
 
 

แบบคําขอสมัครพนกังานราชการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
       เขียนที่................................................................... 
                 วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ................ 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร........................................................................................... 
สาขาวิชา...........................................................................วิชาเอก............................................................................. 
ได้รับอนุมตัิจากสถาบันการศึกษา/สถานศึกษา ชือ่.................................................................................................... 
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ............................(ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที ่
จะสมัครเพือ่รบัการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกดัมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ตําแหน่ง............................................................................................................................................ 
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ไดร้ับวุฒิการศึกษาสาขาวิชา...........................................วิชาเอก.................................................. 
ตามประกาศรับสมัครลงวันที.่.......................เดือน.....................................................พ.ศ. ........................................ 
พร้อมน้ี  ข้าพเจ้าได้ขอย่ืนหลักฐานการศึกษาประกอบการรับสมัครไว้ก่อน  ดังชุดเอกสารประกอบการสมัคร 
แนบท้าย 
  ทั้งน้ี  หากมีการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือ
คุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิที่ข้าพเจ้าสมัคร แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น 
พนักงานราชการ  ให้ถือว่าการรับสมัคร และการเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งน้ีเป็นโมฆะ  
โดยข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย  จักของพระคุณยิ่ง 
 
 
       ลงชื่อ.................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
           (.....................................................)   
    ย่ืนแบบคําร้องวันที่................เดือน................................พ.ศ. ..........................  
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................................. 
หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดแบบคําร้องฉบับน้ี  ทุกคน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ   



 
 

ใบสมัครเลขที.่.......................................... 

 
 

ใบสมัครพนกังานราชการทัว่ไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
๑. ข้อมูลสว่นตัว 
ชื่อและนามสกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... 
(กรณุากาเครื่องหมาย √ สําหรับการจัดส่งจดหมายแจ้งข้อมลูการรับการรายงานตัว) 
         ที่อยู่ปัจจุบันทีต่ิดต่อได้................................................................................... 
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.............................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ํางาน........................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................................................................ 
E-mail Address....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................. 
วันเดือนปีที่ออกบัตร.................................................................................................. 
ออกให้ที่อําเภอ/เขต.................................................................................................. 
จังหวัด....................................................................................................................... 
          ที่อยู่ตามบตัรประชาชน................................................................................ 
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 

สมัครตําแหน่ง 
................................................................. 
................................................................. 
 
วัน/เดือน/ปีเกดิ....................................... 
สถานที่เกิด............................................... 
อายุ.....................ปี เชื้อชาติ.................... 
สัญชาต.ิ............... ศาสนา....................... 
 

สถานภาพ         โสด          สมรส 
       หย่าร้าง          แยกกันอยู่ 
 
การรับราชการทหาร 
 

          เกณฑ์แล้ว (พร้อมเอกสารแนบ) 
 

 ยังไม่ได้เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น 
   
 

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

๒. ข้อมูลการศึกษาและฝกึอบรม 
 ๒.๑ ข้อมูลการศกึษา 

ปี พ.ศ. สถานศึกษา ระดับคุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก จาก ถึง 
     
     
     
     

 
ตดิรูปถ่าย 

1 น้ิว 



  
 
 ๒.๒ ข้อมูลการฝกึอบรม 
 

หลักสตูรเพิ่มเตมิ ปี พ.ศ. การฝกึอบรม ปี พ.ศ. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................
 
๓. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ ์(โปรกรอกรายละเอียดของงานที่ทําในช่วง ๓ ปหีลงัจนถึงปัจจุบัน) 
 

ปี พ.ศ. ช่ือท่ีอยู่ของหน่วยงาน ตําแหน่งและหน้าท่ีโดยย่อ เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน จาก ถึง 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
 
 ๓.๑  โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผ่านมาในชว่ง ๓ ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ๓.๒  โปรดใหค้วามคิดเหน็เกี่ยวกบัประสบการณ์ทีไ่ด้รบั  และอธิบายว่าประสบการณ์นัน้ ๆ เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีสมัครครั้งนี้อย่างไรบ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  ข้อมูลความรู้ความสามารถพเิศษ (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๕. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบชุื่อบุคคลที่คุน้เคยกับการทํางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบญัชาโดยตรง โปรดอย่า
ระบุชื่อบุคคลที่เปน็ญาติหรือเพ่ือน 
 

ช่ือและนามสกลุ ตําแหน่งปจัจุบนั ที่ทํางานปัจจุบนัและหมายเลข
โทรศัพท์ 

ระบุความสมัพันธ์
กับท่าน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ แห่งระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไมต่รงกับความจริงให้ถือ
เป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันท ี
 
       ลงช่ือ.................................................ผู้สมัคร 
           (.....................................................)   
          ย่ืนใบสมัครวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ..............  
      
สําหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ตรวจสอบหลกัฐานการสมัคร 
 

       รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวก    จํานวน  ๓  รูป       
       สําเนาปริญญาบัตร     จํานวน  ๒  ฉบับ 
       สําเนาแสดงผลการเรียน   จํานวน  ๒  ฉบับ 
       สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
       สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
       หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
       สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ............................................................................................ 
 
       ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 
          (...............................................) 
 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร รับเงินค่าสมัคร 
       ชําระเงินคา่สมัครจํานวน  ๑๐๐  บาท เรียบร้อยแล้ว  ใบเสร็จเล่มที่...............................เลขที่................................... 
 
       ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
          (...............................................) 
 
สําหรับกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

       มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร       
       มีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร  เน่ืองจาก............................................................................................. 
       ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการ 
          (...............................................) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บัตรประจําตัวสอบพนักงานราชการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 

หน่วยงานที่บรรจุ........................................ 
เลขท่ีประจําตัวสอบ.................................... 
ตําแหน่ง..................................................... 
ช่ือ.............................................................. 
นามสกลุ..................................................... 
                          .................................. 
(.....................................)                        (.................................) 
   เจ้าหน้าที่ออกบัตร             ลายมือช่ือผู้สมัครสอบ

 
ตดิรูปถ่าย 
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ต้องแสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังที่เข้าสอบ และวันสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

บัตรประจําตัวสอบพนักงานราชการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
           หน่วยงานที่บรรจ.ุ....................................... 
           เลขท่ีประจําตัวสอบ.................................... 
           ตําแหน่ง..................................................... 
           ช่ือ.............................................................. 
           นามสกลุ..................................................... 
 

..................................                
(................................)       (.....................................) 
ลายมือช่ือผู้สมัครสอบ           เจ้าหน้าที่ออกบัตร 

 
ตดิรูปถ่าย 
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