
 ใบสมัครเลขที่  
 

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป 
 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือและนามสกลุ สมัครตำแหน่ง 
(นาย/นาง/นางสาว)    

ที่อยู่ที่ติดต่อได ้  วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ

      

หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail Address  

สถานท่ีเกิด 
  

เชื้อชาติ 
  

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  สถานภาพสมรส สัญชาต ิ
ออกให้ที่อำเภอ/เขต จังหวัด       
วันเดือนปีท่ีออกบัตร  การรับราชการทหาร ศาสนา 
หมดอาย ุ      

อาชีพปัจจุบัน  

เหตุผลที ่(อยาก) ออกจากงาน  

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบตัร/ปรญิญาบตัร/วิชาเอก 
จาก ถึง 

    
    
    
    

หลักสตูรเพิม่เตมิ การฝึกอบรม 

  
  
  

3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอยีดของงานท่ีทำในช่วง 3 ปีย้อนหลัง) 
ปี พ.ศ. ช่ือและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ตำแหน่งงานและ 

หน้าท่ีโดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
     
     
     
     
     

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

 1.5 x 2 นิ้ว 
(ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี) 
 

HP
Typewriter
แสงดาว  ดวงเดือน                                         นักจัดการงานทั่วไป

HP
Typewriter
         80  หมู่ที่ 2  ถนนเพชรเกษม

HP
Typewriter
ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง                    1 ม.ค. 2538                        26 ปี

HP
Typewriter
098 - 9998888

HP
Typewriter
  sangdaow@hotmail.com                        รพ.ระนอง                          ไทย

HP
Typewriter
1 8599 00001 23 4

HP
Typewriter
  เมือง                        ระนอง                       โสด                             ไทย

HP
Typewriter
1 ม.ค. 2557

HP
Typewriter
1 ม.ค. 2568                                                -                               พุทธ

HP
Typewriter
พนักงานบริษัทเอกชน

HP
Typewriter
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

HP
Typewriter
2557            2559        โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร                           มัธยมศึกษาตอนปลาย

HP
Typewriter
2560            2563        มหาวิทยาลัยศิลปากร                            นิเทศศาสตรบัณฑิต

HP
Typewriter
2563 - 2564            บริษัทดีแลนด์ จำกัด               HR Intern             21,000 บาท      ต้องการความก้าวหน้า

HP
Typewriter
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

HP
Line

HP
Rectangle

HP
Typewriter
ตัวอย่าง
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โปรดระบุความสำเร็จของงานท่ีทำผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 

 
 
 
 

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง 

 
 
 
 

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 

 
 
 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุช่ือบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุช่ือบุคคลที่เป็นญาติ
หรือเพื่อน) 
ชื่อและนามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ทำงานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธก์ับท่าน 

    
    
    
    

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 
 ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรง 
กับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 

 
 
 ลงช่ือ ผู้สมคัร 

  ( ) 

 ยื่นใบสมัครวันที ่ เดือน พ.ศ.   
 

HP
Typewriter
ระบุตามเนื้องานของท่าน

HP
Typewriter
ระบุตามเนื้องานของท่าน

HP
Typewriter
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

HP
Typewriter
คุณสุรี  ดีเลิศ                    HR Supervisor                บริษัทดีแลนด์ จำกัด                      หัวหน้า

HP
Typewriter
  02 - 2224565

HP
Typewriter
แสงดาว  ดวงเดือน

HP
Typewriter
นางสาวแสงดาว  ดวงเดือน

HP
Typewriter
 29                   ก.ค.                  2564



แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
 

  เขียนที่  

 วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)  
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา / ประกาศนียบัตร  
สาขาวิชา / วิชาเอก  โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา 
ชื่อ  เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  (ภายในวันปิดรับสมัคร)  
มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรม/สำนักงาน  
ตำแหน่ง ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา / ประกาศนียบัตร) 
  สาขาวิชา / วิชาเอก  
ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ.   ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.    
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)  ไว้ก่อน 
 

  ทั้งนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.พ. 
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัครอันมีผล  
ทำให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
   
  (  ) 
                  ผู้สมัคร 

 

HP
Typewriter
แสงดาว  ดวงเดือน

HP
Typewriter
นิเทศศาสตรบัณฑิต

HP
Typewriter
ภาพยนตร์

HP
Typewriter
มหาวิทยาลัยศิลปากร                               1              มี.ค.         2563

HP
Typewriter
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

HP
Typewriter
นักจัดการงานทั่วไป

HP
Typewriter
นิเทศศาสตรบัณฑิต                                                                ภาพยนตร์

HP
Typewriter
29                   ก.ค.                2564                   4                   ส.ค.                2564

HP
Line

HP
Typewriter
นางสาวแสงดาว  ดวงเดือน

HP
Typewriter
แสงดาว  ดวงเดือน

HP
Typewriter
โรงพยาบาลระนอง

HP
Typewriter
29                   ก.ค.                2564

HP
Rectangle

HP
Typewriter
ตัวอย่าง


