
 

 

 

 
 

วิทยาาลัยอาชีวศึกษษาลาํปาง   สสถาบันอาชวีศึกษาภาคเหหนือ ๑  สํานกักงานคณะกรรรมการการอาาชีวศึกษา 

 

เรียน                                                        . 

 

เป็นผู้จบการศึกษาระดดับปริญญา/ปประกาศนียบัตตร                                                                          .
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ด้วยข้าพพเจ้า  (นาย/นนาง/นางสาว)                                                                             . 

จึงเรียนมมาเพ่ือโปรดพิพิจารณารับสมัมัครข้าพเจ้าด้ววย   จักขอบคคุณย่ิง 

 

 

 

 

แแบบคําร้องขอสมัครพนักงงานราชการทัทั่วไป 

ยื่นแบบบคําร้องวันที่            เดืออน                       พ.ศ.          . 
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๑.  ข้อมลูลส่วนตัว 

ชื่อและนาามสกุล 

(นาย/นางง/นางสาว)                                                . 

ท่ีอยู่ท่ีติดตต่อได้                                                      . 
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ท่ีอยู่ท่ีติดตต่อได้                                                                                                                                       .
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๒.  ข้อมลูลการศึกษาและะการฝึกอบรม 
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๓. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์  (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีทําในช่วง  ๓  ปีหลังจนถึงปัจจุบัน) 
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 ๓.๑ โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผ่านมาในช่วง ๓ ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน  (ถ้ามี) 

 

 

 
 ๓.๒ โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับ  และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี

สมัครในคร้ังนี้อย่างไรบ้าง 

 
 

 

 
๔.  ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

๕.  บุคคลอ้างอิง  (ขอให้ระบุชื่อบุคคลท่ีคุ้นเคยกับการทํางานของท่าน  เช่น  ผู้บังคับบัญชาการโดยตรง   

     โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน 
ท่ีทํางานปัจจุบัน 

และหมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

 

 

   

๖.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง  

ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 

   ลงชื่อ                                       ผู้สมัคร 

            (                                        ) 

                                                          ย่ืนใบสมัครวันท่ี            เดือน               พ.ศ.               . 


