
 
ใบสมัคร  

แจ้งความประสงค์เขา้รว่มโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 
       เขียนทีว่่าการอ าเภอ................................................. 
      
   1.  ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว...............................................................นามสกุล.................................................... 
   2.  เลขประจ าตวัประชาชน............................................................  3.  เพศ      ชาย       หญงิ 
   ๔.  วัน/เดือน/ปีเกดิ................................... อายุ.............ปี 
   ๕.  สญัชาติ.................................................ศาสนา.................................. 
   ๖.  สถานภาพ         โสด     สมรส    หยา่ร้าง     หม้าย    แยกกันอยู ่
   ๗.  ที่อยู่ตามส าเนาทะเบยีนบ้านเลขที ่...........หมูท่ี่........ต าบล...................อ าเภอ...................จังหวดั............... 
   ๘.  มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕62 โดยมีประวัติการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้าน  
บ้าน..........................หมูท่ี่...........ต าบล.....................ตั้งแต่วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................... 
ถึงวนัที่ .....................เดือน........................................พ.ศ. ...................    
   ๙.  ระดับการศกึษา   ปรญิญาตร ีสาขา................................................................. 
             ต่ าปรญิญาตร ี   ปวช.   ปวส.    ม.6   อื่นๆ (ระบ)ุ ……………............ 
จบจากสถาบันการศึกษา....................................................................................เมื่อป ีพ.ศ. ..................................
ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................... 
   ๑๐.รายได้ของครอบครวั (ต่อเดือน)..............................บาท  
   ๑๑.ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้  บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...............ต าบล.....................................................
อ าเภอ.......................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................................................................ 
โทรศัพท์.............................................................................มือถือ...........................................................................    
E-mail ...............................................................................ID LINE …….......…………………………………………………. 

              ลงชื่อ...............................................ผู้สมคัร 
                                (.........................................) 
                 วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... 
................................................................................................................................................................................ 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่ ตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมลูใบสมัครแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
  

ลงชื่อ..................................................................เจ้าหนา้ท่ีผู้ตรวจสอบ 
                             (...............................................) 

       ต าแหนง่................................................................................... 
         ตรวจสอบความถูกต้องแลว้ 

     ลงชื่อ.........................................ปลดัอ าเภอผูร้ับผดิชอบประจ าต าบล 
                            (...............................................) 

       ต าแหนง่.................................................................................... 
 
หมายเหตุ  ส่งส าเนาให้ ศอ.บต. จ านวน 1 ชุด                            
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เอกสารแนบ ๑ กรณีต่อเน่ือง 



 
  (เอกสาร ๒) กรณีสมัครใหม่ 

 
ใบรับรองของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

โครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 
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 ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวดั.............................................
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหมู่บ้านให้ เป็นผู้รับรองคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก ตามโครงการ             
สนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูม ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
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หมายเลขประจ าตัวประชาชน................................................................................................................................. 
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 จึงออกหนังสอืรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
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