










 

 

เลขประจ าตวัสอบ...................... 

 ใบสมคัรสอบคดัเลอืกบคุคลเพือ่เปน็ลกูจา้งชัว่คราวของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

ต าแหนง่...................................................................................... 

 

สว่นที ่๑ 

 

 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ) ..................................................................... ...................................................

สัญชาติ ............................................ เชื้อชาติ ............................................... ศาสนา ................................................ .............. 

เกิดวันที่ .................. เดือน .................................... พ.ศ. ...................... อายุ ................ ป ี................. เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ 

รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้ 

ระดบั มธัยมศกึษา ตอนต้น/ตอนปลาย สถานศึกษา ......................................................... สาย................................................ 

โดยได้รับอนุมัติจาก..........................................................เมื่อวันที่ ................ เดือน ............. ...................... พ.ศ. .................... 

ระดบั ปวช./ปวส. สถานศึกษา ..................................................................... สาขาวิชา................ ........................................... 

โดยได้รับอนุมัติจาก..........................................................เมื่อวันที่ ................ เดือน ............. ...................... พ.ศ. .................... 

ระดบัปรญิญาตรี ชื่อปริญญา...........................................มหาวิทยาลัย ............................... ประเทศ ............................ .......... 

โดยได้รับอนุมัติจาก..........................................................เมื่อวันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. .................... 

ระดบัปรญิญาโท ชื่อปริญญา...........................................มหาวิทยาลัย ............................... ประเทศ ..................... ................. 

โดยได้รับอนุมัติจาก..........................................................เมื่อวันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. ........... ......... 
 

ขอสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง

ในต าแหน่ง.................................................................. และขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

๑. ข้อมลูบคุคล 

สถานที่เกิด จังหวัด...............................ภูมิล าเนาจังหวัด................................ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่................... 

หมู่ที่...................หมู่บ้าน......................................ตรอก/ซอย............................................ถนน....... ........................................... 

แขวง/ต าบล....................................เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...................... 

เบอร์โทรศัพท์ บ้าน.............................................ที่ท างาน.................................................มือถื อ................................................ 

สถานภาพสมรส         โสด           สมรส            หย่า             หม้าย            แยกกันอยู่  

 

ตดิรปูถา่ยหนา้ตรง 

ขนาด ๑ นิว้  

ถา่ยไมเ่กนิ ๑ ป ี 

(นบัถึง 

วนัปดิรบัสมัคร) 
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ชื่อคู่สมรส...........................................................................สญัชาติ.............................อาชีพ...................................................... 

ชื่อบิดา...............................................................................สญัชาติ.............................อาชพี.......................................................   

ชื่อมารดา...........................................................................สญัชาติ.............................อาชพี.............................................. ........ 
 

๒. ประวตัิการศกึษา โปรดระบุดังนี้ 

ระดบัการศกึษา สาขา/วชิาเอก 
คะแนนเฉลีย่

ตลอดหลักสตูร 
ชื่อสถานศึกษา 

ระยะเวลา 
ตั้งแต.่........ถงึ........... 

มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/ ปวช.    
     

ปวส./ปวท./อนปุริญญา    
     

ระดบัปรญิญาตรี    
     

ระดบัปรญิญาโท    
     

อื่นๆ (ระบ)ุ    
     
     

 

๓. ความรู้ความสามารถทางภาษา (ระบุระดับความสามารถในแต่ละทักษะ) 

ภาษา การฟงั การพดู การอา่น การเขยีน 
ภาษาอังกฤษ     

อ่ืนๆ .........................     
 

๔. ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้) 

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

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

ความรู้ความสามารถพเิศษอืน่ๆ 

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

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

๕. การฝกึอบรม/สมัมนา 

หลักสตูรการฝกึอบรม/สมัมนา ระยะเวลาการฝกึอบรม/สมัมนา (วนั) จดัโดย 
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๖. ประสบการณ์การท างาน (ระบตุั้งแต่อดีต – ปจัจบุนั) 

ชื่อหนว่ยงาน/บรษิัท  
ต าแหนง่งาน  

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
 
 
 

ระยะเวลาที่ปฏบิตังิาน  
เหตผุลทีล่าออก  

 

ชื่อหนว่ยงาน/บรษิัท  
ต าแหนง่งาน  

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
 
 
 

ระยะเวลาที่ปฏบิตังิาน  
เหตผุลทีล่าออก  

 

ชื่อหนว่ยงาน/บรษิัท  
ต าแหนง่งาน  

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
 
 
 

ระยะเวลาที่ปฏบิตังิาน  
เหตผุลทีล่าออก  

 

ชื่อหนว่ยงาน/บรษิัท  
ต าแหนง่งาน  

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
 
 
 

ระยะเวลาที่ปฏบิตังิาน  
เหตผุลทีล่าออก  
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ทั้งนี้  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม .............. รายการ คือ 

(    )  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 

        (ให้ติดในใบสมัคร ๑ รูป และบัตรประจ าตัวสอบ (ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครจะแจกให้ผู้สมัครสอบ)  ๒ รูป) 

(    )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน.................ฉบับ 

(    )  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน.................ฉบับ 

(    )  ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน.................ฉบับ 

(    )  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)  จ านวน.................ฉบับ 

 (    )  ใบรับรองแพทย์  จ านวน.................ฉบับ 

(    )  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................  

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

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

บุคคลที่ติดต่อกรณีเร่งด่วน........................................................ความสัมพันธ์...........................เบอร์โทรศัพท์............................ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน 

ในวันที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

หากข้อความใดเป็นความเท็จ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ใช้เป็นหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายและยกเลิกการจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองได้ทันที 

 

 

(ลายมือชื่อ)...........................................................ผู้สมัคร  

                  (..............................................................) 

                   วันที่.......................................... 
 

 

 

 

 

 

สว่นที ่๒        

ส าหรบัเจา้หนา้ทีร่ับสมคัร      
(   )  หลักฐานครบ       

(   )  ได้รับใบสมัครเมื่อวันที่.....................................................    

   
(ลายมือชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

                      (.................................................)  

                                                                          วันที่.................................................        


