
                                                                                           
     

ใบสมัครสำหรับสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
วิชาเอกสังคมศึกษา 

๑.ชื่อและนามสกุล ............................................................................................................................................................        
   สัญชาติ................................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.........................................................    
๒.เกิดวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอายุ .................. ...................ปี................เดือน 
๓.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้).....................................................................................................................................  
    ...................................................................รหัสไปรษณยี์...............................โทรศัพท์................................................ 
   เลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................สถานที่ออกบัตร .................................................. 
  วันทีอ่อกบตัร.......................................................วันที่บัตรหมดอายุ ............................................................. ................. 
๔.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ วุฒิปริญญาตรี  ชื่อคุณวุฒิ ....................................................... ชื่อย่อ ............................      
   สาขาวิชาเอก................................................. สถานศึกษา ............................................................................................  
5. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันไปอดีต) 

สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ช่วงระยะเวลา เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
     
     
๗.ความสามารถพิเศษ ........................................................................................................... ........................................... 
๘.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าข้อความ 
   ในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้สมัคร 
        (................................................)        

                                                               ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน ...มิถุนายน...พ.ศ. ..2565..... 
หลักฐานประกอบการสมัคร (เรียงเอกสารตามลำดับ) 
........ 1. สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
          และระเบียนแสดงผลการเรียน 
........ 2. ใบประกอบวิชาชีพครู 
........ 3. สำเนาบัตรประชาชน 
 

........ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 

........ 5.ใบรับรองแพทย์ 

........ 6.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ............................................ 
………………………………………………………………………………. 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร
สอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว 
ปรากฏว่า 
(    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
(    )  ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจาก .................................................... 
 
         ................................................ 

(..............................................) 
          ........../...มิถุนายน.../..2565. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและ 
คุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า 
(  )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(  )   ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก  
          
.................................................................... 
 
            ................................................ 

    (..............................................) 
           ........../...มิถุนายน.../..2565.. 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว  
ตามใบเสร็จเล่มท่ี ............... เลขท่ี ............... 
 
 
 
 
                ................................................ 

       (..............................................) 
                ........../...มิถุนายน.../..2565.. 

ผูร้ับเงิน 

 

เลขประจ ำตวัสอบ   01................. 



                                                                                           
     

ใบสมัครสำหรับสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านคำดู ่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
วิชาเอกภาษาไทย 

๑.ชื่อและนามสกุล ............................................................................................................................................................        
   สัญชาติ................................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา............................................ .............    
๒.เกิดวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอายุ .....................................ปี................เดือน  
๓.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้).....................................................................................................................................  
    ...................................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................ 
   เลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................สถานที่ออกบัตร .................................................. 
  วันที่ออกบัตร.......................................................วันที่บัตรหมดอายุ .............................................................................. 
๔.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ วุฒิปริญญาตรี  ชื่อคุณวุฒิ ....................................................... ชื่อย่อ ............................      
   สาขาวิชาเอก................................................. สถานศึกษา ............................................................................................  
5. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันไปอดีต) 

สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ช่วงระยะเวลา เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
     
     
๗.ความสามารถพิเศษ ......................................................................................................................... ............................. 
๘.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าข้อความ 
   ในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
(ลงชื่อ).................................................ผูส้มัคร 
        (................................................)        

                                                               ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน ...มิถุนายน...พ.ศ. ..2565..... 
หลักฐานประกอบการสมัคร (เรียงเอกสารตามลำดับ) 
........ 1. สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
          และระเบียนแสดงผลการเรียน 
........ 2. ใบประกอบวิชาชีพครู 
........ 3. สำเนาบัตรประชาชน 
 

........ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 

........ 5.ใบรับรองแพทย์ 

........ 6.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ............................................ 
………………………………………………………………………………. 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร
สอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว 
ปรากฏว่า 
(    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
(    )  ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจาก .................................................... 
 
         ................................................ 

(..............................................) 
          ........../...มิถุนายน.../..2565. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและ 
คุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า 
(  )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(  )   ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก  
          
.................................................................... 
 
            ................................................ 

    (..............................................) 
           ........../...มิถุนายน.../..2565.. 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) ไวเ้รียบร้อยแล้ว  
ตามใบเสร็จเล่มท่ี ............... เลขท่ี ............... 
 
 
 
 
                ................................................ 

       (..............................................) 
                ........../...มิถุนายน.../..2565.. 

ผูร้ับเงิน 

 

เลขประจ ำตวัสอบ 02................. 



                                                                                           
     

 
ใบสมัครสำหรับสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านหลบุปึ้ง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
๑.ชื่อและนามสกุล ............................................................................................................................ ................................        
   สัญชาติ................................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.........................................................    
๒.เกิดวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอายุ .....................................ปี................เดือน 
๓.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้)................................................................................................... ..................................  
    ...................................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................ 
   เลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................สถานที่ออกบัตร .................................................. 
  วันที่ออกบัตร.......................................................วันที่บัตรหมดอายุ ............................................................. ................. 
๔.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ วุฒิปริญญาตรี  ชื่อคุณวุฒิ ....................................................... ชื่อย่อ ............................      
   สาขาวิชาเอก................................................. สถานศึกษา ............................................................................................ 
5. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันไปอดีต) 

สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ช่วงระยะเวลา เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
     
     
๗.ความสามารถพิเศษ ...................................................................................................................................................... 
๘.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าข้อความ 
   ในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
(ลงชื่อ).................................................ผูส้มัคร 
        (................................................)        

                                                               ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน ...มิถุนายน...พ.ศ. ..2565..... 
หลักฐานประกอบการสมัคร (เรียงเอกสารตามลำดับ) 
........ 1. สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
          และระเบียนแสดงผลการเรียน 
........ 2. ใบประกอบวิชาชีพครู 
........ 3. สำเนาบัตรประชาชน 
 

........ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 

........ 5.ใบรับรองแพทย์ 

........ 6.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ............................................ 
……………………………………………………………………………….

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร
สอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว 
ปรากฏว่า 
(    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
(    )  ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจาก .................................................... 
 
         ................................................ 

(..............................................) 
          ........../...มิถุนายน.../..2565. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและ 
คุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า 
(  )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(  )   ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก  
          
.................................................................... 
 
            ................................................ 

    (..............................................) 
           ........../...มิถุนายน.../..2565.. 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว  
ตามใบเสร็จเล่มท่ี ............... เลขท่ี ............... 
 
 
 
 
                ................................................ 

       (..............................................) 
                ........../...มิถุนายน.../..2565.. 

ผูร้ับเงิน 

เลขประจ ำตวัสอบ 03................. 


