
















 
 

แบบค ำร้องขอสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 
เขียนที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

วันที่................เดือน......................................พ.ศ. .................. 
 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ........... 
เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญา......................................................................................................................... 
สาขาวิชา.......................................................................วิชาเอก....................................... .................................... 
ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา/สถานศึกษา ชื่อ...............................................................................................  
เมื่อวันที่.....................เดือน....................................พ.ศ. ............. (ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะ
สมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใน สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต าแหน่ง...................................................................................... ......... 
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาสาขาวิชา...............................................วิชาเอก........................ ................ 
ตามประกาศรับสมัครลงวันที่...................เดือน...................................พ.ศ. ............พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้ขอยื่น
หลักฐานการศึกษาประกอบการสมัครไว้ก่อน ดังชุดเอกสารประกอบการสมัครแนบท้าย 

 ทั้งนี้  หากมีการตรวจเอกสารปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิ
ดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ให้ถือว่าการรับสมัคร และการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งนี้เป็น
โมฆะ โดยข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นค าร้อง 
(......................................................................) 

ยื่นแบบค าร้องวันที่.............เดอืน.............................พ.ศ. ............ 
 
 
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้………………………………………………… 
*หมำยเหตุ  ผู้สมัครจะต้องกรอกรำยละเอียดแบบค ำร้องฉบับนี้ ทุกคน 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 



๑ 
 

 
        ใบสมัครเลขที่ .............................  

 
 

ใบสมัครส ำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
 

๑.  ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................ 
(กรุณากาเครื่องหมาย ส าหรับการจัดส่งจดหมายแจ้ง
ข้อมูลการรับรายงานตัว) 
 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้............................................... 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต........................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์................ 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน................................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... 
E-mail Address.............................................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................... 
วันเดือนปีท่ีออกบัตร.......................................................... 
วันหมดอายุ........................................................................ 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด............................................ 
 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน............................................ 
ต าบล/แขวง....................................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์......................................... 

 

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

สังกัด......................................................................................................... 

 

วันเดือนปีเกดิ........................................... 
สถานท่ีเกิด............................................... 

 
อายุ.........................ป ี
เชื้อชาติ......................  
สัญชาติ...................... 
ศาสนา....................... สถานภาพ             โสด           สมรส 

       หย่าร้าง               อยู่ด้วยกัน 
 

การรับราชการทหาร 
             เกณฑ์แล้ว (พร้อมแนบเอกสาร) 
             ยังไม่ได้เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น 

 
อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................................................................................................ 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.............................................................................................................................................................. 
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๒ 
 

๒.  ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 
๒.๑ ข้อมูลกำรศึกษำ 
 

ปี พ.ศ. 
 

สถานศึกษา ระดับวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

จาก ถึง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ๒.๒ ข้อมูลกำรฝึกอบรม 
 

หลักสตูรเพิม่เตมิ การฝึกอบรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................... 
 
 
๓.  ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง  ๓  ปีหลังจนถึงปัจจุบนั) 
 

ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ของหน่วยงาน ต าแหน่งงานและหน้าท่ีโดยย่อ เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 
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๓ 
 

๓.๑ โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในช่วง  ๓  ปีหลังจนถึงปจัจุบนั (ถ้ำมี) 
 

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

 
๓.๒ โปรดให้ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ได้รับ  และอธิบำยว่ำประสบกำรณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ 

 ต่อหน่วยงำนที่สมัครในครั้งนี้อย่ำงไร 
 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………….…………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
    

 
๔. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 

 
๕. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบคุคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน  เช่น  ผู้บังคับบัญชำกำรโดยตรง 
    โปรดอย่ำระบุชื่อบุคคลที่เป็นญำติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนำมสกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน ที่ท ำงำนปัจจุบัน 
และโทรศัพท์ 

ระบุควำมสัมพันธก์ับท่ำน 

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

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

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

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

 
 
 
 



๔ 
 

๖. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๘ แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๗ ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือไม่ตรงกับ
ควำมจริง ให้ถือเป็นหลักฐำนเพ่ือเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันท ี
 
 
 

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

ยื่นใบสมัคร  วันท่ี.............เดือน............................. พ.ศ. ............. 
 
 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ รับสมัคร ตรวจหลักฐำนกำรสมัคร 

๑.       รูปถ่าย  จ านวน ๓ รูป 
๒.      ส าเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี จากผู้มีอ านาจอนุมตัิ  หรือ  ปริญญาบัตร  หรือ      
            ใบแสดงผลการเรยีน (Transcript) อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน ๑ ฉบับ 
๓.      ส าเนาแสดงผลกาเรียน   จ านวน ๒ ฉบับ 
๔.      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.      ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๖.      ส าเนาหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) โปรดระบุ............................... 

 
   ลงช่ือ...........................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

 
 
 
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี รับสมัคร รับเงินค่าสมัคร 
      ช าระเงินจ านวน ๓๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จเล่มที่......... เลขท่ี................. 
 

ลงช่ือ...........................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการตรวจคณุสมบัต ิ
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
        มีคุณสมบตัิไมค่รบถ้วนตามประกาศรับสมคัร เนื่องจาก........................................... 

ลงช่ือ...........................ประธานกรรมการ 


