
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบ 

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน 

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 



               
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙  

 

ที ่ รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
๑. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ,

ประกำศรับสมคัร อสพ. ,เอกสำรกำรรับสมัคร และสถำนท่ีรับสมัคร
สอบ อสพ.รุ่นท่ี ๖๙ 

๒๐ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ไตรมำส ๓ 

๒. จังหวัด และกรมฯ ประชำสัมพันธ ์ประกาศรับสมัคร อสพ. รุ่นที่ ๖๙ 
 

๒๔ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไตรมำส ๓ 

๓. ปิดรับสมัคร อสพ. รุ่นที่ ๖๙ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๙  
๔. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน 

วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบข้อเขียน  
 

 ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙  

๕. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ส่งสรุปรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิ สอบข้อเขียน 
(เอกสำรหมำยเลข ๕) ให้กรมฯทำงOA นำยพัฒนจักร เทพทำ หรือ 
ทุกคนในกลุ่มงำนส่งเสริมผู้น ำชุมชนและอำสำสมคัรชุมชน ส ำนัก
เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งชุมชน  
 

๑๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ส่งกรมฯ  

๖. สอบข้อเขียน ณ สถานที่ ที่ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าหนด 
 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

๗. จังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขยีนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป) ณ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด หรือตำมสถำนท่ี ท่ี
จังหวัดก ำหนด 
 

๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๙  

๘. สอบสัมภาษณ์ ณ สถำนท่ี ท่ีส ำนกังำนพัฒนำชุมชนจังหวัดก ำหนด 
(ระยะเวลำกำรสมัภำษณ์อยู่ในดุลยพินิจของพัฒนำกำรจังหวัด หรือ
คณะกรรมกำรที่จังหวัดแต่งตั้ง) 
 

๒๑ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๙  

๙. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ และผู้สอบได้ล าดับส ารอง  
 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

๑๐. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดส่งแบบสรุปรำยชื่อผูผ้่ำนกำรคดัเลือก       
(เอกสำรหมำยเลข ๖) ให้กรมฯ ทำง OA นำยพัฒนจักร เทพทำ หรอื 
ทุกคนในกลุ่มงำนส่งเสริมผู้น ำชุมชนและอำสำสมคัรชุมชน ส ำนัก
เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งชุมชน  

๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ส่งกรมฯ 

๑๑. กรมฯ แจ้งรำยชื่อผู้เข้ำรบักำรอบรมก่อนปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำชุมชน 
ตำมรุ่นที่กรมฯก ำหนด ให้จังหวัดทรำบเพื่อแจ้งผู้ผำ่นกำรคดัเลือกเข้ำ
ฝึกอบรมฯ 

๕ สิงหำคม ๒๕๕๙  

๑๒ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรวบรวมแบบตอบรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำรุ่นที่ ๖๙ ให้กรมฯ ทำง OA     
นำยพัฒนจักร เทพทำ หรือ ทุกคนในกลุ่มงำนส่งเสริมผู้น ำชุมชนและ
อำสำสมัครชุมชน ส ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 

๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ ส่งกรมฯ 

๑๓ กรมฯเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน ๒๐๐ คน เข้ำฝึกอบรมก่อน
ปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ โดยน ำสญัญำมำส่งให้             
ณ สถำนท่ีฝึกอบรมฯ 

รุ่นที่ ๑ และ  รุ่นที่ ๒ : 
๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๑๔ กรมฯจดัท ำค ำสั่งแต่งตั้ง อสพ. รุ่นที่ ๖๙ พร้อมแจ้งจังหวัด และแจ้งให้ 
อสพ.เดินทำงไปรำยงำนตัวตำมค ำสั่ง (มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ ตลุำคม 
๒๕๕๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐) 

๑๙ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙  

๑๕ อสพ.รุ่นที่ ๖๙ รำยงำนตัวเพื่อปฏบิัติงำน ณ จังหวัดที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
 

๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑ ต.ต. ๕๙ 
เป็นวันเสำร ์

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
งบประมาณที่จัดสรรต่อจังหวัด ในการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ เร่ือง ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
๑ จัดท ำใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

เป็นอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙   

ตำมจ ำนวนผู้สมคัร 

ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

๒ บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรคดัเลือก
อำสำพัฒนำ รุ่นท่ี  ๖๙ 

