
 

 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครู    

ขั้นวิกฤต  ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
----------------------------------------------------------- 

             ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนา
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี  
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.  ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
        ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแดลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียน ต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) จ านวน  1  อัตรา  
        อัตราจ้างเดือนละ   15,000  บาท  
       ระยะเวลา 5  เดือน  

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
    2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
    2.3  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
    2.4  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
เท่านั้น 
    2.6  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครที่  
http://www.nst3.go.th  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครคัดเลือก  ณ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  ถนนนคร – สงขลา  ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว  อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่ 12  -  18  ธันวำคม 2560 เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
  3.1  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด  จ านวน  1  ฉบับ 

   3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  
       ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  จ านวน  3  รูป 

 3.3  บัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
 3.4  ทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ  

3.5  ส าเนาปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุว่าได้ศึกษาส าเร็จครบตามหลักสูตร 
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้วทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้หนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา
ดังกล่าวแล้ว จะต้องน าใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองไม่หลังวันปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน     จ านวน  1  ฉบับ 
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3.6  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่ 

จะสมัครฉบับภาษาไทยซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันที่ปิดรับสมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 
1.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น        จ านวน  1  ฉบับ 
1.8 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร      จ านวน  1  ฉบับ 
3.9  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)     จ านวน   1  ฉบับ 

เอกสำรรำยกำร  3.3  –  3.7  ให้มีฉบับจริง และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด พร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้องด้วยตนเองทุกแผ่น 
  5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  3  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก  ภำยในวันที่   19  ธันวำคม  2560  ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  3  
และหรือ ทางเว็ปไซต์  http://www.nst3.go.th 
  6.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) 100 คะแนน  และด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์                           
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)    ดังต่อไปนี้ 
       6.1  ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  ดังนี้ 
   6.1.1  ภำค ก.   
   -  ความรู้ความสามารถทั่วไป     จ านวน  25  คะแนน 
   -  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและวิชาชีพครู    จ านวน  25  คะแนน 
   6.1.2  ภำค ข. 
   -  ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก   จ านวน  50  คะแนน 
       6.2   ภำค ค. 

- ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) จ านวน  50  คะแนน 

   7.  วัน  เวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จะด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่ 
23  ธันวำคม   2560   เวลำ  09.30 น .  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 3 

วัน   เดือน    ปี วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
23  ธันวาคม  2560 
เวลา 09.30 น.  ถึง 
เวลา 11.30 น. 

ภำค ก. 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  (25 คะแนน) 
- ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

              และวิชาชีพครู  (25 คะแนน) 

100  คะแนน 
 

ข้อสอบปรนัย 

 ภำค ข. 
- ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก  (50 คะแนน) 

  

เวลา  13.30 น. ภำค ค.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน) 

50  คะแนน สอบสัมภาษณ์ 
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  7.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนนสอบ   ดังนี้ 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสอบเท่ากัน ให้พิจารณา จากคะแนนภาค ข. มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า   หากยังได้คะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนภาค ก.เท่ากันอีก  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ หากยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ล าดับที่ดีกว่า  
        การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้ 

   8.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  โดยจะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 และหรือ ทางเว็บไซต์http://www.nst3.go.th       
ภำยในวันที่  25  ธันวำคม  พ.ศ.  2560 และก าหนดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้  เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในคุณวุฒิ หรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

9.  สถำนที่ปฏิบัติงำน 
            โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  

  10.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
              10.1  จะท าสัญญาจ้างโดยเรียงล าดับตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามต าแหน่งและจ านวน
อัตราที่รับสมัคร    
               10.2  หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดขาดคุณสมบัติ ให้ระงับการจ้างหรือยกเลิกค าสั่ง
จ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ   มิได้ 

         ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.2560 
 

 
(นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ปฏิทินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำ        
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต  ให้โรงเรียนคู่พัฒนำของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) 

สังกัด  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
------------------------------------------- 

 
1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร์ ที่  4  ธันวาคม  2560 
2.  รับสมัครคัดเลือก วันอังคาร ที่ 12 –  วันจันทร์ ที่ 18  ธันวาคม  2560 
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคาร ที่  19  ธันวาคม  2560 
4.  สอบข้อเขียน ภาค ก.  และภาค ข. 
      ภำค ก.   -  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
                   -  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจัด 
                      การศึกษาและวิชาชีพครู (25 คะแนน) 
      ภำค ข.   -  ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก 

 
 
 
วันเสาร์ ที่  23  ธันวาคม  2560 

5.   สอบสัมภาษณ์   
      ภำค ค.   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
6.   ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่  25  ธันวาคม  2560 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 

