
 
 
 

 

ประกาศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี  สาขาขุนป๋วย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
-------------------------------------------- 

 
  ด้วยโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔ จะด าเนินการสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  จ านวน  ๑  อัตรา  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ และค าสั่ง
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวประกอบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด             
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
และ ก าหนดแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
                                                                                                                                                    

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
 ๑.๒ อัตราว่าง จ านวน  ๑  อัตรา   
 ๑.๓ ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
   
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน  
  ๒.๑  งานธุรการ สารบรรณ ตอบรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และ
หนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office 

๒.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  การจัดท า

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
๒.๔  งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น                    

การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
๒.๕  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

/๓.  คุณสมบัติของ 
 



๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปในสาขา งานการบัญชี                        

การเลขานุการ คอมพิวเตอร์  หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา  (ส าหรับปริญญาตรีโดยจะต้องสมัครใจ                            
รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท ) 

๓.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย   

(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน

กฎ ก.ค.ศ.   
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ   

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอ่ืน   

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน 
ของรัฐ   
 
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง            
ณ  โรงเรียนแม่วินสามัคคี  ต าบลแม่วิน  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 
 
๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
      ๕.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 

๕.๒  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ขึ้นไป 

๕.๓ ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  จ านวน  ๑ ชุด 
๕.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
 

/๕.๕ ส าเนาทะเบียน 



๕.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน 

จ านวน ๑ รูป 
๕.๘  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล                

เป็นต้น    
   
๖.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี              
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่
สมัครคัดเลือก อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือก ไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ณ  โรงเรียน
แม่วินสามัคคี  และเว็บไซต์  http://www.maewinsamakkee.ac.th 
 
๘.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้ 
 หลักสูตรการคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 วิธีการคัดเลือก  
 ส่วนที่ ๑ สอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน (ปฏิบัติ)   ๕๐ คะแนน 
 ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์       ๕๐ คะแนน 
 
 ส่วนที่ ๑ สอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
 ๑.ความสามารถในงานธุรการและสารบรรณ                    ๒๕ คะแนน 
 ๒.ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต         ๒๕ คะแนน 
 ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ 
 ๑.ประวัติส่วนตัวและการศึกษา              ๑๐ คะแนน 
 ๒.บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา                        ๑๐ คะแนน 
 ๓.วุฒิภาวะทางอารมณ์                                   ๑๐ คะแนน 
 ๔.ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา            ๑๐ คะแนน 
 ๕.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์                          ๑๐ คะแนน 
 

/๙.ก าหนดวัน เวลา 

http://www.maewinsamakkee.ac.th/


๙.ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 
 
๑๐.เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รวมกันไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันให้เรียงล าดับ
ดังนี้   
 ๑.ให้ผู้มีคะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 ๒.ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 
๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๔ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   ณ  โรงเรียนแม่วินสามัคคี  และเว็บไซต์  http://www.maewinsamakkee.ac.th 
โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็น
ระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
 
๑๒.การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
 ๑๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 ๑๒.๓ ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง 
 ๑๒.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบก าหนดเวลา ๑ ปีนับตัง้แต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
 ๑๒.๕ หากมีการปฏิบัติรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
๑๓.การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
 ๑๓.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ งาน ธุรการ
โรงเรียนเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือกและตามจ านวนต าแหน่งว่าง ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือก จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง ส าหรับการจ้างครั้ง
ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้
ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้มารายงานตัวไม่ช้ากว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่ วันประทับตราของ
ไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ และจะด าเนินการจ้างและท าสัญญาจ้างและท าตามสัญญา
จ้างเมื่อได้รับการอนุมัติเงนิงวดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ เท่านั้น 
  
 
 

/๑๓.๒ หากตรวจสอบภายหลงั 

http://www.maewinsamakkee.ac.th/


 ๑๓.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครใดๆ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครให้ถือว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ทั้งนี้
หากผู้ใดได้รับการจ้างแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธ์ใดๆ มิได้
อันหนึ่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไม่ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานะภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้ง เป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันตามกลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ที่องค์กรต่างๆ ก าหนด 
 
๑๔.ข้อมูลการติดต่อ 
 โรงเรียนแม่วินสามัคคี เลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๑๑ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๐๒๗๖๙๙ 
  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

         ( นายประเสริฐศักดิ์  เหมือนหาญ ) 
                                                         ผู้อ านวยการ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
โรงเรียนแม่วินสามัคคี  สาขาขุนป๋วย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

       (แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ) 
 

๑. ประกาศรับสมัคร 
 
ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

๒. รับสมัคร 
 
วันที่ ๑๖– ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 
ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 
๔. สอบข้อเขียน  
    -  ส่วนที่ ๑ สอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน (ปฏิบัติ)  (๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.) 
    -  ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (๑๓.๐๐ น.) 
 

วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕. ประกาศผลการคัดเลือก 
 
ภายในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

 
๖. ด าเนินจัดจ้างธุรการโรงเรียน 
 

 
ได้รับแจ้งอนุมัติเงินงบประมาณจัดสรร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

โรงเรียนแม่วินสามัคคี  สาขาขุนป๋วย   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

 
 

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล............................................... ................. 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.. ........................................ 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .............อายุ..........ปี............เดือน............วัน 
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด ................................... 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................ออก  ณ  ส านักงาน...................................           

เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................... ............. 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ต าบล.................................... .......... 

อ าเภอ..................................จงัหวัด....................................โทรศัพท์................ ........................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. ...... 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วชิาเอก........................................... ...หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..................................................................................................... ........... 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โรงเรียนแม่วินสามัคคี  สาขาขุนป๋วย 
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ๑  ฉบับ 
             ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                           ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
    ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ              ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
             หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

 
 
 
                                                    ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดอืน.........................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว  



 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