๓ ใบลงทะเบียนกำรรับสมัครอำสำพฒันำ 
(อสพ.) รุ่นท่ี ๖๙ 

๔ ผลิตข้อสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะต ำแหน่ง (ข้อเขียน) 

ตำมประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบฯ 
  

๕ แบบให้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็น
อำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

ตำมจ ำนวนคณะกรรมกำรสมัภำษณ์ และจ ำนวนผู้มี
สิทธ์ิสอบฯ   

๖ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคมุสอบ    - ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่ัวโมงในวันท ำกำรปกติ 
อัตรำค่ำตอบแทนไม่เกิน ๑๐๐ บำทต่อวัน 
  - ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๖ ช่ัวโมงในวันท ำกำรปกติ 
อัตรำค่ำตอบแทนไม่เกิน ๒๐๐ บำทต่อวัน 
  - ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่ัวโมงในวันหยุดรำชกำร 
อัตรำค่ำตอบแทนไม่เกิน ๒๐๐ บำทต่อวัน 
  - ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๖ ช่ัวโมงในวันหยุดรำชกำร 
อัตรำค่ำตอบแทนไม่เกิน ๔๐๐ บำทต่อวัน 

อ้ำงอิงระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยอำสำพัฒนำ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๘ 
และภำยใต้ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนกำร
สอบ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๗ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจดัสถำนท่ี
สอบ 

๘ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรผลติขอ้สอบ 

    

๙ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจ
กระดำษค ำตอบ 

    - ให้กรรมกำรที่ท ำหน้ำท่ีตรวจกระดำษค ำตอบ 
ได้รับเงินค่ำตอบแทนเป็นรำยวิชำ ไม่เกิน ๔ บำท    
ต่อผู้เข้ำสอบหนึ่งคน                                         
     - กำรสอบครั้งใด กรรมกำรไดร้ับเงินค่ำตอบแทน
ไม่ถึง ๓๐๐ บำท ให้ได้รับเงิน ๓๐๐ บำท    

๑๐ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสมัภำษณ ์   - ในกรณีกรรมกำรไม่เกิน ๓ คนให้คะกรรมกำรคน
หนึ่งได้รับคำ่ตอบแทน ไมเ่กิน ๘ บำทต่อผู้เข้ำสอบ 
หนึ่งคน                
   - ในกรณีที่มีกรรมกำรเกินกว่ำ ๓ คน ให้เฉลี่ย
จ่ำยเงินให้แก่กรรมกำรภำยในวงเงินท่ีกรรมกำร ๓ คน
พึงจะได้รับ  

    

  
** หมายเหตุ ** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของพัฒนาการจังหวัด  



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)  รุ่นที่ ๖๙   
กรมการพัฒนาชุมชน 

 
 

เรียน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
  ด้วยข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นท่ี ๖๙ จึงขอแจ้งรำยละเอียด
ของข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี ้
๑. ชื่อ-นามสกลุ  (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)......................................................สัญชาติ...............ศาสนา..................... 
๒. เกิดวันที่........เดือน..................พ.ศ............... อายุ........ปี.......เดือน  สถานภาพ.............................กรุ๊ปเลือด......... 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่   
 
    วันออกบัตร........................วันที่บัตรหมดอายุ.............................ออกให้ ณ  จังหวัด.............................................. 
๔.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่............หมู่ที่........ตรอก/ซอย........................ถนน..........................ต าบล/แขวง....................... 
    อ าเภอ/เขต................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท.์.................... 
๕.  วุฒิการศึกษา.....................................................................สาขา/วิชาเอก.............................................................. 
    ชื่อสถานทีศ่ึกษา...........................................วันเดือนปีที่จบ......................คะแนนเฉลีย่สะสม................................ 
๖.  ชื่อบิดา......................................อาชีพ.................................ต าแหน่ง.................................................................... 
    สถานที่ท างาน..............................................................................................โทรศัพท์............................................ 
    ชื่อมารดา...................................อาชพี.................................ต าแหน่ง.................................................................... 
    สถานที่ท างาน..............................................................................................โทรศัพท์............................................ 
๗. ประสบการณ์การเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)  ไม่เคยเป็น อสพ.    เคยเป็น อสพ. รุ่นที่....................................... 
๘. ปัจจุบัน  (  ) ยังไม่มีอาชีพ         (  ) ก าลังศึกษาต่อระดับ................................................................................... 
          (  ) ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน ต าแหน่ง..............................อายุการท างาน......ปี........เดือน 
                     สถานที่ท างานชื่อ.................................................................โทร.................................................... 
๙.  ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................... 
๑๐.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ซ่ึงได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัครรวม.................ฉบับ 
    (   ) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา และส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
    (   ) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ X ๑ นิ้ว จ านวน ๓ ใบ 
    (   ) ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๑. เหตุผลที่มาสมัครสอบในคร้ังนี้.............................................................................................................................. 
        ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็น             
ผู้มีคุณสมบัติ ส าหรับต าแหน่งอาสาพัฒนา ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 

