
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่จริม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

วิชาเอกคณิตศาสตร์  
-------------------------- 

    ด้วย โรงเรียนแม่จริม อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต ๓๗ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง 
จ ำนวน 1 อัตรำ วิชำเอกคณิตศำสตร์ ฉะนั้น อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  มีนำคม ๒๕๔๗ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎำคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเก่ียวกับลูกจ้ำง
ชั่วครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล/ลูกจ้ำงชั่วครำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  ครูอัตรำจ้ำง  วิชำเอกคณิตศำสตร์  จ ำนวน  1 อัตรำ 
  อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๘,๐๐๐ บำท พร้อมประกันสังคม   

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เพศชำยหรือเพศหญิง มีสัญชำติไทย 
  ๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำยทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ  
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
พรรคในกำรเมือง 
   ๒.๗  ไมเ่ป็นผู้เคยต้องโทษจ ำค ำโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่โทษ ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรท้องถิ่น 
  2.10 เพศชำยต้องพ้นพันธะทำงทหำรแล้ว 
 
 
 
 

 



 
 

 

  ๓.  คุณสมบัตผิู้สมัคร  
  ๓.๑ มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรองและก ำหนด เป็น
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์  
  3.2 มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรืออ่ืน ๆ 
ทีก่ฎหมำยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนด 

 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำร 
ที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  ๔.๒  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนำกำรผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๔.๓  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

๔.๔  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๕  ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนำผู้เรียน 

ตำมศักยภำพ 
๔.๖ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำ 

๕.  การรับสมัคร 
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
 ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่หน้ำห้อง

ผู้บริหำร หรือดำวน์โหลดใบสมัครส่งมำที่โรงเรียนแม่จริม   อ ำเภอแม่จริม   จังหวัดน่ำน   ระหว่างวันที่                
9 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน ๒๕๖3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-719-800 ,088-4181948  

๕.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน  

จ ำนวน ๑ รูป 
 (๒) ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) และส ำเนำปริญญำบัตรหรือส ำเนำหนังสือ 

รับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
 (๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 

  (๔) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน  
หรืออ่ืน ๆ ที่กฎหมำยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนด จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 (๕) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล  
(กรณี ชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ 

 (๖) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 
 (๗) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่ 

วันที่ตรวจร่ำงกำย และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทั้งนี้ หลักฐำนตำมข้อ (๒) - (๖) ให้น ำต้นฉบับจริงมำเพ่ือตรวจสอบ และให้ส ำเนำหลักฐำน 

เอกสำรทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
 
 
 
 
 



 
 

๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนแม่จริม อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ 

กำรคัดเลือก เรียงตำมล ำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖3 ณ โรงเรียนแม่จริม  
อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน และทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนแม่จริม www.maecharim.ac.th และทำง Facebook 
: MaecharimSchool Nan 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก 
  โรงเรียนแม่จริม จะด ำเนินกำรคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. – 
12.00 น.  ณ โรงเรียนแม่จริม อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน โดยได้ก ำหนดกำรคัดเลือก ดังนี้ 
 
 

วันและเวลา วิชาที่สอบ คะแนน 

27 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – 

12.00 น 
ภาคเช้า 

ภำค ก (ประเมินแฟ้มสะสมผลงำนและสอบสัมภำษณ์) 
- ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 

๕๐ 

ภำค ข (สำธิตกำรสอน) 
- สำธิตกำรสอน จ ำนวน ๑ ชั่วโมง (จ ำลองสถำนกำรณ์ 

ด้วยตนเอง พร้อมแนบแผนกำรสอน) 
๕๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 ๘.  การจัดล าดับผลการคัดเลือก 
   ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐  
โดยโรงเรียนแม่จริม จะน ำผลคะแนนจำกกำรสอบคัดเลือก มำจัดเรียงล ำดับคะแนนที่สูงกว่ำตำมล ำดับ  
กรณไีด้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ถือว่ำผู้ได้คะแนน ภำค ก มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ล ำดับที่สูงกว่ำ 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนแม่จริม จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำได้ตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ 
ตำมข้อ ๘   ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนแม่จริม และทำงเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแม่จริม www.maecharim.ac.th และทำง Facebook : MaecharimSchool Nan 
 

๑๐.  การรายงานตัวและการจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๐.๑ กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับที่ ตำมประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของโรงเรียน
แม่จริม โดยผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ล ำดับที่ ๑ จะต้องมำรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง พร้อมปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่  
30 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา 08.0๐ น. ณ โรงเรียนแม่จริม หำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน
และเวลำที่ทำงโรงเรียนก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์ และจะเรียกล ำดับถัดไปมำรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำงต่อไป 
   

http://www.maecharim.ac.th/
http://www.maecharim.ac.th/


 
 

