
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 

งบประมาณองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
.......................................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 
(เจริญจิตต์วิทยา) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม  พ.ศ.2560 และได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากเงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี งบประมาณประจ าปี 256๕  จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑ อัตรา            
โดยก าหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

 

๑. ช่ือต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
 ชื่อต ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอน 
 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดว้ยวิธกีาร         
    ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๕) ประสานความรว่มมอืกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียน ตามศกัยภาพ 
(๖) ท านบุ ารุง ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม   แหล่งเรยีนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
(๗) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพฒันาการเรียนการสอนให ้

          มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน 
     (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง  ๑ อัตรา รายละเอียดต าแหน่งว่างและวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี ้
ค่าตอบแทน  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (เป็นเงินเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท ค่าครองชพี ๖,๖๖๐ บาท 

และค่าประกันสังคมร้อยละ ๕ บาท เป็นเงิน ๗๕๐ บาท) 
ระยะเวลาการจ้าง นับตัง้แต่วันท าสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และอาจต่อสัญญาได้อีก 

 ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ ๑ ปี 
 
 
 
 
 



 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
          ต าแหน่งนี ้
     (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
         สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
          เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทิ่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องใน 
          ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (๙) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้                     
        เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 
๒๕๕๓ มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครู    
อัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบัญคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๓ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน  
หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง  
     และก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน  
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 



 
๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก             

(เจริญจิตต์วิทยา) ทั้ งนี้ ตั้ งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ (ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิด              

รับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
๒. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ และส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน

อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ      
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรอง คุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยระบุสาขาวิชา ที่
ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
แต่ต้องน าปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ มาแสดงในวันที่ได้รับการบรรจุ 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบับ   
พร้อมต้นฉบับ 

๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยโรค 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล      
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

๖. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิวา่มีสิทธิประกอบวิชาชพีเสมือนเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครตูามพระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จ านวน ๑ ฉบับ 
พร้อมต้นฉบับ 

ทั้งนี ้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ดว้ยและต้นฉบับ
ทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจกับส าเนาถูกต้องในวันรบัสมัครแล้ว 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน 
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ 
ผู้นั้น ทั้งนี้ จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ และ
สถานศึกษาที่รับสมัคร มิได้ 

 
 



 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์
วิทยา) 

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่าย

ภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้าน
ดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ความสามารถและ
ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

๑๐0 

 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต ่ากว่า ร้อยละ ๖๐ 

๘. การจัดล าดับที ่
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่าน

การเลือกสรรไดค้ะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดล าดับที่ ดังนี้ 
8.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ ข้อ 1 สูงกว่า อยูใ่นล าดับที่สูงกวา่  
8.2 หากคะแนนสมรรถนะรวมเท่ากันให้ผู้มีล าดบัที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งว่าง ของโรงเรียน โดยขึ้นบัญช ีจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)  
๑๐. การเรียกตวัผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 

ให้ถือประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) เป็นการเรียกตัว เพื่อให้
รายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามที่ก าหนด ประกาศรายชื่อ ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) 
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) จะต้องไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
โดยให้ท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
หากไม่ไปรายงานตัว และท าสัญญาตามก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างเท่ากับระยะเวลาที่
เหลือ ทั้งนี ้ไม่เกิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 



 
อนึ่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี ท าหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตรา

จ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการ /
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด 
 

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

 
(นางสาวงามทพิย์   ยอดบุญฤทธิ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจติต์วิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่าง คุณวุฒิ และวิชาเอก 

แนบประกาศโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) 
ลงวันที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ คุณวุฒิ วิชาเอก จ านวน 
๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 

(เจริญจิตต์วทิยา) 
บางใหญ ่ ปริญ ญ าตรีท างการศึกษา 

หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
(๑) คอมพิวเตอร์  
(๒) วิทยาศาสตร ์
(๓) ประถมศึกษา 
(๔) อุตสาหกรรมศิลป์ 

๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
งบประมาณองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
---------------------------------------------- 

 
๑. ประกาศรับสมัคร วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรยีนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) 
๒. รับสมัครวันที ่๒๒ สิงหาคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก         
    (เจริญจิตต์วิทยา) 
๓. ประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะ วันที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพกุ 
(เจริญจิตต์วทิยา) 
๔. ประเมินสมรรถนะ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจติตว์ิทยา) 
๕. ประกาศผลการเลือกสรร วันที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจติต์วิทยา) 
๖. ท าสัญญาจ้าง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตตว์ิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เลขประจ าตัวสอบ ....................... 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรี 
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................. 
๒. เกิดวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ....................อาย.ุ............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา...........................................................วิชาเอก........................................................................... 
จากสถานศึกษา ..............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................... 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................. 
๕. บัตรประจ าตวัประชาชนเลขที่.........................................................................................................................  
ออกให้ ณ  อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................................................เมื่อวันที่………...... 
เดือน...........................พ.ศ...............หมดอายุวันที…่…….........เดือน...........................พ.ศ…………………………….. 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที.่..............ต าบล.................................อ าเภอ........................................ 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์.....................................โทรมือถือ..................................................... 
๗. สถานภาพ � โสด � สมรส � หม้าย � หย่า 
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................อาชพี..................................................................... 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี ้
� ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
� ส าเนาบัตรประชาชน � ใบรับรองแพทย ์
� ส าเนาทะเบียนบ้าน � ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร ู
� ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้าม)ี � อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

(.........................................................) 
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .................. 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ผู้สมัครได้เสนอใบสมัคร และหลักฐานได้ถกูต้อง 
ครบถ้วนแล้ว 

 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          (.................................................) 
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
� มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
� ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 



 
 