                  ลงลายมือชื่อ............................................................................ผู้สมัคร 
                    (..........................................................) 
                  วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................... 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
(   ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  

         ลงลายมือชื่อ....................................................................ผู้รับสมัคร 
          (........................................................) 
         ต าแหน่ง............................................................... 

             

     
    ตดิรูปถ่าย 
        ขนาด 

   ๑.๕ X ๑ นิว้ 

ล ำดบัท่ีสมคัร.................... 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
 
 

ตัวอย่างบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอาสาพัฒนา รุ่นที่  ๖๙  
 

            ส่วนที่ ๑                                            ส่วนที่ ๒ 
 

หมายเหตุ : 
 

ให้ผู้ที่รับสมัครออกล ำดับที่สมัครในบัตรประจ ำตัวผู้สมัครคัดเลือกอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙  โดยส่วน
ที่ ๑ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเก็บไว้  และ ส่วนที่ ๒ ให้กับผู้สมัครเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรเข้ำรับ
กำรสอบ 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครคัดเลือก 
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครคัดเลือก 
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

                                   ล ำดับที่สมัคร 
 

    

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด........................................................ 

                                ล ำดับที่สมัคร 
 
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด............................................... 

                    เลขประจ ำตัวสอบ                  
 

- - - - - 

นำย/นำง/นำงสำว............................................. 
นำมสกุล............................................................ 
 
 
 
 .........................................               .........................................  
       เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร                ลำยมือชื่อผู้สมัคร    
 
                              
  

              เลขประจ ำตัวสอบ                  
 

- - - - - 

                       นำย/นำงสำว............................................ 
                       นำมสกุล.................................................... 
 
 
   
.........................................        ......................................... 
   ลำยมือชื่อผู้สมัคร             เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร   
 

ต้องแสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 

๑.๕” x  ๑ ” 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 

๑.๕” x  ๑” 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 
 
 
 

ใบลงทะเบียนการรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด................................................ 

 
ว/ด/ป  
ที่สมัคร 

ล าดับที่สมัคร ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
จ านวนชาย..........................................คน  หญิง.............................................คน  รวมทั้งสิ้น..........................คน 

                                                   
 

ลงชื่อ...................................................... 
         (.......................................................) 
    ต ำแหน่ง..................................................... 
                                   ..…...../......................../ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 
 

 
แบบสรุปรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด............................................... 
 

 
ที ่

 
เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ที่อยู่ 

 
โทรศัพท์ 

 
หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 (ลงชื่อ)..............................................................                     
 (..........................................................) 
 ต ำแหน่ง............................................... 
    ........../......................../..๒๕๕๙... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** หมายเหตุ ***  ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ทาง OA นายพัฒนจักร เทพทา กลุ่มงานส่งเสริมผู้น าชุมชนฯ 
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน หรือโทรสาร (Fax) เบอร์ ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๒-๓   
ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 



 
 
 

 
แบบสรุปรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙  

ตามประกาศจังหวัด............................................... 
 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ที่อยู่ 

โทรศัพท์ เคยเป็น อสพ. หมายเหต ุ
ไม่เคย เคยเป็น 

อสพ.รุ่นที.่.. 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 (ลงชื่อ)..............................................................                     
 (..........................................................) 
 ต ำแหน่ง............................................... 
    ........../......................../..๒๕๕๙... 
 
 
 
 
 
 
** หมายเหตุ ***  ๑. ประสบการณ์การเป็น อสพ. ดูข้อมูลได้จากใบสมัคร ข้อ ๗      
                       ๒. ส่งกรมการพัฒนาชุมชนทาง OA นายพัฒนจักร เทพทา กลุ่มงานสง่เสริมผูน้ าชุมชนฯ                   
ส านักเสริมสร้างความเขม้แขง็ชมุชน หรือโทรสาร (Fax) เบอร์ ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๒-๓  ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 



 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาให้คะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
................................................. 

