ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะดำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 36 จำนวน 2 อัตรำ อำศัยอำนำจตำม
คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560
เรื่อง กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
อัตราว่าง
จำนวน 1 อัตรำ
ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บำท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561
และจ้ำงต่อหำกได้รับงบประมำณเพิ่ม และผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงำนพิมพ์หนังสือที่เป็นภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดและ/หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือรำชกำร บันทึก รำยงำน ประกำศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่ำง ๆ เป็นต้น
2. กำรดูแลรักษำเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่ำงอื่นที่มีไว้เพื่อ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์เอกสำร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลผล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในกำรพิมพ์
3. ติดตั้งหรือบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต
4. แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรสำรสนเทศ
5. กำรนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ด้ำนกำรบริหำรงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด และด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
6. กำรบริหำรระบบงำนฐำนข้อมูล สำรองข้อมูล กำรกู้คืน ระบบงำนคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย เพื่อป้องกำรกำรสูญหำยของข้อมูลและสำรสนเทศ
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

/คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2549 ว่ำด้วยโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ำม
เบื้องต้นดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตรำย
(ค) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยำเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุรำเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่พรรค
กำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด
อำญำเว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
2. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
(1) วุฒิปริญญำตรี หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หรือสำขำวิชำ หรือทำงคอมพิวเตอร์
(2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์
(3) สำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft office
(4) สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
(5) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ หรือกำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสม
แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
1.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อัตราว่าง
จำนวน 1 อัตรำ
ปฏิบัติงำน โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 2
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บำท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561
และจ้ำงต่อหำกได้รับงบประมำณเพิ่ม และผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการ และงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

/คุณสมบัติ...

-3คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ ม.3
(3) สัญญำติไทย เชื้อชำติไทย
(4) อำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ จนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
(6) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัครเข้ำ รับกำรคั ดเลื อก ให้ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลั กฐำนด้ว ยตนเอง
ณ กลุ่ ม บริ ห ำรงำนบุ ค คล ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 36 ระหว่ ำ งวั น ที่ 15 - 19
มกรำคม 2561 ตั้ ง แต่ เ วลำ 08.30 – 16.30 น. สำมำรถ Download ใบสมั ค รได้ ท ำงเว็ บ ไซต์
http://www.spm36.obec.in.th
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการต้องมีฉบับจริง และฉบับสาเนา อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย ดังนี้
3.1 สำเนำวุฒิกำรศึกษำและสำเนำแสดงผลกำรเรียน อย่ำงละ 1 ฉบับ
3.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง แต่งกำยสุภำพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำสีดำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว
ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ำยครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
3.3 สำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร (กรณีที่ไม่สำมำรถนำทะเบียนบ้ำนฉบับจริงไปแสดง
ได้ ให้ดำเนินกำรไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้ำน ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเทศบำลใดก็ได้นำไปใช้แทน ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร หรือใบแทน
3.5 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่ำ
ไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
3.6 หลั กฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสื อส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลั กฐำน
ทำงทหำร (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครรำยใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสำรไม่ครบตำมประกำศรับสมัคร เจ้ำหน้ำที่
รั บ สมัครมีสิ ทธิ์ที่จะไม่รั บ สมัคร ผู้ส มั ครรำยใดปกปิดหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ โดยเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หำกผ่ำนกำรคัดเลือกได้และได้รับกำรเรียกตัวเข้ำรับ
กำรจัดทำสัญญำจ้ำง ซึ่งได้ตรวจสอบพบภำยหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้จัดทำสัญญำจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 36 จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ รั บ
กำรคั ด เลื อ ก ภำยในวั น ที่ 22 มกรำคม 2561 ณ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 36
และทำงเว็บไซต์ http://www.spm36.obec.in.th
/5.หลักเกณฑ์...

