) 
 ตาแหนง.................................................. 
   วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.2565 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว เห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ 
เน่ืองจาก.............................................................. 
 
 

ลงช่ือ............................................................ 
       (.......................................................) 

         ตาแหนง................................................... 
         วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.2565 
 

 

 

ติดรูปถาย 
ขนาด  

1 x 1.5 น้ิว 
ถายไมเกิน 6 เดือน 



                                                                สมัครสอบกลุมวิชา............................................ 
                                       เลขประจาตัวผูสมัคร 

    ใบสมัครเขารับการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
   สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 

กลุมงานบริหารท่ัวไป  ตาแหนงครูผูสอน 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 
     สัญชาติ..................เกิดวันท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ.................อายุ..........ป.............เดือน 
2.  เกิดที่จังหวัด ......................................................................................................................       
3.   เลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน............................................................................................. 
      ออกให ณ จังหวัด................................................วันออกบัตร ............................................วันบัตรหมดอายุ 
......................................... 
4.  ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณีย์) บานเลขที่..............หมูท่ี........ ตรอก/ซอย............................. 
     ถนน..............................................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต........................................................... 
    จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ.........................................  
5.  วุฒกิารศึกษาที่ใชสมัคร.........................................................................................สาขาวิชา...................................................................... 
     สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชื่อ....................................................................................เม่ือวันที่.......เดือน................... พ.ศ.............. 
6.  ประสบการณ์ในการทางาน....................................................................................................................................................................... 
     ความรูความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................................................... 
7.  อาชีพปจจุบัน      ลูกจางหนวยงานของรัฐ/เอกชน      ขาราชการประเภทอื่น      อาชีพอื่นหรือกาลังศึกษาตอ   
8.  หลักฐานท่ีแนบพรอมใบสมัคร  ที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกตองแลว รวม....................ฉบับ  ดังน้ี 
        8.1  สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ   8.2  สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) 
        8.3  สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   8.4  สาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
        8.5  หนังสือรับรองสิทธิของคุรุสภา      8.6  หนังสือรับรองของคุรุสภา 
        8.7  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน   8.8  สาเนาทะเบียนบาน                                          
        8.9  ใบรับรองแพทย์ (ของรัฐ) ออกใหไมเกิน 1 เดือน   8.10  หนังสือรับรองการทางาน
        8.11  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถาม)ี............................................................................................................................................................ 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครและขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ี 
เปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน  ใหถือวาไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรในครั้งน้ี และขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ท้ังส้ิน  
 

ลงช่ือ...............................................................ผูสมัคร 
                                                         (.............................................................) 

ย่ืนใบสมัครวันที่................เดือน.............................................พ.ศ................ 
       

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร เจาหนาที่ ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัครเขารับ
การเลือกสรรแลว เอกสาร 
        (       ) ครบถวน 
        (       ) ไมครบถวน 
เน่ืองจาก...................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................ 
     (.........................................................) 

        ตาแหนง............................................................
        วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.2565

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท 
ไวเรียบรอยแลว 
ตามใบเสร็จเลมท่ี.............................................. 
เลขที่.................................................................  
 
   ลงช่ือ.............................................................
          (.........................................................) 
ตาแหนง...........................................................
   วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.2565

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว เห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ 
เน่ืองจาก.............................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................ 
       (.......................................................) 

         ตาแหนง...................................................
         วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.2565

 

 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด  

1 x 1.5 น้ิว 
ถายไมเกิน 6 เดือน



                                                       
                                       เลขประจำตัวผูสมัคร 

    ใบสมัครเขำรับกำรสรรหำบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
                              สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 3 

กลุมงำนบริกำร   ตำแหนงครูพ่ีเลี้ยง 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................สัญชาต.ิ.................... 
     เกิดวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ...............อายุ..............ป...........เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย) 
2.  เกิดที่จังหวัด ......................................................................................................................        
3.  เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน............................................................................................. 
     ออกให ณ จังหวัด.................................................วันออกบัตร .............................................วันบัตรหมดอายุ 
......................................... 
4.  ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณีย์) บานเลขที่..............หมูท่ี........ ตรอก/ซอย............................. 
     ถนน..............................................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต............................................................ 
    จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ...........................................  
5.  วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร....................................................................................................สาขาวิชา........................................................... 
     สาเร็จจากสถานศึกษาชื่อ.............................................................................................เม่ือวันที.่..........เดือน.........................พ.ศ.............  
6.  ประสบการณ์ในการทางาน........................................................................................................................................................................ 
     ความรูความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................................................ 
7.  อาชีพปจจุบัน      ลูกจางหนวยงานของรัฐ/เอกชน      ขาราชการประเภทอื่น      อาชีพอื่นหรือกาลังศึกษาตอ    
8.  หลักฐานที่แนบพรอมใบสมัคร  ท่ีลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกตองแลว รวม....................ฉบับ  ดังน้ี 
        8.1  สาเนาวุฒิการศึกษา       8.2  สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) 
        8.3  สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ถามี)     8.4  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 
        8.5  สาเนาทะเบียนบาน                                            8.6  ใบรับรองแพทย์ (ของรัฐ) ออกใหไมเกิน 1 เดือน 
        8.7  หลักฐานอื่น ๆ  (ถาม)ี............................................................................................................................................................  
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครและขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ี 
เปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน ใหถือวาไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรในคร้ังน้ี และขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ท้ังส้ิน  
 

ลงช่ือ...............................................................ผูสมัคร 
                                                         (.............................................................) 

ย่ืนใบสมัครวันที่................เดือน.............................................พ.ศ................ 
       

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร เจาหนาที่ ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับสมัครเขารับ 
การเลือกสรรแลว เอกสาร 
        (       ) ครบถวน 
        (       ) ไมครบถวน 
เน่ืองจาก...................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................ 
     (.........................................................) 

        ตาแหนง............................................................  
        วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.2565 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท 
ไวเรียบรอยแลว 
ตามใบเสร็จเลมท่ี.............................................. 
เลขที่.................................................................  
 
   ลงช่ือ............................................................. 
          (.........................................................) 
 ตาแหนง............................................................  
   วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.2565 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว เห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ 
เน่ืองจาก.............................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................ 
       (.......................................................) 

         ตาแหนง................................................... 
         วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.2565 
 

 

 

ติดรูปถาย 
ขนาด  

1 x 1.5 น้ิว 
ถายไมเกิน 6 เดือน 