๑. วัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์ 
๑.๑ เพ่ือวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรวิธีกำรท ำงำนพัฒนำชุมชน  ทรำบทัศนคติกำร

ท ำงำนอำสำพัฒนำ 
๑.๒ ทดสอบบุคลิกภำพ ภำวะผู้น ำ และปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

๒.  เกณฑ์การพิจารณา  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
๒.๑   ความรู้ความสามารถในงานพัฒนาชุมชน คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน  

- เคยได้ยินเกี่ยวกับโครงกำร อสพ. มำก่อนหรือไม่ ให้เล่ำรำยละเอียด 
- ให้อธิบำยหน้ำที่ อสพ. 
- ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับชุมชน หรือประสบกำรณ์ท ำงำนทั่วไป 
   ฯลฯ 

๒.๒  ทัศนคติการท างานอาสาพัฒนา  ๓๐  คะแนน 
- เคยท ำงำนอำสำสมัครอะไรบ้ำง 
- รู้สึกอย่ำงไรกับงำนอำสำสมัคร ท ำไมถึงอยำกเป็นอำสำพัฒนำ 
- ผู้ที่เป็นอำสำสมัครต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
- คิดว่ำงำนอำสำ เป็นงำนที่ยำกและท ำได้หรือไม่ 
   ฯลฯ 

๒.๓  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ๑๕ คะแนน 
- บุคลิกภำพทำงกำย กำรพูด กำรแต่งกำย 
- ประวัติส่วนตัว ควำมสำมำรถพิเศษ  
- ให้ประเมินข้อดี และข้อด้อยของตนเอง 
- ลักษณะกำรท ำงำนที่ต้องใช้ทักษะประสำนงำน 
   ฯลฯ 

๒.๔  ปฏิภาณไหวพริบ ๑๕   คะแนน 
- เรื่องอะไรที่ท ำให้รู้สึกโกรธ เกลียด และมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
- ถ้ำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมขัดแย้งจะท ำอย่ำงไร 
- วิธีกำรที่จะร่วมท ำงำนกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 
   ฯลฯ 

เกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่  ๖๙ แบ่งเป็นระดับคะแนน  ดังนี้ 
A   =   ๙๐ - ๙๙  คะแนน         
B    =   ๘๐ - ๘๙  คะแนน 
C   =   ๗๐ - ๗๙  คะแนน                
D    =   ๖๐ - ๖๙  คะแนน 

หมายเหตุ   ๑. ในกรณีที่ให้คะแนนต่ ำกว่ำ ๖๐ % (๖๐ คะแนน) ให้เหตุผลประกอบ 
               ๒. กรณีให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ % (๑๐๐ คะแนน) ให้เหตุผลประกอบด้วย 
               ๓. กรณีท่ีคิดค่ำเฉลี่ยคะแนนเป็นจุดทศนิยมที่มำกกว่ำ  .๕๐ ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเต็ม และ
หำกถ้ำน้อยกว่ำ .๕๐ ให้ปรับลดลงเป็นจ ำนวนเต็มเช่นกัน 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๗ 



 
 

 
 
แบบให้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

ณ  ................................................................................. 
จังหวัด............................................... 

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

ที ่ เลข 
ประจ ำตัว 

สอบ 

ช่ือ - สกุล ควำมรู้
ควำม 

สำมำรถ 
(๔๐

คะแนน) 

ทัศนคต ิ
 
 

(๓๐
คะแนน) 

ปฏิภำณ 
ไหวพริบ 

 
(๑๕

คะแนน) 

บุคลิกภำพ 
 
 

(๑๕
คะแนน) 

รวม 
 
 

(๑๐๐
คะแนน) 

หมำยเหต ุ
ระบุเหตุผลกรณี

คะแนนรวมต่ ำกว่ำ 
๖๐ หรือ ๑๐๐ 

คะแนนเตม็ 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

         

          

                                                        
ลงชื่อ............................................................................กรรมกำรสัมภำษณ์  

          (............................................................................) 
          วันที่............เดือน............................. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๘ 



 
 
 

แบบรวมคะแนน 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

ณ ............................................................................................................................. 
 

เลข
ประจ าตวั

สอบ 

ชื่อ-สกุล จังหวัด คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง รวมคะแนน 
(๓๐๐

คะแนน) 

เฉลี่ย 
(๑๐๐คะแนน) 

ล าดับที่
ได้ ๑................. 

