
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร  

 
 

 ดวยโรงเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๙ มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอก
คอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕(๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี ก.ค.
๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๒ และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๕๑๒/
๒๕๕๙ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง มอบอํานาจเก่ียวกับลูกจางช่ัวคราว หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาลูกจางช่ัวคราวท่ีจางจากเงินนอกงบประมาณ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูผูสอน 
วิชาเอกคอมพิวเตอร ดังน้ี 

 
 ๑. ตําแหนงทีร่ับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑  ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร จํานวน  ๑ อัตรา                

 2. อัตราคาจาง เดือนละ 9,000 บาท 

 3. ระยะเวลาการจาง  นับต้ังแตวันท่ีทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 4. ขอบขายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงาน 

 5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  คุณสมบัติทั่วไป 
  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 
  (3)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
  (4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
  (5)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตาม 
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนด ในกฎหมายองคกรวิชาชีพครู 
   (6)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 



    
  (7)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (8)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (9)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (10)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ 
   (11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะการกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (12)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ  
   (13)  ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  (1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร 
  (2) หรือตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงครูผูชวย 
  (3)  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน  

   6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผูประสงคจะสมัครสอบ ใหขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ท่ีโรงเรียน นครชุม

พิทยา รัชมังคลาภิเษก ต้ังแตวันท่ี 26 – 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ   

 7.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
  7.1 รูปถาย ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  1  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

  7.2 ปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
  7.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอนในสถานศึกษา พรอม
ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
  7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
  7.5 ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ 
ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  7.6 หลักฐานอ่ืน  ๆเชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถามี)  
 ท้ังน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืน
ใหทันทีในวันรับสมัคร เม่ือตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง  ๆในใบสมัคร พรอมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด  ๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธ์ิตามประกาศรับสมัครดังกลาว  
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาด 



คุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จะไม
พิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธ์ิใด  ๆภายหลังมิได 
 7.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561               
ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ http://www.npr.ac.th 

 8. วิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก  
  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน 
ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจท่ีกําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)            
ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังน้ี 
 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

6  พฤศจิกายน 2561 
 

๐๙.๐๐ น. – 12.00 น ความรูความสามารถ  
-  ความรู ความสามารถท่ัวไป 
-  ความรูความสามารถทางวิชาชีพครู 

50 
 

ความเหมาะสมกับตําแหนง 
-ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
(สัมภาษณ) 

50 
 

 9. เกณฑการตัดสิน  
  ผูท่ีจะถือเปนผูผานการคัดเลือก จะตองผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และ

ความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 50 ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไมนอย
กวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีท่ีผูคัดเลือกได
คะแนนรวมเทากัน  ใหผูท่ีคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หาก
ไดคะแนนภาคความรูความสามารถเทากันอีกใหผูท่ีไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยู
ลําดับท่ีสูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด  ๆมิได 

 10.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับจากผูท่ีผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด 
ตามลําดับ ภายในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ 
http://www.npr.ac.th 

   11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง 
   11.๑ จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาท่ี
ครูผูสอนเรียงตามลําดับท่ีไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินลําดับท่ี ๑ จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง  ใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางคร้ังแรกใหถือประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปน 
การเรียกตัวมาทําสัญญาการจาง 



   ๑๐.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจาง ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน  ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาว 
จะถือวาสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
  ๑๐.3 การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูคอมพิวเตอร ไมมีขอผูกพันตอเน่ืองท่ีจะนําไปสู
การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ  หากผูใดประสงคจะ
บรรจุเปนพนักงานราชการ หรือขาราชการตองดําเนินการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) และองคกรกลางกําหนด  
ตามลําดับ 
 ๑๐.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหาก
ปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจ
ในการจาง อาจส่ังเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ใด  ๆท้ังส้ิน 

  ๑2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ 
   
       ประกาศ   ณ   วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

        วาท่ีรอยตรี 
               (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชัว่คราว  

ตําแหนง ครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร 
................................................................................ 

  
   1.  ความรูความสามารถ  (คะแนน 50 คะแนน) 
    - ความรู ความสามารถท่ัวไป 
    - ความรูความสามารถทางวิชาชีพครู   
   2.  ความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนน 50 คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก 
    - พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
    - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน) 
    - พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน) 
    - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
          - พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน) 

 
 
 
 

        วาท่ีรอยตรี 
               (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการสอบคดัเลือกบคุคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว  

ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร 
............................................................... 

