
เลขประจ ำตัวสอบ …............................ 
 

                                    ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ส านักงานจังหวดัเชียงใหม่ 

  
 
 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ - นำมสกุล สมัครต ำแหน่ง 
(นำย/นำง/นำงสำว) .................................................................... ........ พนักงานวิชาการพัสดุ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้..................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด  อำยุ (ปี) 
............................................................................................................. 
...................................................... รหัสไปรษณีย์................................ 

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

หมำยเลขโทรศัพท์............................................................................... สถำนที่เกิด  เชื้อชำติ 
E-mail Address……............................................................................ ........................................... ..................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน....................................................... สถำนภำพสมรส  สัญชำติ 
ออกให้ที่อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................. ........................................... .................................... 
วันเดือนปีที่ออกบัตร...........................บัตรหมดอำยุ........................... กำรรับรำชกำรทหำร  ศำสนำ 
 ........................................... ................................... 
อำชีพปัจจุบัน................................................................................... ........................................................................................ ..... 
เหตุผลที่ (อยำกออกจำกงำน).............................................................................................................. .......................................... 
 
2. คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ผลการเรียนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสตูร 

ชื่อสถานศึกษา 
วันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ปริญญำตร ี     
อื่น ๆ................................     
 
3. ข้อมูลการฝึกอบรม 
                                                       

หลักสูตร/การฝึกอบรม วัน เดือน ปี 
  
  
  

 
 

4. ข้อมูล ...

 
รูปถ่ำย 

ขนำด 1.5 x 2 นิว้ 
(ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี) 
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4. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3 ปีย้อนหลัง) 
 

ชื่อสถานที่ท างาน/ฝึกงาน ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

เหตุผลที่ออก 
เงินเดือนที่ได้รับ 

(บาท) 
     
     
     

 
 

5. โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 

 
6. โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้
 อย่างไรบ้าง 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  

 ควำมสำมำรถทำง คอมพิวเตอร์                 ระดับ   ดีมำก         ดี         พอใช้         ไม่เป็นเลย 
 ควำมสำมำรถทำง ภำษำอังกฤษ                 ระดับ   ดีมำก         ดี          พอใช้         ไม่เป็นเลย 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................................................... 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
8. บุคคลอ้างอิง ...
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8. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่
เป็นญาติหรือเพื่อน) 
 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 
    
    
    
 
 

  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบเงื่อนไขและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ตำมประกำศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรในต ำแหน่งพนักงำนวชิำกำรพัสดุ ลงวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2565 แล้ว และขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็น
ควำมจริง และข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัครฯ           
ทุกประกำร หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติ ฯ ข้ำพเจ้ำยินดีสละสิทธิในกำรคัดเลือกดังกล่ำว และจะไม่เรียกร้องสิทธิ
ใดๆ รวมทั้งค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………….……………………………….. ผู้สมัคร 
(…………………………………………………..) 

วันที…่……...เดือน ..................... พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
          ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมคัรสอบ                ได้รับเอกสำรครบถ้วนแล้ว 
จ ำนวน 200 บำท จำก ..........................................   
ไว้เป็นกำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว          
(ลงช่ือ)…………………….……………… ผู้เก็บเงิน                      (ลงช่ือ)…………………….……………… ผู้รับสมัคร 
        (…………………………………..)         (…………………………………..) 

   วันที…่……..เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2559 



 
 

เลขประจ ำตัวสอบ…………..…………. 
 

ใบแสดงการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัคร 
เข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป  

ต ำแหน่งพนักงำนวิชำกำรพัสดุ สังกัดส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ต ำแหน่งที่สมัคร ……….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รายการเอกสาร หลักฐานที่น ามาย่ืน จัดเรียงเอกสารตามล าดับ ที่ก าหนด 

- เฉพาะเจ้าหน้าที่ - 
 1. ใบสมัครที่ติดรูปถำ่ยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตำด ำ 

    ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งลงลำยมอืชื่อในใบสมัคร จ านวน 1 ชุด 

 2. ส ำเนำ ใบประกำศนยีบัตรหรือปริญญำบัตร     จ านวน 1 ฉบับ 

  ส ำเนำ วุฒิกำรศึกษำ และ      จ านวน 1 ฉบับ 

     ส ำเนำ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records)    จ านวน 1 ฉบับ  

 3. มีกำรน ำบตัรประจ ำตัวประชำชน/ใบอนุญำตขับขี่/หนังสือเดินทำง (Passport)/ 

  ใบคัดส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน ฉบบัจริงมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 
       

ข้อ 4. โดยแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภำย ในวั นปิ ดรั บสมั ค รคื อ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2565  กรณีที่ ไ ม่ ส ำมำรถน ำหลั กฐ ำนดั ง กล่ ำ วมำยื่ น ไ ด้  
ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ จำกผู้มีอ ำนำจ
โดยจะต้องอนุมัติภำยใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มำยื่นแทน พร้อมแนบแบบค ำร้องขอสมัครพนักงำนทั่วไป กรณีที่
ผู้สมัครยังมีปัญหำเกี่ยวกับคุณวุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในสมัครด้วย 
 

 5. หลักฐำนอื่นๆ ที่ผูส้มัครน ำมำแสดงเพิ่มเติม เช่น หนงัสือเปลีย่นชื่อ – ชื่อสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส หรืออ่ืนๆ ให้ระบุ 
 5.๑ ................................................................................   จ านวน ๑ ฉบับ 
 5.๒ ................................................................................   จ านวน ๑ ฉบับ 
 5.๓ ................................................................................   จ านวน ๑ ฉบับ 

 
 

หมายเหตุ : เอกสำรที่เป็นส ำเนำ ให้เขียนค ำว่ำ “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ เลขประจ ำตัวสอบ และวันที่ยื่นใบสมัคร 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สมัครสอบ  ลงชื่อ.................................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจ  

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

 



 
 

แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กรณีที่ผู้สมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 

เขียนที ่  ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่   . 
วันที่........เดือน............................พ.ศ.......... 

 
เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..... ........... .... ...... .......... ........... .......... .......... .......... . 

เป็นผู้จบกำรศึกษำปริญญำ............................ ......................................................................................  

สำขำวิชำ/วิชำเอก........................................... ................................. โดยได้รับอนุมัติจำกสถำนศึกษำ 

...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... .... เมื่อวันที่ . . . . . ...... เดือน....... ..... ...... ... .พ.ศ.... ..... . 

(ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ส ำนักงำนจังหวัด

เชียงใหม่  ต ำแหน่ง    พนักงำนวิชำกำรพัสดุ     ซึ่งรับสมัครจำกผู้ที่ได้รับวุฒิ    ปริญญำตรีทุกสำขำ     ระหว่ำงวันที่   

8  เดือน    กุมภำพันธ์    พ.ศ.   2565  ถึงวันที่   15   เดือน   กุมภำพันธ์    พ.ศ. 2565  พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้ขอยื่น 

(หลักฐำนกำรศึกษำ)......................................................................... ............................ 

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

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

...................................................................................................................................................................ไว้ก่อน 

  ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ ก.พ.  ยังมิได้

รับรองคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำหรือคุณวุฒิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัครอันมีผลท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่มี

สิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครที่กล่ำวถึงข้ำงต้น  ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำรับสมัครข้ำพเจ้ำด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

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

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

       ผู้สมัคร 
 
 