(ชื่อกรรมกำร) 
๒................ 
(ชื่อกรรมกำร) 

๓................. 
(ชื่อกรรมกำร) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                   
 

                                      ลงชื่อ.........................................................ประธำนกรรมกำรสัมภำษณ์ 
 (............................................................) 
 วันที่……..………………………………… 

 
 

ลงชื่อ......................................................กรรมกำร            ลงชื่อ.................................................กรรมกำร 
 (...................................................)                               (...................................................) 
 ............/........................ ๒๕๕๙  .........../........................ ๒๕๕๙  
 
 
 ลงชื่อ.......................................................กรรมกำร 
                                                 (...................................................) 
                                                    .........../........................ ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๙ 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        สนำมสอบคัดเลือกอำสำพัฒนำ  (อสพ.)  รุ่นที่ ๖๙      

ที่           วันที ่                                     ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขออนุญำตเข้ำห้องสอบกรณีไม่ได้น ำบัตรประจ ำตัวสอบมำแสดงในกำรสอบคัดเลือกอำสำพัฒนำ รุ่นที่ ๖๙ 

เรียน ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ..............................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต ำแหน่ง           
อำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ สนำมสอบ (ระบุสถำนที่) ............................................................... ไม่ได้น ำ                  
บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมระเบียบกำรสอบท่ีได้ก ำหนดไว้ เนื่องจำก
................................................................................................. .................................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองตนเองว่ำ  ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมประกำศรำยชื่อผู้มี 
สิทธิ์สอบของกรมกำรพัฒนำชุมชนจริง  หำกมีหลักฐำนอ่ืนใดในภำยหลังระบุว่ำไม่เป็นควำมจริง ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้พิจำรณำสั่งงดกำรให้คะแนน ส ำหรับกำรคัดเลือกครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ประกำรใด และหำก              
สืบทรำบภำยหลังว่ำกำรรับรองตนเองเป็นเท็จ  ข้ำพเจ้ำพร้อมจะให้กรมฯ  ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในทุกกรณี 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและอนุญำตให้ใช้เป็นหลักฐำนในกำรสอบ ครั้งนี้ 

 

ลงชื่อ................................................... ผู้เข้ำสอบ 

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ผู้เข้ำสอบรำยนี้ได้จัดท ำบันทึกฉบับนี้ด้วยตนเอง และเป็นรำยชื่อของ 
ผู้เข้ำสอบดังกล่ำวจริง 

 

ลงชื่อ................................................... กรรมกำรก ำกับดูแลประจ ำห้องสอบ 

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

ลงชื่อ................................................... พยำน (ผู้เข้ำสอบ) 

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

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑๐ 



 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัตงิานอาสาพัฒนา (อสพ.)  รุ่นที่ ๖๙   
 

.................................. 
 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................ .............................บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่.......... ............             

ต ำบล...........................อ ำเภอ..............................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย์..................................
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................................... อำยุ.....................ปี วัน/เดือน/ปีเกิด......................................
เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ ล ำดับที่ ................... จังหวัด .............................. ได้รับแจ้งจำก
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด..................... .................ให้ไปรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงำน                
อำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ ในวันท่ี .............เดือน..............................................พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ............................................. 

 ดังนั้น  ข้ำพเจ้ำจึงขอให้ข้อมูลเพื่อยืนยันกำรไปรำยงำนตัวตำมก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำว 
ข้ำงต้น ดังน้ี 
   สำมำรถไปรำยงำนตัวและได้ส่งหนังสือฉบับนี้พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนให้ส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัด.............................................แล้ว ในวันท่ี................เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ไม่สำมำรถไปรำยงำนตัวและขอสละสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็นอำสำพัฒนำ 
(อสพ. ) รุ่นที่ ๖๙ เนื่องจำก................................................................................................................... 

