
 
  

 
 
 
 

 
ประกาศส านักงาน ก.พ. 

 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 ------------------------------------ 
 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกคนพิกำร (ประเภทควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว
หรือทำงร่ำงกำย) เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ จึงประกำศรับสมัคร
คัดเลือกคนพิกำร (ประเภทควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย) เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  ๑.๑ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  
  ๑.๒ อัตรำเงินเดือน ระหว่ำง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บำท ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศ
ส ำนักงำน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิแบบช่วง  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

 ๒. จ านวนต าแหน่งว่างครัง้แรก ๑ ต ำแหน่ง ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนสำรบรรณ ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

 ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
  ๓.๑ ลงทะเบียนรับหนังสือจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสาร 
ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในส ำนักงำน ก.พ. 
  ๓.๒ ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
ด้วยตนเองและทางโทรศัพท ์
  ๓.๓ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๔.๑ ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจ ำตัวคนพิกำร ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย เท่านั้น 
  ๔.๒ ผู้ สมัครต้องมี คุณสมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่มี ลั กษณะต้องห้ ำมตำ มมำตรำ ๓๖  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชำติไทย 
 

/(๒) มีอำยุ... 
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    (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้ำม 
   (๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
   (๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
   (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
   (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   (๘) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ  
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   (๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิ ดวินั ย 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 
   (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือตำมกฎหมำยอื่น 
   (๑๑) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน 
ในหน่วยงำนของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม 
ตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำน  
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร 
เข้ำรับกำรคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรคัดเลือกต่อเมื่อ 
พ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 
   ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ และไม่อำจให้เข้ำรับ 
กำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้  ตำมหนังสือของกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร  
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่  
๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ 

/๔.๓ คุณสมบัติ... 
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  ๔.๓ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
    ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร ๓ ปี ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสำขำวิชำ 

 ๕. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
  ๕.๑ กรณสีมัครด้วยตนเอง 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทรำบรำยละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำน
กำรสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่  ส ำนักงำนเลขำธิกำร ชั้น ๓ ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์  
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลำรำชกำร  
(ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
  ๕.๒ กรณสีมัครทำงไปรษณีย ์
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทำงไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙  โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หัวข้อ 
“ประกาศ” กรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลำยมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่ง 
ใบสมัครพร้อมหลักฐำนกำรสมัครไปยัง กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำธิกำร ส ำนักงำน ก.พ.  
ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่ำ  
“สมัครคัดเลือกบรรจุคนพิกำร” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับฝำกเป็นวันรับสมัคร 
และเอกสารที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และหลังวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 ๖. หลักฐานการสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนำมหลังรูปถ่ำยด้วย 
  (๒) ส ำเนำประกำศนียบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records)  
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ 
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
   ทั้ งนี้  ผู้ ที่ จะถือว่ำ เป็นผู้ส ำ เร็ จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร 
ของสถำนศึกษำใดนั้นจะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  
ของสถำนศึกษำนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยใน 
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
  (๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ส ำเนำสมุดหรือบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณี  
ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
 

/ทั้งนี.้.. 
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  ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่
ก ำกับทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 
  หมำยเหตุ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เมื่อจะได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรจะต้องน ำใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ (วัณโรค 
ในระยะแพร่กระจำยเชื้อ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยำเสพติดให้โทษ  
โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค  
ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด) มำยื่นด้วย 

 ๗. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   
และไม่มีลักษณะต้องห้ำม รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครตำมประกำศรับสมัครคัดเลือกฯ จริง 
และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล 
ท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก จะถือว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติในกำรสมัคร และหำกมีกำรปลอมแปลง
เอกสำรที่ใช้สมัครจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ทั้งนี้  หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ใดขำดคุณสมบัติทั่วไป 
หรือมลีักษณะต้องห้ำม และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งไม่ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งจะไม่มีสิทธิ
ไดร้ับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร 

 ๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๙ ทำงเว็บไซต์ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศ” 

 ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ๙.๑ กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย กำรทดสอบควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ Microsoft Word และ Microsoft Internet Explorer โดยกำรทดสอบปฏิบัติ (ผลการทดสอบ 
จะไม่มีผลเป็นคะแนนแต่จะน าไปใช้ประกอบการสัมภาษณ์) 
  ๙.๒ กำรสัมภำษณ์ 

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 

 ๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเรียงตำมล ำดับที่ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ในวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ทำงเว็บไซต์ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศ” 
 

/ในกรณี... 
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  ในกรณีที่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง ให้รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
ที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
และหำกภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำงเพ่ิมอีก ส ำนักงำน ก.พ. อำจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่เหลืออยู่
ดังกล่ำว หรือจะด ำเนินกำรคัดเลือกใหม่ก็ได้  

 ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 

 ส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือก ด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หำกมีผู้ใด
แอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนผ่ำนกำรคัดเลือก หรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อ 
และแจ้งให้เลขำธิกำร ก.พ. ทรำบด้วย 
             

               ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๕  มนีำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 (ลงชื่อ) วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ 
 (นำยวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์) 
 เลขำธิกำร ก.พ.   
 
 
 
 
ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำยธีรวัจน์  พวงรอด)  
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 



เลขที่สมัคร   
 

ใบสมัครแสดงความจ านงในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ส านักงาน ก.พ. 
 
เรียน   เลขาธิการ ก.พ.    

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)  
สัญชาติ  เกิดวันที่          เดือน   พ.ศ.          อายุ          ป ี     เดือน 
(นับถึงวันสมัคร)  
 เลขประจ าตัวประชาชน ออกให้ ณ อ าเภอ  
จังหวัด วันที่          เดือน พ.ศ.  
 สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการ เลขที่ ออกใหโ้ดย  
 วันที่ออกบัตร           วันหมดอายุ   

ประเภทความพิการ 
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ระดับ  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ E – mail    
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ  

อาชีพ  ก าลังศึกษาต่อ 
  พนักงานบริษัทเอกชน 
  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 
  ว่างงาน 
  อื่น ๆ  
สถานที่ท างาน โทรศัพท์ที่ท างาน  

สถานภาพสมรส    โสด          สมรส         หม้าย           หย่า 

ชื่อสามี/ภรรยา สัญชาติ อาชีพ  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 
ชื่อบิดา สัญชาติ อาชีพ  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 
ชื่อมารดา สัญชาติ อาชีพ  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม 

กายอุปกรณ์ที่ใช้  ไม่มี   มี (โปรดระบุ)  
โรคประจ าตัว  ไม่มี   มี (โปรดระบุโรค/อาการ)  
ยาประจ าตัว  ไม่มี   มี (โปรดระบุชื่อยา)  
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 
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๒.  ประวัติการศึกษา/ฝึกอาชีพ (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้คัดเลือก
มาพร้อมใบสมัครแสดงความจ านงในการคัดเลือก) 
 

คุณวุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนน
เฉลี่ยตลอด
หลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา เริ่มเข้า
ศึกษา 
ในปี 
พ.ศ. 

ส าเร็จ
การศึกษา
ในปี พ.ศ. 

      
      
      
      
      

 

๓.  ประวัติการท างาน 
สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน 

   
   
   
   
   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครแสดงความจ านงในการคัดเลือกนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง

ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้  ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในการคัดเลือก
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้แสดงความจ านง 
 ( ) 
 วันที ่ เดือน พ.ศ.  


