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฿บสมัครพื่อขຌารับการสรรหาป็น 

ผูຌอ านวยการส านักงานอุทยานการรียนรูຌ 
 
 

รียน    ผูຌอ านวยการส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ 
 

 ดຌวยขຌาพจຌา  ประสงค์จะสมัครพืไอขຌารับการสรรหาป็นผูຌอ านวยการส านักงานอุทยานการรียนรูຌ      
จึงขอจຌงรายละอียดของขຌาพจຌา พืไอประกอบการพิจารณาดังตอเปนีๅ 
 
1. ชืไอ – นามสกุล ินาย / นาง / นางสาวี.................................................................................... ..................  

สัญชาติ .............................................................  ศาสนา ........... ............................................................... 
 

2. กิดวันทีไ ............ ดือน ............................... พ.ศ. ..............   อายุ .............ป ...............ดอืน ........... วัน 
สถานทีไกิด  ต าบล / ขวง ................................. อ าภอ / ขต ......................... จังหวัด.........................  
บัตรประจ าตัวประชาชน  ลขทีไ ................................................................................................................. 
บัตรประจ าตัวขຌาราชการ  ลขทีไ ............................ กรม ...........................กระทรวง......... ....................... 

 
3. ประวัติการศึกษา  

ระดับ สถานศึกษา ปี พ.ศ. –  
ปี พ.ศ. 

ชื่อวุฒ ิ/ 
สาขาวิชาอก 

คะนน
ฉลี่ย 

หากเดຌรับทุน 

ปรดระบุ 

ปริญญาอก    
 

  

ปริญญาท    
 

  

ปริญญาตรี    
 

  

 
4. อาชีพปัจจุบัน 

□ รับราชการ 
□ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ 
□ ท างานภาคอกชน 
□ ประกอบอาชีพสวนตัว 

□ อืไน โ ิระบุดยชัดจนี   .............................................................................................................. 

 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด แ.5 x 2 นิๅว 

ิถายเวຌเมกิน ๆ ดือนี 
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5. สถานทีไท างานปัจจุบัน ................................................................... ............................................................ 
 ต าหนง ......................................................................................  ระดับ ...... ............................................ 
 ทรศัพท์ ....................................................................................... ทรสาร ............................................... 

 
6. ประวัติการท างาน  ิล าดับจากปัจจุบัน ยຌอนเปอดีตี 
ล าดับ สถานที่ท างาน ต าหนง ระยะวลา 

    
    
    
    
    
    
 
7. ทีไอยูปัจจุบันทีไสามารถติดตอเดຌสะดวกทีไสุด  ิกรุณากรอกรายละอียด฿หຌชัดจนี  

 บຌานลขทีไ ......................  หมูทีไ ..........  หมูบຌาน ....................................................................................... 
 ตรอก / ซอย ................................. ถนน ..........................  ต าบล / ขวง ............................................... 
 อ าภอ / ขต .............................................. จังหวัด ........................................  รหัสเปรษณีย์ ...... .......... 
 ทรศัพท์ .......................................  มือถือ ............................................ ทรสาร ..................................... 

 
8. กรณีรงดวนทีไเมสามารถติดตอขຌาพจຌาเดຌ  ขอ฿หຌส านักงานติดตอผานทาง  

 ิชืไอ – นามสกุลี  ...................................................................  ทรศัพท์ .................................................. 
 
9. สถานภาพการสมรส     □ สด      □ สมรส     □ ยกกันอยู      □ หมຌาย     □ หยารຌาง        
 
10. ชืไอ – นามสกุล  ของคูสมรส ...................................................................................................................... 

 สัญชาติ ....................................................  ชืๅอชาติ ............................. ศาสนา ....................................... 
 อาชีพ ........................................................ ต าหนง ................................................................................. 
 มีบุตรจ านวน ............................................ คน  

 
11. ความรูຌความสามารถพิศษ ............................................................................... ..........................................  

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

....................................................................................................................................................................  
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12. ประวัติการฝຄกอบรม / ดูงาน  หรือสัมมนา  ณ  ตางประทศ / ฿นประทศ ิทีไสัมพันธ์กับภารกิจงานี 
ล าดับ หลักสูตร ประทศ ประภททุน ระยะวลา 

     
     
     
     
     
     

 
13. ความรูຌความสามารถ฿นดຌานภาษาเทย ละภาษาตางประทศ  

ภาษา 
ระดับความรูຌความสามารถ 

ิ฿หຌระบุระดับทักษะ :  -ดีมาก   -ดี   -พอ฿ชຌี 
 ขียน อาน พูด 

    

    

    
 
14. รายชืไอบุคคลอຌางอิง ิทีไเม฿ชญาติี 
                 ชื่อ ต าหนง ที่อยูละหมายลขทรศัพท์ 
แ.   

โ.   

ใ.   
 

15. ขຌาพจຌาเดຌนบอกสารละหลักฐานตางโ มาพรຌอม฿บสมัคร ประกอบดຌวย (฿สครืไองหมาย ) 

□ แี ประวัติยอ ิResumeี 
□ โี  ส านาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร  ละส านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of  

Records)  ระดับปริญญา  □  ตรี    □  ท   □  อก 

□ ใี  ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ  
□  ไี  ส านาทะบียนบຌาน  

□  5ี  หลักฐานอืไนโ ชน ฿บส าคัญสมรส ฿บปลีไยนชืไอ – นามสกุล ิกรณีทีไชืไอ – นามสกุล ฿นหลักฐาน
การสมัครเมตรงกันี  

□ ๆี หลักฐานสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์฿นการท างาน ละประสบการณ์฿นระดับผูຌบริหาร
ตามทีไก าหนด฿นคุณสมบัติฉพาะต าหนง 
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□  ็ี  ผลงาน/ครงการส าคัญ฿นความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ละความส ารใจทีไภาคภูมิ฿จ฿น
อดีตทีไป็นประยชน์ตอการบริหารงาน ิถຌามีี   

□  8ี  ฿บรับรองพทย์ทีไออก฿หຌ฿นระยะวลาเมกิน แ ดือน นับถึงวันทีไยืไน฿บสมัคร 

 
หมายหตุ   ผูຌสมัครจะตຌองลงนามรับรองส านาถูกตຌอง฿นอกสารทุกผน 

 

 ขຌาพจຌา นาย/ นาง/ นางสาว .......................................... ....................................................... ผูຌสมัคร
ขຌารับการสรรหาป็นผูຌอ านวยการส านักงานอุทยานการรียนรูຌ  ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนทีไจຌงเวຌ฿น฿บ
สมัครนีๅถูกตຌอง ละป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังวาขຌอความดังกลาว  รวมทัๅงอกสารละ
หลักฐานตางโ เมถูกตຌองละเมป็นความจริงมืไอ฿ด  ฿หຌถือวาขຌาพจຌาป็นผูຌขาดคุณสมบัติทันที 

 
 

     ลงลายมือชืไอผูຌสมัคร  ........................................................................... 
            ิ.........................................................................ี  
            วันทีไ ........... ดือน ........................ พ.ศ. โ5ๆแ 
 