 กรณียืนยันเข้ารับการฝึกอบรม  

 ประเภทอำหำรที่รับประทำน  ทั่วไป    เจ   อิสลำม  มังสวิรัติ  

 โรคประจ ำตัว ………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผูผ้่ำนกำรคดัเลือก 
       (.................................................) 
 วันท่ี ....................เดือน..................................๒๕๕๙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๑ 



 
 
 

เอกสารประกอบ 
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา  (อสพ.) รุ่นที่  ๖๙ 

 

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

 ๑. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด  ๑ นิ้ว  ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จ ำนวน ๓ รูป   
     (เพ่ือใช้ติดในใบทะเบียนประวัติ ,ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว  อสพ.  และบัตรประจ ำตัว อสพ.) 
 ๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ๓. แบบสัญญำเข้ำรับกำรฝึกอบรมและปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ 
 ๔. แบบประวัติอำสำพัฒนำ (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 
 ๕. กำรท ำสัญญำค้ ำประกัน ท ำได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งใน  ๒ แบบ คือ 
     ๕.๑  ค้ ำประกันเป็นเงินสด  จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐   บำท    
     ๕.๒  ค้ ำประกันโดยบุคคล   
 

กรณีใช้บุคคลค้ าประกัน 
 ๑. แบบสัญญำค้ ำประกัน  
 ๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ผู้ค้ ำประกัน ระดับ ๖ (ระดับช ำนำญกำร)  ขึ้นไป  
 ๓. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค้ ำประกัน 
 ๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน พร้อมด้วยส ำเนำบัตรประจ ำตัวของคู่สมรสผู้ค้ ำ
ประกัน พร้อมกับลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำด้วย 
 

กรณีที่ไม่ใช้บุคคลค้ าประกัน     
  

 ให้ใช้เงินสด จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นห้ำบำทถ้วน) ( เงินสดจะได้รับคืนในวันสิ้นสุด                  
กำรปฏิบัติงำน  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๐) 
 

หมายเหตุ 
 ๑. ให้กรอกรำยละเอียดในเอกสำรต่ำงๆ ที่ได้รับให้ครบถ้วนถูกต้อง เรียบร้อยและน ำมำในวันรำยงำนตัว 
 ๒. ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   เบอร์โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๓๖ /๐ ๒๑๔๑ ๖๑๖๑ 

  
 

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

เอกสารหมายเลข ๑๒ 



สัญญาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๙ 

              
เขียนที่............................................................................ 

                                       วันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ.  ๒๕๕๙  
 ข้ำพเจ้ำ นำย /นำง/นำงสำว......................................................................อำยุ.................ปี................เดอืน 

บ้ำนเลขที่..................หมู่ที่.....................ถนน….........................................ต ำบล/แขวง........................................................
อ ำเภอ/เขต............................................ จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์
.......................................................ซึ่งได้รบักำรเรียกตัวให้เข้ำอบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำ ขอท ำ
หนังสือสัญญำให้ไว้กับกรมกำรพัฒนำชุมชน ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงำนอำสำพัฒนำตำม
หลักสูตรที่กรมกำรพัฒนำชุมชนก ำหนด 
  ข้อ ๒ ในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรฝึกอบรม
อำสำพัฒนำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนก ำหนด รวมทั้งกำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในงบประมำณตำมโครงกำรฝึกอบรมดังกล่ำว โดยไม่
โต้แย้งคัดค้ำนหรือเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น 
  ข้อ ๓ เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำพัฒนำ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
อำสำพัฒนำทุกประกำร  
  ข้อ ๔ ในกำรท ำสัญญำเข้ำรับกำรฝึกอบรม และปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ หำกข้ำพเจ้ำไม่มีผู้ค้ ำประกัน  
ข้ำพเจ้ำ  จะน ำเงินจ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) มำวำงเป็นเงินประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ และจะ 
ขอรับคืน เมื่อปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมสัญญำแล้วโดยไม่เรียกร้องดอกผลอันเกิดจำกเงินจ ำนวนนี้แต่อย่ำงใด  
  ข้อ ๕ ในระหว่ำงกำรฝึกอบรมและระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ หำกข้ำพเจ้ำลำออกด้วยเหตุผลใดก็
ตำมหรือกระท ำผิดวินัย และได้รับกำรปลดออกจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักจำกเงินท่ีน ำมำวำงเป็น
ประกันไว้(ถ้ำมี) หรือเรียกเก็บจำกผู้ค้ ำประกันข้ำพเจ้ำ 

  เพื่อเป็นหลักฐำน  ข้ำพเจ้ำ นำย /นำง/นำงสำว ....................................................................ได้ลงลำยมอืช่ือ
ให้ไว้เป็นส ำคัญ 

(ลงช่ือ).......................................................................ผู้ใหส้ัญญำ 
        (........................................................................) 
(ลงช่ือ).......................................................................พยำน 
         (.......................................................................) 
(ลงช่ือ) ......................................................................พยำน 
         (.......................................................................) 