-45. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.1 สอบปฏิบัติ (ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด) 50 คะแนน ทดสอบ ดังนี้
1. พิมพ์เอกสำรด้วยโปรแกรม Microsoft Word
2. กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
3. นำเสนอข้อมูลด้วย Power Point
4. กำรตั ด ต่ อ ภำพโดยใช้ ข้ อ ควำม, หน้ ำ ภำพข่ ำ ว โดยใช้ โ ปรแกรม Photoshop
หรือโปรแกรมกรำฟิก
5.2 สอบสั มภำษณ์ 50 คะแนน โดยพิจำรณำจำกประวัติ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ เชำว์ปัญญำ และเจตคติ
6. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
6.1 สอบปฏิบัติ (ตำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด) ในวันที่ 24 มกรำคม 2561
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป
6.2 สอบสัมภำษณ์ (พี่เลี้ยงเด็กพิกำร) ในวันที่ 24 มกรำคม 2561
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
สถำนที่คัดเลือกจะแจ้งพร้อมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ผ่ ำนกำรคัดเลื อกจะต้องได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิช ำชีพ (สั มภำษณ์ )
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย กรณีที่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมั ธ ยมศึก ษำ เขต 36 จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ ำนกำรคัด เลื อ ก
ภำยในวันที่ 26 มกรำคม 2561 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 และทำงเว็บไซต์
http://www.spm36.obec.in.th โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับ
9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้
เว้นแต่ มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรสั่งจ้ำง ในวัน เวลำ ที่กำหนด
2. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
3. ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมกำหนดเวลำสั่งจ้ำง
4. บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครบกำหนดเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศขึ้นบัญชี
/11.กำรจ้ำง...

-511. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
1. กำรดำเนินกำรจ้ำงจะจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลู กจ้ำงชั่วครำวเรียงตำมล ำดับ
ตำมจำนวนตำแหน่งว่ำง กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำรับกำรจ้ำงครั้งแรก จะใช้กำรประกำศผลผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกและกำรขึ้นบัญชีเป็นกำรเรียกตัวมำทำสัญญำจ้ำง จึงเป็ นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้อง
ทรำบประกำศกำรขึ้ น บั ญ ชี ส ำหรั บ กำรจ้ ำ งในครั้ ง ต่ อ ๆ ไป จะมี ห นั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ ก
เป็นรำยบุคคล โดยส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับตำมที่อยู่ที่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัครโดยให้เวลำ
มำรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ประทับตรำของไปรษณีย์ต้นทำงบนจดหมำยลงทะเบียนที่เรียก
ตัวนี้ ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงหน่วยงำนใด ๆ ซึ่ง ผู้ที่
ไม่ไปรำยงำนตัวและจัดทำสัญญำจ้ำงตำมกำหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรทำสัญญำจ้ำงกับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะเรียกผู้ได้รับคัดเลื อก
ลำดับที่ถัดไปเพื่อทำสัญญำจ้ำงต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภำยหลังมิได้
2. กำรจ้ ำงตำมข้อ 1 ไม่มีข้อผู กพันต่อเนื่ องที่จะนำไปสู่ กำรบรรจุห รือปรับเปลี่ ยนไปเป็น
ตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำร ในระหว่ำงปีงบประมำณ หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติตำมที่กำหนดหรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำงอำจบอก
เลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ
ประกำศ ณ วันที่ 10 มกรำคม 2561

(นำยมนต์ชัย ปำณธูป)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561)
1. ประกำศรับสมัคร

ภำยในวันที่ 10 มกรำคม 2561

2. รับสมัคร

วันที่ 15 – 19 มกรำคม 2561

3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ
กำรคัดเลือก

ภำยในวันที่ 22 มกรำคม 2561

4. ดำเนินกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่ 24 มกรำคม 2561

5. ประกำศผลกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่ 26 มกรำคม 2561

6. รำยงำนตัวเพื่อจัดทำสัญญำจ้ำง

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่ )
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเองและลงลำยมือชือ่ ต่อเจ้ำหน้ำที่
รับสมัคร

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
******************
เลขประจำตัวสอบ....................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
ด้วย ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง..........................
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ
เพื่อประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................สัญชำติ.................. ......
2. เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... อำยุ...............ปี.............เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิกำรศึกษำ..........................................................วิชำเอก................................................ ....................
จำกสถำนศึกษำ.....................................................เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ..................
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................... ..........................
5. บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่..................................................ออกให้ ณ อำเภอ.........................จังหวัด....................
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่........ตำบล...............................อำเภอ.............................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.........................โทร...............................................E-mail:……………………………………………………………
7. สถำนภำพ
โสด
สมรส
หม้ำย
หย่ำ
8. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเลขที่.........................................ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ............
หมดอำยุ เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ.....................(ถ้ำมี)
9. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้วดังนี้
สำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน
สำเนำบัตรประชำชน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ำมี)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ ข้ อ ควำมที่ แ จ้ ง ไว้ ในใบสมั ค รนี้ ได้ ต รวจสอบเอกสำรหลั ก ฐำนกำรสมั ค รเข้ ำ รั บ
คัดเลื อกแล้วถูกต้องและเป็ น ควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ
ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำทีร่ ับสมัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่ำ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก..............................................
ลงชื่อ.....................................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561

