
ภาคผนวก ข 
เลขประจ าตัวสอบ 

    
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อเปล่ียนสายงานต าแหน่งสายงานประเภทท่ัวไป 

.ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ต าแหน่ง.............นักทรัพยากรบุคคล..................... 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 
........................................................... 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
ด้วยข้าพเจ้า     ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานต าแหน่งสายงานประเภท 

ท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง.................................................... 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน   จึงขอแจงรายละเอียดของข้าพเจ้ามา
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... 
2. วัน เดือน ปี เกิดวันท่ี...............  เดือน...................................พ.ศ....................(อายุ..............ปี.............เดือน) 
3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................................................ระดับ........................................... 
    สังกัด.............................................อ าเภอ...........................จังหวัด................. 
4. วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก คือ  
     ได้รับปริญญา..............................................สาขา/วิชาเอก..............................................โดยได้รบัอนุมัติจาก 
     สถาบันการศึกษาช่ือ...................................................เมื่อวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ........... 
5. เริ่มรับราชการครั้งแรก  เมื่อวันท่ี....................เดือน.......................................พ.ศ.......................................... 
6. เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการนี้ เมื่อวันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ............................. 
7. ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)บ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ต าบล.......................อ าเภอ...............จังหวัด............ 
8. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............ต าบล...........................อ าเภอ....................จังหวัด................ 
9. ช่ือ – สกุล บิดา..............................................................................อาชีพ....................................................... 
10. ช่ือ – สกุล มารดา.......................................................................อาชีพ………………………………………………… 
11. สถานภาพทางครอบครัว  (     )  โสด   (     )  สมรส   (     )  หย่า   (     )   หม้าย   (     )   อื่นๆ 
      ช่ือ สกุล คู่สมรส......................................................................... อาชีพ....................................................... 
      จ านวนบุตร  (    ) ไม่มี    (    ) มี  จ านวน......................คน  ชาย....................คน หญิง.......................คน 
12. ใบรับรองแพทย์ท่ีออก ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ โรคเรื้อน วัณโรค  
      โรคเท้าช้าง พิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด 
                     (       ) ไม่เป็น        (      )  เป็นโรค...................................................................................... 

/13.ประวัติ... 

1.ผู้สมัครจะต้องกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือของตนเอง
และยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ี
รับสมัคร 
2.ก่อนยื่นใบสมัครจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 
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13. ประวัติรับราชการ (ข้อมูลเบื้องต้น) 
1.เงินเดือน (ปัจจุบัน) ...................................................บาท 
2. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครสอบคัดเลือก 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  

..................................................................................... 
…………………………………………………………………………… 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
    3.1 ในระดับปัจจุบัน 
    
 3.2 ในสายงานท่ีสมัครสอบคัดเลือก 

 
วันท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่..........................ถึงวันท่ี............................ 
รวม.......................ปี............................เดือน.............................วัน 
วันท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่..........................ถึงวันท่ี............................ 
รวม.......................ปี............................เดือน.............................วัน 

4. อายุราชการ 
    (วัน/เดือน/ปี) 

วันท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่..........................ถึงวันท่ี............................ 
รวม.......................ปี............................เดือน.............................วัน 

5. ความผิดย้อนหลัง 5 ปี 
    (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

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

....................................................................................................... 
6. การพิจารณาความดีความชอบ 
    (ย้อนหลัง 3 ปี) 

1. เงินเดือนปะงบประมาณ พ.ศ.2558.................................บาท 
    ได้รับการพิจารณา.....................................ขั้น 
2. เงินเดือนปะงบประมาณ พ.ศ.2559.................................บาท 
    ได้รับการพิจารณา.....................................ขั้น 
3. เงินเดือนปะงบประมาณ พ.ศ.2560.................................บาท 
    ได้รับการพิจารณา.....................................ขั้น 
 

 
14. ประวัติการฝึกอบรม (เฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
15. ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
      (.......)     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป 
      (.......)     ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
      (.......)     ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ชุด 
      (.......)     ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
      (.......)     แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน 1 ชุด 
      (.......)     หนังสือรับรองจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  จ านวน 1 แผ่น 
      (.......)     ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐ  จ านวน 1 ฉบับ 
      (.......)     หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)..................................................................................... 
(ให้ผู้สมัครรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับว่า “ขอรับรองส าเนาถูกต้อง ว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”) 

/ข้าพเจ้า... 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล...................... 
ลงวันท่ี.................................ทุกประการ ท้ังนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้
ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่มีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ 
 
 
                                          ลงช่ือ...............................................ผู้สมัครสอบ 
                                                (..............................................) 
                                       ต าแหน่ง....................................................... 
                                     วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................     
      
 
     

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว ดังน้ี 
(....) รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  จ านวน 3 รูป 
(....) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
(....) ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ชุด 
(....) ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
(....) แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ    
      ต าแหน่ง จ านวน 1 ชุด 
(....) หนังสือรับรองจาก นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
      ต้นสังกัด  จ านวน 1 แผ่น 
(....) ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐ  จ านวน 1 ฉบับ
(....) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี).................................................. 
 

 
(....) หลักฐานครบถ้วน 
 
(....) หลักฐานไม่ครบถ้วน 
      เน่ืองจาก......................................................................... 
 
ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
      (..........................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............... 
 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ จาก 
นาย/นาง/นางสาว................................................................... 
จ านวน.....................................บาท 
(................................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................เล่มที่.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเงิน 
      (...........................................) 
ต าแหน่ง......................................................   
วันที่.............เดือน..........................................พ.ศ................... 

 
 