(กรณีใช้บุคคลค  าประกัน ให้ผูค้้ ำประกันเขียนสัญญำค้ ำประกัน พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ผู้ค้ ำประกัน และหนังสือยินยอมของผู้สมรสผูค้้ ำประกัน ส ำเนำบัตรประชำชนของคู่สมรส จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรอง               
ส ำเนำถูกต้อง) 
 
 
 

หมายเหตุ      :  ข้ำพเจ้ำใช้         บุคคลค้ ำประกัน        เงินสดค้ ำประกันจ ำนวน  ๑๕,๐๐๐ บำท 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
(กรณีใช้บุคคลค้ าประกนัเท่านั้น) 

สัญญาค  าประกัน 
 
                                                                                              เขียนที่ …………….......………............................  
                                                                            วันที่ ……..... เดือน ….........………………… พ.ศ............……….…  

ข้ำพเจ้ำ  นำย/นำง/นำงสำว...................................................................ต ำแหน่ง....................................................... 
ระดับ …..................................................…..  สังกดั ................................................................................................................... 
ถือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร เลขท่ี .................................................................. ออกให้  ณ ....................................................... 
วันออกบัตร ...................................................วันหมดอำยุ............................................... สถำนท่ีท ำงำน …….....…..................... 
อ ำเภอ/เขต …………......…………… จังหวัด ……......……....……………รหสัไปรษณีย์ ………...............………โทรศัพท์ .......….............. 
อยู่บ้ำนเลขที่ ……….............…….. หมู่ที่ …............… ถนน ………...…………………….. ต ำบล/แขวง …..........…...…........... 
อ ำเภอ/เขต ……………...…………......…… จังหวัด ……….…………….รหสัไปรษณีย์ ………...………โทรศัพท์......................................
กันไว้กับกรมกำรพัฒนำชุมชน  ดังมีข้อควำมต่อไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำยอมรับเป็นผูค้้ ำประกัน  นำย/นำง/นำงสำว ....................................................................... 
ซึ่งได้ท ำสญัญำเข้ำรับกำรฝึกอบรมและปฏิบตัิหน้ำที่อำสำพัฒนำ  ลงวันท่ี.............. เดือน .........................พ.ศ......................... 
กับกรมกำรพัฒนำชุมชน 
  ข้อ ๒. ถ้ำ  นำย/นำง/นำงสำว ......................................................................................................ไม่ปฏบิัติ
ตำมที่สญัญำที่ท ำไว้กับกรมกำรพฒันำชุมชน  ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระเงินค่ำปรับจ ำนวน  ๑๕,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำท
ถ้วน) ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนทันที  และถึงแม้กรมกำรพัฒนำชุมชนจะตกลงยินยอมผ่อนเวลำให้แก่  นำย/นำง/นำงสำว
.................................................................................... โดยข้ำพเจ้ำจะไดรู้้เห็นยินยอมหรือไม่กต็ำม  ข้ำพเจ้ำก็จะไม่อ้ำงเอำเงื่อน
เวลำเช่นน้ันมำเป็นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบตำมสัญญำค้ ำประกัน 
  ข้อ ๓. สัญญำค้ ำประกันฉบับนี้    ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้คงอยู่ตลอดระยะเวลำที่  
นำย/นำง/นำงสำว…………….......................…………………………………………………… ฝึกอบรมและปฏิบัติหน้ำที่อำสำพัฒนำ 
เพื่อเป็นหลักฐำน  จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
 
                         (ลงช่ือ) ………………....….....…………………………….… ผู้ค้ ำประกัน 
                                                                   (…………….....……….......…………………) 

                                                                        (ลงช่ือ) …….....……………......……………………………..…พยำน 
                                                                  (…………….............…………………………) 

                                                                         (ลงช่ือ) …………..........……………………………………… พยำน 
                                                                                  (…………….....….......……………………..…………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ค  าประกัน 
 

เขียนที่ .................................................................................... 
วันท่ี......................เดือน..........................................พ.ศ.................................. 

  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................................อยูบ่้ำนเลขท่ี..................หมู่ที่..................   