    ๑๐.๒ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องน ำผู้ค้ ำประกันพร้อมหลักฐำนของผู้ค้ ำประกันมำด้วย 
ในวันรำยงำนตัว โดยผู้ค้ ำประกันจะต้องเป็นข้ำรำชกำรต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ ๓  
  ๑๐.๓ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร 
จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำงหรือยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  10.4 ระยะเวลำกำรจ้ำง เป็นระยะเวลำ 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 
 15 เมษายน 2564 
 

         อนึ่ง ครูอัตรำจ้ำง ทุกท่ำน ถือเป็นกำรจ้ำงรำยเดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน ำไปสู่ กำรบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร หำกผู้ใดจะบรรจุเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์ตำมองค์กรกลำงก ำหนด 
 

ประกำศ ณ วันที่  9  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖3 
   

  
 
              (นำงรัชนีวรรณ  บุญทวี) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่จริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ปฏิทินการเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนแม่จริม ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ประกำศและรับสมัคร    วันที่ 9 - 25  พฤศจิกำยน ๒๕๖3 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ภำยในวันที่  26 พฤศจิกำยน ๒๕๖3 
ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก    วันที่  27  พฤศจิกำยน ๒๕๖3  (ภำคเช้ำ) 
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก   ภำยในวันที่ 27  พฤศจิกำยน ๒๕๖  (ภำคบ่ำย) 
รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง   วันที่   30 พฤศจิกำยน ๒๕๖3 
ปฏิบัติหน้ำที่     วันที่ 1 ธันวำคม ๒๕๖3 – 15 เมษำยน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
------------------------------- 

 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาชาวิชา คณิตศาสตร ์
๑. ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อและนำมสกุล 
(นำย/นำง/นำงสำว)............................................................................. 

 

สมัครต ำแหน่ง 
..................................................................... 

 

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………... 
หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................................................... 
E – mail Address …………………………………………………………………… 

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 
.................................. 

 

อำยุ 
.................................. 

 

สถำนที่เกิด 
.................................. 

 

เชื้อชำติ 
.................................. 

 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ...................................................... 
ออกให้ที่อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ 
วัน/เดือน/ปี ที่ออกบัตร ........................... หมดอำยุ ........................... 

 

สถำนภำพ 
.................................. 

 

สัญชำติ 
.................................. 

 

ศำสนำ 
.................................. 

 

 

อำชีพปัจจุบัน ............................................................. ......................................................................................................  
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน ......................................................................................................................................... 
๒. ข้อมูลทางการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    
    
    
    
    
    
๓. ข้อมูลการฝึกอบรม 
 ๓.๑) ....................................................................................................... ................................................... 
 ๓.๒) ........................................................................................................................ .................................. 
 ๓.๓) ..........................................................................................................................................................  
 ๓.๔) ........................................................................................................................ .................................. 
 ๓.๕) ........................................................................................................................ .................................. 
 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
๑ x ๑.๕ นิ้ว 

ใบสมัครเลขที่ .......................... 



 
 

 
๔. ข้อมูลการท างานและประสบการณ์การท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง ๓ ปีย้อนหลัง) 

ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 
ของหน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและหน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน 
(บาท) สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
 
 
 
 
 
 
 

     

โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในช่วง ๓ ปีย้อนหลัง (ถ้ำมี) 
.............................................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
๕. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
๖. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 
สถานที่ท างานปัจจุบัน

และเบอร์โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์

กับท่าน 

๑  
 

   

๒  
 

   

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรืออ่ืน ๆ  
ทีก่ฎหมำยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนด 
 ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว 
 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  รูปถ่ำย ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ใบรับรองแพทย์ 
 อ่ืน ๆ ................................................................................................. .................................. 

 ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมใดเป็นควำมเท็จ  
หรือไมต่รงควำมจริง ให้ถือเป็นหลักฐำนเพื่อเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที 

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



 
 

ยื่นใบสมัครวันที่ .......................................................................... 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้ว 
เห็นว่ำ 
 
 หลักฐำนครบ 
 หลักฐำนไม่ครบ ................................................... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
    (......................................................) 

ต ำแหน่ง ........................................................ 
วันที่ ............................................................ 

 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่ำ 
 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
 ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก ..................................... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ ........................................................ 
    (......................................................) 

ต ำแหน่ง ........................................................ 
วันที่ ............................................................ 

 


