
/ (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรง 

  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ 

********************* 
 

ด้วยโรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนธุรกำร โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและบริหำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำ เพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ จึงประกำศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนธุรกำร โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ โดยมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.  ต าแหน่งทีร่บัสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ พนักงำนธุรกำร ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรสถำนศึกษำจ ำนวน  
๑ อัตรำ โดยปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
  ๑.๒ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท 
 ๒. ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 
  ๒.๑ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ จัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งระบบ E-Office Smart Area 
  ๒.๒ งำนพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมกำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บ รักษำดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒.๓ งำนข้อมูลสำรสนเทศ จัดระบบงำนทะเบียน ระเบียบข้อมูล กำรส ำรวจและบันทึกข้อมูล 
กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  ๒.๔ งำนกำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น
กำรให้บริกำรแก่ประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำร หรือติดต่อรำชกำร 
  ๒.๕ งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
          ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้ 
       (๑)  มีสัญชำติไทย 
                    (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี 
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 



 

 

    (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งก ำนัน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  
   (๕) ไม่เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
   (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๙) ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
   (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรหรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
   (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
   (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
  ๓.๒ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร 
  ๓.๓ ปัจจุบันมีภูมิล ำเนำอยู่ในอ ำเภอ..............-...........จงัหวดั................-................ 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำย (ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน) 
  ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ดังนี้ 
   (๑) ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกัน ใน
สำขำวิชำหรือทำงพณิชยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร และคอมพิวเตอร์ 
   (๒) ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรืออนุปริญญำหลักสูตร ๒ ปี ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพณิชยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร และคอมพิวเตอร์ 
   (๓) ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญำหลักสูตร ๓ ปี  ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพณิชยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร และคอมพิวเตอร์ 
 ๔. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
 

/๕.  วัน เวลำ 



 

 

๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก     สำมำรถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัย
พั ฒ น ำห รื อ ด ำวน์ โห ล ด ใบ ส มั ค ร ได้ ที่  www.bksr.ac.th โด ย ยื่ น ใบ ส มั ค รด้ ว ย ต น เอ ง  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  
๑๔ – ๑๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ 

 ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
       (๑)  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำย
มำแล้วครั้งเดียวกันและถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำย)  จ ำนวน ๓ รูป 
       (๒) ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ) จ ำนวน ๑ ชุด 
                   (๓)  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)  จ ำนวน ๑ ชุด 
                   (๔)  บัตรประชำชน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)     จ ำนวน ๑ ชุด 
                   (๕)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)    จ ำนวน ๑ ชุด  
                (๖)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล  
ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ)      อย่ำงละ ๑ ชุด 
  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” ในเอกสำรหลักฐำนที่เป็นส ำเนำทุกหน้ำแล้วจัดเรียง
เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ ๒-๖ ยื่นพร้อมใบสมัครหำกผู้สมัครรำยใดมีเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนตำมประกำศรับ
สมัครฯ จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 

 ๗.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนใน
กำรรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำ
ไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำกำร
สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 

 ๘.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่  
๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ และทำงเว็บไซต์ www.bksr.ac.th 
 

 ๙.หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรกำรสอบคัดเลือกให้ใช้หลักสูตรตำมที่ก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

 ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรสอบภำค ก ควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง และภำค ข ควำมสำมำรถเหมำะกับต ำแหน่ง 

/(สัมภำษณ์) ณ 

http://www.bksr.ac.th/
http://www.bksr.ac.th/


 

 

(สัมภำษณ์) ณ สนำมสอบซึ่งประกำศให้ทรำบพร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำมก ำหนดกำร
สอบ ดังนี้ 
 
ตารางสอบคัดเลือกพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารการจัดการของสถานศึกษา 

วัน เดือน ปี/เวลา. สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการเลือก สถานที ่
๑๙ พ.ย. ๖๐ 

เวลำ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 

เวลำ  ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 

 
ภำค ก. 

