
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจรญิ  จ ากดั 

เรื่อง รบัสมคัรสรรหาบุคคลเพือ่จา้งเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์  
 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั  จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจา้งเป็น

เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์ประเภท ก. (1)  จ านวน 2 อตัรา โดยวธิกีารคดัเลอืก  รายละเอยีดดงัน้ี  
 อาศยัอ านาจตามความใน 10 (1) แห่งระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั  

ว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน พ .ศ. 2559  ประกอบกบัมติที่ประชุม คร ัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที ่           

9  พฤศจกิายน  2559 จงึประกาศรบัสมคัรสรรหาบคุคลเพือ่จา้งเป็นเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ ประเภท ก. ดงัน้ี 
 1. ต าแหน่งทีร่บัสมคัร 
    เจา้หนา้ที่สหกรณ์ ประเภท ก. (1) (เจา้หนา้ที่ซึ่งสหกรณ์จา้งไวป้ฏิบตัิงานเป็นการประจ า ) จ านวน                  

2 อตัรา  สรรหาโดยวธิกีารคดัเลอืก ไดแ้ก่ 
   1.1 เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์(เจา้หนา้ทีธุ่รการ)  จ านวน 1  อตัรา 
   1.2 เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์(เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ)  จ านวน 1  อตัรา  
   รายละเอียดลกัษณะงาน คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งและสมรรถภาพที่ตอ้งการ สถานที่ปฏิบตัิงาน  

อตัราค่าจา้ง  การจา้ง และสวสัดกิาร  ตามเอกสารผนวก 1 ทีแ่นบทา้ยประกาศน้ี 
 2. คุณสมบตัทิ ัว่ไปของผูส้มคัร 

2.1  มสีญัชาตไิทย  และมศีรทัธาในอดุมการณข์องสหกรณ์ 

2.2  มอีายุไม่ต า่กว่า  18  ปีบริบูรณ ์ และไม่เกนิ  55  ปีบรบูิรณ์ 

    2.3  ไมเ่ป็นผูม้กีายทพุพลภาพไรค้วามสามารถหรอืจติฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ ท ัง้ไมเ่ป็นโรคเรื้อน วณัโรคใน

ระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  โรคพษิสุราเรื้อรงั  หรือโรคอย่าง

อื่นตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

2.4  ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

2.5  ไมเ่ป็นผูม้หีน้ีสนิลน้พน้ตวั 

    2.6  ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษถงึตอ้งออกจากงาน  หรอืออกจากราชการหรือหน่วยงานของรฐัหรือเอกชน

ฐานทจุรติต่อหนา้ที ่

    2.7  ไม่เป็นผูเ้คยถูกรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

    2.8  ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระท าผดิวนิยัซึ่งอาจตอ้งไดร้บัโทษ  ไล่ออก หรือใหอ้อก

ตามระเบยีบว่าดว้ยวนิยั  การสอบสวนและการลงโทษส าหรบัเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้ง 

    2.9  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ                 

ทจุรติต่อหนา้ที ่

    2.10  ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมคี าวินิจฉยัเป็นที่สุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ

ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 

 

   /3. ค่าสมคัรและเงือ่นไขการสมคัร 



  3. ค่าสมคัรและเงือ่นไขการสมคัร 

    ผูส้มคัรสอบคัดเลือกตอ้งช าระค่าสมคัรสอบ 100.00 บาท เมื่อสมคัรแลว้ค่าสมคัรจะไม่คืน                    

โดยผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือกจะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิท ัว่ไปและ

คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมคัรจริงและจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร พรอ้มท ัง้ยื่น

หลกัฐานในการสมคัรใหถ้กูตอ้งครบถว้น ในกรณีทีม่คีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา

ไมต่รงตามคุณวุฒขิองต าแหน่งที่สมคัรสอบ อนัมผีลท าใหผู้ส้มคัรไม่มสีทิธิสมคัรสอบตามประกาศรบัสมคัรดงักล่าว ใหถ้อื

ว่าการรบัสมคัรและการไดเ้ขา้รบัการคดัเลอืกคร ัง้น้ีเป็นโมฆะส าหรบัผูน้ ัน้และสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมคัรสอบในการสมคัร

ดว้ย  ทัง้น้ี  ผูส้มคัรแต่ละคนเลือกสมคัรไดเ้พียงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงเท่านัน้ และเมื่อเลอืกแลว้จะเปลีย่นแปลง 

แกไ้ขไมไ่ด ้

  4. การขอรบัและยืน่ใบสมคัร 

    ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการสรรหาตดิต่อขอรบัใบสมคัรและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองได ้ต ัง้แต่ต ัง้แต่

วนัที่ 10  พฤศจิกายน - 25  พฤศจิกายน  2559 ทุกวนัท าการ (วนัจนัทรถ์ึงวนัศุกร)์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.           