ถนน...................ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................................................  
ในฐำนะที่ข้ำพเจ้ำเป็น (สำมี/ภรรยำ)  โดยชอบด้วยกฏหมำยของ นำย/นำง/นำงสำว...................................................................
ขอท ำหนังสือฉบับน้ีขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงว่ำข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและยินยอมให้ นำง/นำย/นำงสำว................................... 
...............................................................ซึ่งเป็น  สำมี /ภรรยำ  ของข้ำพเจ้ำได้กระท ำไปภำยในขอบอ ำนำจแห่งหนังสือยินยอม
ฉบับนี้  ให้มีผลผูกพันกับข้ำพเจ้ำเสมือน หนึ่งว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำร่วมด้วย  

  เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 

 

(ลงช่ือ) …………….........….....………………ผู้ให้ค ำยินยอม 

         (…………................……………………..) 

(ลงช่ือ) ……….........…………………..…….……พยำน  

         (………..............…………………………..) 

(ลงช่ือ) ……….........…………………..…….……พยำน  

         (………..............…………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติอาสาพัฒนา รุ่นที่ ๖๙ 
......................................................... 

 
 

โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่อไป 
 

๑.  ช่ือ(นำย/นำง/นำงสำว)............................................สกุล.......................................................................................................... 
 

๒.  เกิดวันที่................เดือน................................พ.ศ. .....................อำยุ.....................ปี  ศำสนำ................................................. 
 

๓.  ภูมลิ ำเนำเกดิ ต ำบล....................................อ ำเภอ...................................................จังหวัด................................................... 
๔.  สถำนภำพ   โสด  สมรส  หยำ่ร้ำง   หม้ำย    ตั้งครรภ์..........เดือน   อื่นๆ ระบุ.......................... 
 

๕.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี....................หมู่ที่ .............ต ำบล...................................อ ำเภอ...............................จังหวัด........................ 
 

     รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์บ้ำน.....................มือถือ...................................E-mail........................................... 
 

๖.  จบกำรศึกษำระดับ............................................ชื่อสถำนศึกษำ.............................................................................................. 
 

      สำขำ..........................................................ปีที่จบกำรศึกษำ..............................คะแนนเฉลี่ยสะสม...................................... 
 

๗.  ช่ือบิดำ.....................................................อำชีพ.......................................................ต ำแหน่ง................................................. 
     สถำนท่ีท ำงำน..............................................................................................................โทรศัพท์............................................ 
     ช่ือมำรดำ................................................อำชีพ........................................................ต ำแหน่ง................................................ 
     สถำนท่ีท ำงำน.................................................................................................................โทรศัพท์......................................... 
     มีพี่น้องร่วมบิดำ มำรดำ....................คน  ผู้ชำย.......................คน ผู้หญิง..............................คน เป็นบุตรคนที่..................... 
     ที่อยู่บิดำ/มำรดำ บ้ำนเลขท่ี.............. หมู่ที่...........ต ำบล...........................อ ำเภอ..........................จงัหวัด............................  
     รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์.........................................................มือถอื........................................... 
๘.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
     ต ำแหน่ง................................................ หน่วยงำน....................................................................... ระหว่ำงปี......................... 
     ต ำแหน่ง................................................ หน่วยงำน....................................................................... ระหว่ำงปี......................... 
     ต ำแหน่ง................................................ หน่วยงำน....................................................................... ระหว่ำงปี......................... 
๙.. ควำมสำมำรถพิเศษ 
      ๑) ........................................................................................................................................................................................  
      ๒) ........................................................................................................................................................................................  
      ๓) ........................................................................................................................................................................................  
๑๐.  โรคประจ ำตัว.............................................กลุ่มเลือด.............................แพ้ยำ...................................................................... 
๑๑. ผู้ที่จะตดิต่อได้กรณีฉุกเฉิน ช่ือ.............................................................บ้ำนเลขท่ี...........................หมู่ที่.............................. 
     ถนน..........................ต ำบล..................................อ ำเภอ..............................................จังหวัด.............................................. 
     รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................... เบอร์มือถือ................................................................... 
๑๒. สิ่งที่ต้องกำรรู้เพิม่เตมิ........................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................................. 
๑๓. คติประจ ำใจ.......................................................................................................................................................................... 

๑๔. กำรค้ ำประกัน     ใช้เงินสด    ใช้บุคคลค้ ำประกัน 

      
ลงช่ือ..................................................................เจ้ำของประวัติ 

                        (.................................................................) 
     วันท่ี  ..................เดือน  .................................. พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

ล ำดับทีส่อบได้......................  
จังหวัด................................... 

เลขท่ี........      

    ตดิรูปถ่าย 
        ขนาด 

   ๑.๕ X ๑ นิว้ 


