-29. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ปีที่สาเร็จการศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับ
อื่น ๆ ที่สาคัญ

10. ประวัติการรับราชการ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
วัน เดือน ปี ทีบ่ รรจุเข้ารับราชการ วันที่....... เดือน................................ พ.ศ. ..............
ตาแหน่ง………………..........…………ระดับ…......………....................ระยะเวลาปฏิบตั ิราชการรวม …….ปี….เดือน
ดารงตาแหน่งในระดับ 8 (8 บก. /8 / 8ว) หรือตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ช่วงเวลาที่
รวมเวลา
ชื่อตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง /ระดับ ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
(ผอ.กอง / สานัก / กรม)
(ว.ด.ป.)
(ปี / เดือน)
1. นักวิชาการพาณิชย์ 8ว
13 พ.ย. 2550 –
1 ปี
สานักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
10 ธ.ค. 2551
กรมการค้าภายใน
2. นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ วิชาการระดับชานาญ
11 ธ.ค. 2551 –
1 ปี 3 เดือน
พิเศษ สานักงานการค้าภายใน
การพิเศษ
31 มี.ค. 2553
จังหวัดเลย กรมการค้าภายใน
3. นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ วิชาการระดับชานาญ
1 เม.ย. 2553 –
2 ปี 6 เดือน
พิเศษ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
การพิเศษ
31 ต.ค. 2555
ขอนแก่น สานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
4. พาณิชย์จังหวัดนครพนม
อานวยการระดับต้น
1 พ.ย. 2555 –
3 ปี
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
1 พ.ย. 2558
5. พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
อานวยการระดับต้น
2 พ.ย. 2558 –
5 เดือน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
28 เม.ย. 2559

ประเภทตำแหน่ง 1. ให้ระบุว่าเป็นประเภทตาแหน่งบริหารระดับกลาง/ทัว่ ไป/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
๒. ให้ระบุวา่ เป็นประเภทตาแหน่งอานวยการ/วิชาการ สาหรับตาแหน่งตาม พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หมำยเหตุ : ตำแหน่ง ระดับ และสังกัด ให้ระบุตำม ก.พ.๗ และกฎกระทรวง

-3ดารงตาแหน่งในระดับ 9 (9 บส. / 9 ชช. / 9 วช.) หรือตาแหน่งประเภทอานวยการสูง
หรือตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ช่วงเวลาที่
รวมเวลา
ชื่อตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง / ระดับ ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
(ว.ด.ป.)
(ปี / เดือน)
1. พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
อานวยการระดับสูง
29 เม.ย. 2559
3 ปี 5 เดือน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
– 30 ก.ย. 2562
2. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
อานวยการระดับสูง
1 ต.ค. 2562 –
11 เดือน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
30 ก.ย. 2563
3. พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
อานวยการระดับสูง
1 ต.ค. 2563 1 เดือน
ปัจจุบัน

ประเภทตำแหน่ง 1. ให้ระบุว่าเป็นประเภทตาแหน่งบริหารระดับกลาง/ทัว่ ไป/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
๒. ให้ระบุวา่ เป็นประเภทตาแหน่งอานวยการ/วิชาการ สาหรับตาแหน่งตาม พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
11. ประวัติการได้รบั บาเหน็จความชอบย้อนหลัง 5 รอบการเลื่อนขัน้ เงินเดือน (ระดับ หมายถึง ระดับดีเด่น หรือดีมาก หรือดี)
1) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือนเมษายน 2561
2) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือนตุลาคม 2561
3) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือนเมษายน 2562
4) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือนตุลาคม 2562
5) ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือนเมษายน 2563

:
:
:
:
:

ระดับ.................
ระดับ.................
ระดับ.................
ระดับ.................
ระดับ.................

12. การฝึกอบรม (เฉพาะหลักสูตรที่สาคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน)
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

13. การดูงาน (เฉพาะที่สาคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ

14. การปฏิบัตงิ านพิเศษ (เฉพาะที่สาคัญๆ เท่านั้น)
การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

หมำยเหตุ :

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ระดับ และสังกัด ให้ระบุตำม ก.พ.๗ และกฎกระทรวง