 
ภำค ข. 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบปฏิบัติ 
- สอบสัมภำษณ์ 

 
โรงเรียนแจ้งให้ทรำบ 

  

 ๑๑.เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่ำผ่ำนกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวมทั้ง 
๒ ภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  กรณีที่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภำค ก (ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกันอีกให้
ผู้สอบได้คะแนนภำค ข (ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง) มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนในภำค ข 
เท่ำกันอีก ให้ผู้มีเลขประจ ำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
 

 ๑๒. การประกาศรายช่ือ 
  จะประกำศรำยชื่อผ่ำนกำรคัดเลือกทุกคน โดยเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนสูงสุดจำกมำกไปหำ
น้อยตำมล ำดับ ภำยในวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำและทำงเว็บไซต์ 
www.bksr.ac.th 
 

 ๑๓.เงื่อนไขด าเนินการจ้าง 
  ๑๓.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้ในล ำดับที่ ๑ ให้ไปรำยงำนตัวในวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ และหำกผู้นั้นสละสิทธิ์ โรงเรียนบ้ำนเกำะ
สำหร่ำยชัยพัฒนำ จะเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ในล ำดับถัดไป โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี 
  ๑๓.๒ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรสั่งจ้ำง ตำมล ำดับที่ในบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดย
แยกเป็นสถำนศึกษำตำมประกำศรับสมัคร และในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ จะท ำสัญญำจ้ำงถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
๒๕๖๑ ระหว่ำงอำยุสัญญำจ้ำงหำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน สัญญำจ้ำงเป็นอัน
สิ้นสุด 
  ๑๓.๓ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร หำกผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกรำยใดขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ       
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัครหรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดย
เป็นเท็จ จะยกเลิกกำรจ้ำงและผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆมีได้ 

/๑๓.๔ กำรด ำเนินกำร 

http://www.bksr.ac.th/


 

 

  ๑๓.๔ กำรด ำเนินกำรจ้ำงครั้งนี้ไม่มีข้อผูกพันที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือแต่งตั้งปรับเปลี่ยน
สถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำรและกำรเลื่อนค่ำจ้ำง หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไข ตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด  
  

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     

     ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
 
 
                           

           ( นำยเจริญ จิหมำด  )                                               
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปฏิทินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนธุรกำร 
โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

 สังกัด โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ 
                       

วัน/เดือน/ปี กำรด ำเนินกำร 
วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ประกำศรับสมัคร 

วันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ รับสมัคร  
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ภำยในวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ คัดเลือกโดยสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์  
   ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปและควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ต ำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 
   ภำค ข ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 

ภำยในวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ประกำศผลกำรคัดเลือก 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ รำยงำนตัว ณ โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ  
(โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ) 

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
---------------------------------------- 

 

๑. ชื่อ ……………………………………………… นำมสกุล ……………………………………………….. 
๒. สัญชำติ...................เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ……..……..อำยุ............ป.ี...............เดือน  
๓. เกิดท่ีจังหวัด...........................................ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้ำนเลขที่............. หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............. 

ถนน..........................ต ำบล/แขวง ………………….……… อ ำเภอ/เขต ………………..……….จังหวัด....................... 
รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์ ……………..…………….. 

๔. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ 
ออกวันที่…………………………..................หมดอำยุวันที่................................................... 

๕. คุณวุฒิ..................................................(วุฒิย่อ)............................สำขำวิชำ....................... .......................... 
๖. หลักฐำนที่แนบใบสมัคร 

ส ำเนำประกำศนียบัตร  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำใบรับรองคุณวุฒิ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)   
หลักฐำนอ่ืน ๆ ................................................................. ..................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นทั้งหมดนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้อควำมใน
ใบสมัครนี้ไม่เป็นควำมจริงหรือคุณสมบัติของข้ำพเจ้ำไม่ครบถ้วน ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆท้ังสิ้น 
 

     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
            (…………………….………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรรับสมคัรฉบับจริงพร้อม
ฉบับถ่ำยส ำเนำแล้ว ปรำกฏว่ำ 
หลักฐำนครบถ้วนสมบรูณ ์
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก............................................ 
.................................................................................. 
  ลงลำยมือช่ือ……………………………………… 
               (…………………………………………) 
           วันท่ี.......................................... 
                    เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 

 มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 

 ไม่มสีิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก เนื่องจำก................. 
.................................................................................... 
  ลงลำยมือช่ือ……………………………………… 
               (…………………………………………) 
           วันท่ี.......................................... 
             เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ

 

 

เลขประจ ำตวัผู้สมัครสอบ 
 

๑ นิ้ว 
ถ่ำยไม่เกิน  
๖ เดือน 


