
 
รูปถ่ายขนาด  

๑ นิ้ว 

ภาคผนวก  ข 

           

เลขประจ าตัวสอบ...................... 

 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ 
จากต าแหน่งประเภทท่ัวไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

************************* 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง 
ต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากต าแหน่งประเภทท่ัวไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   
ในต าแหน่ง........................................................................................สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  
อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชานี  จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑.  ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................... 
2.  วัน เดือน ปีเกิด...........................................................................................อายุปัจจุบัน............................ปี   
     วันเกษียณอายุราชการ........................................................................................ 
3.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...........................................................................ระดับ................................................ 
     เงินเดือนขั้น.............................บาท กอง/ฝ่าย........................................ อบต. ............................................ 
     อ าเภอ.............................................จังหวัด   โทรศัพท์................................................. 
๔.  สถานที่ติดต่อ 
     ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี.............ซอย/ตรอก................................ถนน....................... 
     ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................... 
     โทรศัพท์.......................................โทรสาร..........................................มอืถือ................................................... 
๕.  สถานภาพครอบครัว 
     โสด   สมรส   อื่นๆ 
    ช่ือคู่สมรส.............................................สกุล..........................................อาชีพ................................................. 
    ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
     ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา จ านวน  คน (ชาย คน หญิง คน) 

๖.  ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกไว้ไม่เกนิ  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
     ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง      เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

๗.  วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ)  
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นที่ส าคัญ      
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๘.  ประวัติการรับราชการ  เริ่มรับราชการครั้งแรก  เมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ....................... 
     ต าแหน่ง.............................................ระดับ........................ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม..........ปี.........เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่างๆ 

ท่ี ช่ือต าแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง 
๑     
๒     
๓     
๔     

ฯลฯ     

๙.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญฯ) 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

๑๐. ดูงาน (ที่ส าคัญฯ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวนัท่ี ทุนการดูงาน 
    
    

๑๑. การปฏบิัติงานพิเศษอืน่ๆ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    
    

 
๑๒.  ความสามารถพิเศษอื่นๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 คอมพิวเตอร์............................................................................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ..................................................................................................................................... 

๑๓. เหรียญ/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
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๑๔. ประวัติผลงานหรืออื่นๆ ที่ได้รับการยกย่อง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานท่ี/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    

 
๑๕. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเก่ียวข้องกับงาน 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
16. ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใบสมัคร 
       ส าเนาบัตรประวัตรพนักงานส่วนต าบล     จ านวน................ชุด 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ      จ านวน................ฉบับ 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาระเบียนผลการเรียน   จ านวน................ฉบับ 
   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว       จ านวน................รูป 
   หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน................ฉบับ 
   แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน................ชุด 
   ใบรับรองแพทย์       จ านวน................ฉบับ 
   ส าเนาหลักฐานอื่นๆ คือ........................................................  จ านวน................ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 
หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความท่ีไม่ถูกต้องตามความจริง  หรือไม่มีคุณสมบัติ
ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบในครั้งนี้                            
 
                                                             (ลงช่ือ)...................................................ผู้สมัครสอบ 
                                                                   ( ..................................................) 
               ต าแหน่ง.....................................................     
                                                              วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ................ 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
           ได้ตรวจสอบหลักฐานและ 
เอกสารสมัครแล้ว 
(    ) ครบถ้วน 
(    ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
......................................................................... 
........................................................................ 
 
(ลงช่ือ)............................................................ 
  (....................................................................) 
           หัวหน้าคณะท างาน/ 
           เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

          ได้รับค่าสมัครแล้ว 
จ านวน....................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.................... 
เลขท่ี..................................................... 
ลงวันท่ี................................................. 
 
 
(ลงช่ือ)...................................................... 
(.................................................................) 
        หัวหน้าคณะท างาน/ 
          เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(    ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(    ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
....................................................................... 
....................................................................... 
 
 
(ลงช่ือ)........................................................... 
      (..........................................................) 
             หัวหน้าคณะท างาน/ 
        เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 



 