เรื่อง  กำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำ                 
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต  ให้โรงเรียนคู่พัฒนำของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 
ประกำศ  ณ  วันที่  4  ธันวำคม  2560 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ภำค ก.   1.  ควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไป  (25 คะแนน) 
             ความรู้และความสามารถทั่วไป  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

        2.  ระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและวิชำชีพ  (25 คะแนน) 
 2.1  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
 2.2  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
 2.6  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 2.7  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 2.8  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
 2.9  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 2.10 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 2.11 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
 2.12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.13 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 2.14 หลักการสอนที่เน้นการอสนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.15 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 2.16 การพัฒนาผู้เรียน 
 2.17 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 2.18 การวิจัยทางการศึกษา 
 2.19 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2.20 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภำค ข.    ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำเอก หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก (50 คะแนน) 
ภำค ค.    ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (50 คะแนน) 

ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม          
โดยประเมินจาก 
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 



 
บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่ง กลุ่มวิชำเอก/ ทำง/ สำขำวิชำเอก 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3  
ลงวันที่   4  ธันวำคม  2560) 
--------------------------------------------- 

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป          จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก/ ทาง/สาขาวิชาเอก 

1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2. วิทยาศาสตร์ 
3. การสอนวิทยาศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
5. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
6. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
7. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
8. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
9. วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
10. วิทยาศาสตร์ – เคมี 
11. วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
12. วิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ก าหนดตาม      

ข้อ 1 - 11 
13.  หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ 

ถือจ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค (Transcript)  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่เนื้อหาวิชาที่ศึกษาจะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด c ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18  เมษายน 2556 
 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          

 ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่ง  ครูรำยเดือน แก้ปัญหำสถำนศึกษำ 
             ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต  ให้โรงเรียนคู่พัฒนำของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) 

           สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  3 

1.  ชื่อ ....................................................................................................นามสกุล........................................................................................................................ 
  สัญชาติ ...........................................เชือ้ชาติ .........................................ศาสนา...........................................สถานภาพ................................................. 
2.  เกิดวันที่.................เดือน.............................................พ.ศ......................อายุ....................ปี....................เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
3.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน        
       ออก ณ จังหวัด………...........................…………………….......................... วันหมดอายุ............……..............................................….…....….. 
4.  วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ชื่อวุฒิ..................................................................สาขาวิชาเอก .................................................................................. 
     ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ..........................................................................เมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ........................      
      ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม......................................................วฒุิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ........................................................................... 
      ความรู้ความสามารถพิเศษ  คือ ........................................................................................................................................................................................... 
5.   ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่…….....…......................…หมู่ที่ .........................................ถนน……..........................………………....… 
      ต าบล/แขวง……………..………………….........…..อ าเภอ/เขต…………..............……....……..…จังหวัด…….....................................……..…..……… 
      รหัสไปรษณีย์.......................................….โทรศัพท์.......................................................... 
6.   หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว    รวม......................รายการ   ดังนี้ 
     (     )   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     (     )   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
     (     )   ส าเนาทะเบียนบ้าน      (     )   ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     (     )   ส าเนาปริญญาบัตร       (     )   ใบรับรองแพทย์ 
     (     )   หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุว่าได้ศึกษาส าเร็จครบตามหลักสูตร (     )   ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
     (     )   รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน  3  รูป 
     (     )   อ่ืน ๆ   (ถ้ามี)............................................................................................................................................. 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และข้อความที่ข้าพเจ้า แจ้งไว้ใน       
ใบสมัครนี้ถูกต้อง  และเป็นความจริงทุกประการ   หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้า        
ไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆทั้งสิ้น  

 
 

       (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้สมัคร 
(………………………………………………..) 

ยื่นใบสมัครวันที่ .................../........................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

ปิดรูปถ่าย 
1 น้ิว x 1.5 น้ิว 

   เลขประจ ำตัวสอบ 



 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
แล้ว ปรากฏว่า  
        ส าเนาทะเบียนบ้าน               จ านวน  1  ฉบับ 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                จ านวน  1  ฉบับ 
        รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป        จ านวน  3  รูป 
        ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน               จ านวน  1  ฉบับ 
        อื่น ๆ  (ถ้ามี)........................................................................... 

 
  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน     
  ไม่ถูกต้อง    
       เนื่องจาก................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................... 
       ....................................................................................................................................    
           
       (ลงช่ือ)..................................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร                                                   
              (..........................................................................) 
      ต าแหน่ง.......................................................................... 
              วันที่..............เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.2560 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว     
ปรากฏว่า  
       มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
        ไม่มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
             เนื่องจาก............................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 
 
       (ลงช่ือ)................................................................. เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจคุณสมบัติ                                                   
             (.......................................................................) 
    ต าแหน่ง.................................................................................. 
             วันที่....................เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.2560 
 
   
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


