
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

------------------------------------------ 
                    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 หนังสอืส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 624 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562          
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่ว 
คราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน
ราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

          ๑.  ชื่อต ำแหน่ง วิชำเอก กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจัดจ้ำง เป็นพนักงำนรำชกำร 
                       ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

        วิชาเอกนาฏศิลป์    โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฏร์รังสรรค์  อ าเภอขามทะเลสอ 
                  ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
                      ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่
หลัก ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
งาม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                 อัตรำคำ่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
                            ค่าตอบแทนต่อเดือน   ๑๘,๐๐๐   บาท 
                            สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                            ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่  ๓0  กันยายน  ๒๕63 
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                 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                         ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
                               (๑) มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
              (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                               (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต       
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                            (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่           
พรรคการเมือง 

                               (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

                               (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                               (๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                               (๙) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

                       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
          (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
                               (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

                 ๓. กำรรับสมัคร 
                      ๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ต้ังแต่วันที่  25 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2561  
เว้นวันหยุดรำชกำร                      
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                     ๓.๒ หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                             (๑) รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
                             (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียน
แสดงผลการเรียน( Transcrip) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
                             (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                             (๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน   
การสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
                             (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ ไม่เกิน  ๑  เดือน           จ านวน  1  ฉบับ 
                             (6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
                             (7) รายงานประวัติและผลงาน ตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 เล่ม 
   การเสนอประวัติและผลงาน ตามหัวข้อที่ก าหนดทุกข้อ ต้องแนบเอกสารตามหลักฐาน
อ้างอิงทางราชการ/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน และส าเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ เช่น วุฒิบัตร ค าสั่ง   และ
หนังสือรับ เป็นต้น 
                     ๓.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
                     ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก  อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

                 ๔. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                
เข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2561  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา             
เขต 5  สถานที่ในการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
                ๕. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
                       จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
รายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้  
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                ๖. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ผ่าน 

แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และเม่ือรวมกันทั้ง 3 ภาคแล้วจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดล าดับที่เรียง
จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามล าดับในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดับดีกว่า กรณีคะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า กรณี 
คะแนนภาค ก เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินประวัติและผลงานมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า กรณีเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

                ๗. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือกตามล าดับคะแนน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภำยในวันที่ 3  
พฤษภำคม  ๒๕61  ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก              
เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว                 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

     ๘. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
                         การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ล าดับที่ ๑    จะต้องมารายงานตัวและท า
สัญญาจ้าง  ในวันที ่4 พฤษภำคม ๒๕61  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑0.๐๐ น.  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 หากผู้ผ่านการคัดเลือก   ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละ
สิทธิ์  และจะเรียกล าดับถัดไปมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างต่อไป 

                     ประกาศ     ณ    วันที ่   18   เดือน  เมษายน    พ.ศ.  ๒๕61 
 
                                                      

 
(นายจัตุพร  บุญระดม) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ตำรำงก ำหนดกำรรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดือนปี รำยกำร หมำยเหตุ 
วันที่ 18 เมษายน  2561 ประกาศรับสมัคร  
วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม  
๒๕61 

รับสมัคร 

ภายในวันที่  2 พฤษภาคม  ๒๕61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

วันที่  3  พฤษภาคม  ๒๕61 ทดสอบ / ประเมินสมรรถนะ 
ภายในวันที่  3 พฤษภาคม  ๒๕61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกและ 

การสรรหา 
วันที่  4 พฤษภาคม  ๒๕61 รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 



 
 
 
 
 

ตำรำงกำรประเมินสมรรถนะเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง ครูผู้สอน  
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

วันที่  18  เมษำยน  ๒๕61 
.................................................................................. 

 
วัน/เวลา วิชาที่สอบ/ประเมิน คะแนนเต็ม 

200 คะแนน 
หมายเหตุ 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ประเมินประวัติและผลงาน 
 
สอบข้อเขียน 
ภาค ก. ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู 
ภาค ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ต าแหน่ง 
ภาค ค. สัมภาษณ์ 
 
 

50 คะแนน 
 

50 คะแนน 
 
 
 
 

50 คะแนน 
 

50 คะแนน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

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

ภาค ก  สอบข้อเขียน (50 คะแนน) 
1.  ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของ

ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาการการ ทดสอบโยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้  
1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.3  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.4  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
      1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
      1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 

       1.5 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
       1.6 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
          1.7 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
          1.8 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
          1.9 มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
      1.10 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
         1.10.1 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         1.10.2 จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว 
         1.10.3 การพัฒนาผู้เรียน 
         1.10.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
         1.10.5 การวิจัยทางการศึกษา 
         1.10.6 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
         1.10.7 การจัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาค ข. สอบข้อเขียน (50 คะแนน) 
     2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร  



 

 

 

- 2 - 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (100 คะแนน) 

1. ประเมินประวัติและผลงาน (50 คะแนน) 
โดยน าเสนอรายงาน ตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมภาคผนวก จ านวน 1 เล่ม (รายละเอียดแนบท้าย) 

2. สอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 
พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การเสนอประวัติและผลงานเพ่ือใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

----------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล........................................................................ ............ 
2. วัน เดือน ปีเกิด.......................................................อายุ.................ปี 
3. ภูมิล าเนา.................................................................................................................... ........................ 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ......................... 

ตอนที่ 2  ประวัติ / ผลงาน 
1. คุณวุฒิการศึกษา.............................................................. .......วิชาเอก.............................................. 
2. ประสบการณ์ด้านการสอน......................................................................................................... ........ 

............................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. .............................. 
3. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. .............................. 
4. การได้รับรางวัล / การยกย่องเชิดชูเกียรติ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .............................. 

...........................................................................................................................................................  
5. ผลงานที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา........................................................................................ .... 

......................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ........................................... 
6. แนวคิด/วิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน....................................................................................  

........................................................................................ .................................................................. 

............................................................................................................................. .............................. 
 

 

      (ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร 

            (...................................................) 

 



หมายเหตุ   การเสนอประวัติและผลงาน ตามหัวข้อที่ก าหนดทุกข้อ ต้องแนบเอกสารตามหลักฐานอ้างอิงทาง
ราชการ/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน และส าเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ เช่น วุฒิบัตร ค าสั่ง   และหนังสือรับ  
เป็นต้น 


