
                   

     
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 

                   
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวั นที่ 
11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก             
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ส าหรับผู้สมัคร

ที่หลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ                     
ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556   

ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,800 – 17,380 บาท ส าหรับผู้สมัคร
ที่หลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ                        
ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556   

 

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก   
ต าแหน่งเลขที่ 111 ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง                

ส านักอ านวยการ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ   

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ งานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ                       
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  
 

ด้านการปฏิบัติการ  
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการก าหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก                  

รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง 
(2) จัดท าแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหลัก                 

จัดท างบประมาณ ราคาก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้ได้
สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) ออกแบบ วางผัง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง
การจัดรูปที่ดิน เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

/(4) ควบคุม... 



(4) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหลัก 
เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดท าคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้                     

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
(2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพ่ือปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ              

ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน              
และใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดท าโดยเอกชนหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน 

(4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(5) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพ่ือให้เป็นไป                  
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

4. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
4.1 ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36                 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์              

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 
 
 
 
 

/ข. ลักษณะ... 



ข. ลักษณะต้องห้าม  
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน                    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.  

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน            
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) เป็ นผู้ เ คยถู กลง โทษให้ ออก  หรื อปลดออก เพราะกระท าผิ ดวิ นั ย                     
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้              
หรือตามกฎหมายอื่น 

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) 
(10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ 
(9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)               
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง     
ทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว  89/2501 ลงวันที่                      
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน  ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 

/5. ก าหนด... 



5. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1 ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่                          
6 - 15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 
13.00 – 16.30 น.  

 

5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจ านวน                        
200 บาท 

เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิก              
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก           
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

 

5.3  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 

6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
(2) ส า เนาปริญญาบัตร ที่ แสดงว่ า เป็นผู้ มี วุฒิการศึกษาตรงตามที่ ระบุ ไว้ ใน

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ       
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น าหนังสือรับรองวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จ านวน

อย่างละ 1 ฉบับ 
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม                 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
/ทั้งนี.้.. 



ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ          
ไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก          

และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบทางเว็บไซต์ hr.vec.go.th ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”                    
ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

 

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
7.1  ทดสอบการปฏิบัติงาน  60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
(2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
(3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 

7.2 สอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนทดสอบการปฏิบัติงาน

และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับคะแนนผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด             
จากมากไปหาน้อย 

 

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
9.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก               

โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในกรณี              
ที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ                
ที่สูงกว่า  

9.2  การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560 แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 
 

 

/10 การบรรจุ... 
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เลขที่สมคัร …………….……. 
 

                                  ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   

 ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว) ………………………………………… สัญชาติ ......................... 
เกิดวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ................... อายุ .............. ปี ................ เดือน  
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจ าตัวประชาชน..................................................ออกให้ ณ อ าเภอ ................  
จังหวัด ............................. วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...... .............. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  
ในวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกบรรจุได้ คือวุฒิ.................................................................................................. 
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา........................................................................ ................... 
วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ........................  ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ           
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ของส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา และขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่เกิด จังหวัด ........................ ภูมิล าเนา ................................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี .......................... 
หมู่ที่ .............. ตรอก / ซอย ........................ ถนน .........................ต าบล / แขวง............................................. 
อ าเภอ / เขต .......................................... จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
E-mail address..............................................โทรศัพท.์................................. มือถือ ........................................ 
อาชีพ   ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง................................................ 
    ข้าราชการประเภทอ่ืน ต าแหน่ง .....................................................................       ก าลงัศึกษาต่อ 
    อ่ืนๆ ....................................................................................................................... .............................. 
สถานที่ท างาน กรม/บริษัท ............................................................. ... กอง/ฝ่าย ................................................ 
e-mail address  ……………………………………………………………. โทรศัพท์ .......................................................... 
สถานภาพสมรส   โสด   สมรส  หม้าย  หย่า 
ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................  สัญชาติ ........................... อาชีพ ............................ 
ชื่อบิดา .............................................................................  สัญชาติ ........................... อาชีพ ............................ 
ชื่อมารดา .......................................................................... สัญชาติ ........................... อาชีพ ............................ 
 

2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก             
มาพร้อมใบสมัคร) 

 

วุฒิที่ได้รับ 
สาขา  

(วิชาเอก) 

คะแนน
เฉลี่ยตลอด
หลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ต้ังแต่ ..... ถึง 
....... 

     
     
     
     
     

 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด                    
1½ - 2 นิว้ 

ถ่ายไม่เกิน 1 ป ี

/3.ประวัติ... 



 
 

3.  ประวัติการท างาน /การฝึกงาน 
 

สถานที่ท างาน  /ฝึกงาน ต าแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือน
สุดท้ายก่อน

ออก 

ระยะเวลา 
ต้ังแต่ ....... 
ถึง ............. 

เหตุผลที่ลาออก 

     

     

     

 
4. รายละเอียดผลงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................. ผูส้มัคร 
         (.............................................................) 
          วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ................... 

 
 




