
วัน เดือน ปี เกิด / / เลขประจ ำตัวประชำชน - - - -

ศำสนำ อำยุ ปี น  ำหนัก กก. ชม.

รอบอก นิ ว

โสด สมรส หย่ำร้ำง จ ำนวนบุตร คน คน

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ต. อ. จ.

ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์

ปี

ปี

ปี

ปี

ต ำแหน่ง (เต็ม)

ซี

ปี

จ. ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์

ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง/หน่วยงำน

ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง/หน่วยงำน

ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง/หน่วยงำน

ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง/หน่วยงำน

ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง/หน่วยงำน

เบอร์โทรศัพท์

สิ นสุดแล้ว ยังไม่สิ นสุด

ต้องไปรำยงำนตัว สิ นสุดแล้ว

ยศ ช่ือ สกุล (ภำษำอังกฤษ)

ต ำหนิ

1.ข้อมลูส่วนตัว

สถำนภำพ ช่ือสำมี/ภรรยำ

เลขท่ี

ID Line

3. ข้อมูลต้นสังกัด

ชุดปกติขำวฉำก

หลังสีขำว

รอบเอว

อ./เขต

 

กระทรวง/รัฐวิสำหกิจ/องค์กำรมหำชน

ควำมสัมพันธ์

เคยผ่ำตัด/ระยะเวลำ

หมู่ท่ี

ต./แขวง

เลขท่ี

บรรจุเข้ำรับรำชกำร ตั งแต่

ข้อมูลประวัติบุคคล

ระดับ

ยศ ช่ือ สกุล 5. ผู้ท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

4. ประวัติการท างาน

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

สัญชำติ

ป.ตรี สถำนศึกษำ

ป.โท สถำนศึกษำ

ป.เอก สถำนศึกษำ

2. ระดับการศึกษา  รุ่น (เฉพำะทหำร/ต ำรวจ)

ชำย

6. สุขภาพ  โรคประจ าตัว

7. ความสามารถพิเศษ

8. เก่ียวข้องกับคดี

หมู่ท่ี

หญิง

ตรวจถูกต้อง

ท่ีอยู่ท่ีท ำงำนปัจจุบัน

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลตำมท่ีกล่ำวมำนี เป็นควำมจริงทุกประกำร

ไม่รับประทำน/แพ้อำหำร (โปรดระบุ)

แพ้ยำ

อยู่ในสภำวะตั งครรภ์หรือไม่

รวมเวลำรับรำชกำร

อ่ืนๆ 

facebook

เดือน   ปีรุ่น

เชื อชำติ ส่วนสูง

ขนำดกำงเกงนิ ว กลุ่มเลือด ขนำดเสื อ

ยศ ช่ือ สกุล (ภำษำไทย)

สังกัด



๑. ให้บรรยายว่าท่านเคยบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะไรบ้าง

ตอบ

/ ๒. ท าไมท่านถึงสมัครฯ ...    

สูงกว่าปริญญาโท

สถานท่ีท างาน

ยศ-ช่ือ-สกุล อายุ

จากสถาบัน

จากสถาบัน

จากสถาบัน

สูงกว่าปริญญาตรี

ภาพถ่าย

3 x 2.5 ซม.

ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึก

หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพ้ืนฐาน” (ภาค ๑) รุ่นท่ี ๓/๖๖      

(เสริมจากข้อมูลท่ีส่งมาแล้ว)

ปี ต าแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

วุฒิการศึกษา(ปริญญาตรี)



๒. ท าไมท่านถึงสมัครมาร่วมการฝึกจิตอาสาในคร้ังน้ี

๓. ท่านต้ังความหวังอย่างไร เม่ือจบหลักสูตรการฝึก

ตอบ

  - ๒ -  

ตอบ

/๔.เมืองไทยในอนาคตฯ...    



๔. เมืองไทยในอนาคตในความเห็นของท่านควรจะเป็นอย่างไร

ความเห็นผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน

  - ๓ -  

ตอบ

ต าแหน่ง

(ผู้บังคับบัญชา)

เขียนตัวบรรจง ให้สามารถอ่านออกในเอกสาร

กรุณาเขียนบรรยายให้ละเอียด ให้ทราบถึงความเป็นตัวตนของท่าน

หมายเหตุ -  

ลงช่ือ

(                                              )

ต าแหน่ง

(ผู้สมัคร)ลงช่ือ

(                                              )



                            - สำนาคู่ฉบับ -  
 
 
 
ที่ ........../.................                                                                  (สว่นราชการ) 
                                                                                       (ท่ีอยู่)ชดำเนินนอก เขตดุสิต 
                                                                                       กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 
               หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า  ............................................. หมายเลขประจำตัวประชาชน 
...............................................ตำแหน่ง .......................................... สังกัด ..................................... เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี   
ต่อชาติ ต่อสถาบัน ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ มีความสามารถ
ที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม และมีความเป็นจิตอาสา  
 

            ให้ไว้    ณ    วันที่............เดือน...........  พ.ศ. .............. 
 
   

                                               คำนำหน้า 
                                                                    ( .................................. ) 
                                                                    หน.ส่วนราชการ............................. 
 
กกพ. 

พ.ท.                (พ.ท.คมสัน ฯ ) ร่าง   พ.ย. ๖๔ 
ร.ท.สมพร ฯ    พิมพ์/ทาน         ๒๔  พ.ย. ๖๔ 

  พ.อ.     ตรวจ    พ.ย. ๖๔ 
  พ.อ.     รอง เสธ.ทภ.๑   พ.ย. ๖๔ 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตัวอย่าง - 


