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                   ใบสมัครคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งธุรการโรงเรียน 

                                                         สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 

 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารบัการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ ต าแหน่งธุรการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 3   จึงขอเสนอรายละเอียด  พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือและนามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………...…………………สัญชาติ......................... เชื้อชาติ............................. 
2. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสดุท้าย เกิดวันที่ ................. เดือน .................................... พ.ศ. ................ (อายุ .................. ปี ................... เดือน) 
3. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ............................................................................. สาขาวิชาเอก.................................................................................... 
    ส าเร็จจากสถานศึกษาช่ือ ...................................................................................... เมื่อวันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. ................   
    ได้คะแนนเฉลีย่สะสม ................................. วุฒิการศึกษาสูงสุดทีข่้าพเจ้าไดร้ับคือ ................................................................................................. 
    ความรู้ความสามารถพิเศษ ..................................................................................................................โทรศัพท์มือถือ............................................. 
4. อาชีพปัจจุบัน       ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน       ข้าราชการประเภทอ่ืน       อาชีพอ่ืนหรือก าลังศึกษาต่อ 
        ข้าราชการพลเรือนสามญั      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อายุการท างาน ........... ปี       อื่น ๆ ............................................. 
    สถานท่ีท างาน ................................................................ สังกัด/จังหวัด...................................................... โทร ..................................................  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ............................................. ออกให้ ณ จังหวัด...................................................หมดอายุวันท่ี.............................. 
6. สถานท่ีติดต่อได้ บ้านเลขท่ี .........................  หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................................... 
    ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .............................. จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์ ................ โทร .............................  
 7. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม .................. ฉบับ คือ 

7.1 ส าเนาปริญญาบตัรหรือหนังสอืรับรองคุณวุฒิ  7.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
7.3 ส าเนาทะเบียนบา้น                          7.4 ใบรับรองแพทย์ 
7.5 ส าเนาการเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถ้ามี)  7.6 เอกสารหลักฐานประสบการณ์การท างาน 
7.7 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................ 

(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆไมถู่กต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลอืกและ       
จะเรยีกร้องสิทธิใดมไิด้) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติทั่วไป ครบตามประกาศรับสมคัรคัดเลือก และขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าว
ข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น 
   
      ลงช่ือ ................................................................. ผู้สมัคร 
                                                         (................................................................) 
                        ยื่นใบสมัครวันที่ ........... เดือน .กุมภาพันธ.์. พ.ศ. 2566                                                                                                                       

เฉพาะเจ้าหน้าที ่  
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมคัรคัดเลือกฉบับจริง 
พร้อมฉบับถา่ยส าเนาแล้ว ปรากฏวา่ 
       หลักฐานถูกต้องครบถ้วน                ไม่ถกูต้อง 

     เนื่องจาก ................................................................. 

ลงชื่อ …………………………………………………………. 

(................................................................) 

.............  /  กุมภาพันธ์ / 2566 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว เห็นวา่ 
 
       มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประการรับสมัคร           ขาดคุณสมบัติ 

     เนื่องจาก ............................................................... 

ลงชื่อ ……………………………………………………………… 

(......................................................................) 

.............../ กุมภาพันธ ์/ 2566 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

1.ผูส้มัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ 
   ของตนเองและลงลายมือช่ือต่อเจ้าหน้าที่  
   รับสมัคร 
2.ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบ  
  หลักฐานต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนถูกต้อง      
  และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 X 1.5 
ถ่ายไว้ไม่เกิน               

6 เดือน 