 
 25  ตุลาคม  2561   ประกาศรับสมัคร 

 26 – 31  ตุลาคม  2561  รับสมัครสอบคัดเลือก  
   เวลา 09.00 น. – 15.00 น.               
   ไมเวนวันหยุดราชการ  
  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก  

 2  พฤศจิกายน  2561 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

 6  พฤศจิกายน  2561 สอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ   

 8  พฤศจิกายน  2561 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

 12  พฤศจิกายน  2561 รายงานตัวทําสัญญาจาง และเร่ิมปฏิบัติงาน  
  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก  
  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 

        วาท่ีรอยตรี 
               (ประสพโชค  โพธ์ิทอง) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           เลขท่ีสมัคร............. 

 

 
 
 

ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 

1. ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 
สัญชาติ................................................เช้ือชาติ.............................................ศาสนา............................................. 

2. เกิดวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ...............อายุ...........ป............เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย) 
 2.1 บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                      วันออกบัตร.......................................                           
 วันบัตรหมดอายุ.................................................... 

3. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต…………………..………………จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ............................................. 

4. สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุด......................................................สาขาวิชา........................................................... 
สถาบันการศึกษา.................................................................เม่ือวันท่ี........เดือน..............................พ.ศ................ 
มีความรูความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................. 

5. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผูสมัครตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง แนบพรอมกับใบสมัคร 
 5.1 หลักฐานประกอบการสมัครท่ัวไป จํานวน.............แผน ประกอบดวย 

  สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ     สําเนาใบระเบียนผลการเรยีน (Transcript)                     
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน                          
  ใบรับรองแพทย  สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)          
  สําเนาใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี)  อ่ืน  ๆถามี  (ระบุ)………………………………………. 

 5.2 กรณีท่ี 1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภา
ออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน จํานวน.............แผน 
  5.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขท่ี.............................................................  
ออกให ณ วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ............ ใชไดจนถึงวันท่ี........เดือน....................... พ.ศ............. 
  5.2.2 หลักฐานอ่ืน หลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีสอน 
   ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขท่ี..................................................................................................
ใหไว ณ วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ..............ใชไดจนถึงวันท่ี.........เดือน........................ พ.ศ................. 

 

 

  ติดรูปถาย 

1.ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยาย
มือ ของตนเอง และลงลายมือช่ือตอ
หนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 
2.กอนย่ืนใบสมัคร จะตองตรวจสอบ 
หลักฐานตาง  ๆใหครบถวน ถูกตอง 
และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผน 
(เขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกล่ืน) 
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   หนังสือรับรองสิทธิ ใหไว ณ วันท่ี..........เดือน.............................. พ.ศ................ครบ 60 วัน
นับต้ังแตวันออกวันท่ี.........เดือน................................. พ.ศ....................... 

   หนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน           
ใหไว ณ วันท่ี..............เดือน................................. พ.ศ........................ครบ 90 วันนับต้ังแตวันออก             
วันท่ี..............เดือน................................. พ.ศ........................ 

 5.2 กรณีท่ี 2 ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุ
สภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน จํานวน.............แผน 
   ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอ่ืน หลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 
   แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  (หากขาพเจาย่ืนหลักฐานตาง  ๆไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธ์ิสอบแขงขันคร้ังน้ี) 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และมีคุณสมบัติดานอ่ืนครบถวน
ตามประกาศรับสมัคร ขอความดังกลาวขางตนน้ีเปนความจริง ทุกประการ หากไมเปนความจริง ใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธิสอบแขงขันคร้ังน้ี และจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆในภายหลัง ท้ังส้ิน 

 
                                                (ลงช่ือ).......................................................ผูสมัคร 

                                                (.......................................................) 
                           ย่ืนใบสมัครวันท่ี..................................................... 

 

เฉพาะเจาหนาที ่

ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง 
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา  

(   ) หลักฐานถูกตองครบถวน    

(   ) ไมถูกตอง     

เน่ืองจาก………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………… 

      
     (…………………………………………………….) 
    ……………./……………………………/…………… 
                เจาหนาท่ีรับสมัคร 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติอ่ืนตาม
ประกาศแลว  ปรากฏวา 

(   ) มีสิทธ์ิสอบแขงขัน (   ) ไมมีสิทธ์ิสอบแขงขัน 

เน่ืองจาก…………………..……..…………………………… 
………………………………..……..…………………………… 
     

 
        (…………………………………………………….) 

……………./……………………………/……………           
เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 