ณ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั เลขที่ 366  หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัอ านาจเจรญิ จนกว่าจะมผูีผ้่านการคดัเลอืกซึง่จะประกาศใหท้ราบต่อไป 

  5. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งแสดงประกอบการสมคัร 

    5.1  บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ 

    5.2  หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง  ไดแ้ก่ ปริญญาบตัร  และหรือ

ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcript) ฉบบัจรงิ 

    5.3 เอกสารและหลกัฐานที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งตามผนวก 1  เช่น หนังสือรบัรองการผ่านงาน  

ใบอนุญาตขบัรถยนต ์ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนต ์ฯลฯ ฉบบัจรงิ 

  6. เอกสารทีจ่ะตอ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร 

    6.1  ภาพถ่ายหนา้ตรง  สหีรอืขาวด า แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสดี า  ขนาด 3 x 4 

เซนตเิมตร  ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน จ านวน 2 รูป 

    6.2  ใบรบัรองแพทยแ์ผนปจัจุบนัช ัน้ 1 สาขาเวชกรรม  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าผูส้มคัร

ไมเ่ป็นโรคตอ้งหา้มตาม 

    6.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน  1  ฉบบั 

    6.4  ส าเนาทะเบยีนบา้น  จ านวน  1  ฉบบั 

    6.5  ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  จ านวน  1  ฉบบั 

    6.6  ส าเนาหลกัฐานและแสดงวุฒกิารศึกษาตามขอ้ 5.2  จ านวน  1  ฉบบั 

    6.7  ส าเนาเอกสารและหลกัฐานทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่งตามขอ้ 5.3  ประเภทละ  1  ฉบบั 

    6.8  ส าเนาหลกัฐานอื่น ไดแ้ก่ หลกัฐานการเปลีย่นชื่อ หรอืชื่อสกลุ การผ่านการเกณฑท์หาร หรอือื่นๆ 

ประเภทละ  1  ฉบบั 

    ท ัง้น้ี ใหผู้ส้มคัรรบัรองส าเนาเอกสารและหลกัฐานพรอ้มลงลายมือชื่อก ากบัทุกฉบบัและสหกรณ ์          

ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจรญิ จ ากดั สงวนสทิธทิีจ่ะไมค่ืนใบสมคัรและเอกสารที่ยื่นพรอ้มใบสมคัรท ัง้หมดไม่ว่า

กรณีใด 

 

 

/7. การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธสิอบคดัเลอืก 



  7. การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิสอบคดัเลอืก 

   สหกรณ์ออมทรพัยฯ์ จะประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้สอบคดัเลือก และก าหนด วนั เวลาสถานที่สอบ                 

ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2559  ณ ทีท่  าการสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ หรอืทางเวบ็ไซตส์หกรณฯ์  WWW.supsasookamnat.com 

8. วนั เวลาและสถานทีส่อบคดัเลอืก 

    สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั จะด าเนินการคดัเลอืกในวนัที ่29 พฤศจกิายน  

2559 ในเวลา  09.00 - 16.30 น. ณ ทีท่  าการ  ทกุวนัท าการ สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั   

  9. วธิกีารคดัเลอืก  

  คณะกรรมการคดัเลอืกจะด าเนินการคดัเลอืกโดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน  สอบภาคปฏบิตัิ 

  เวลา 09.00 - 11.00 น. ดงัน้ี 

  1. ความรูค้วามสามารถทัว่ไปเกี่ยวกบัสหกรณ์ 

  2. ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

        และวธิีการสมัภาษณ์  เวลา 13.00 - 15.00 น. เพื่อพจิารณาประวตัิส่วนตวั  ประวตัิการศึกษา  
ประสบการณ์ท างาน  ความรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปญัหาและเชาวนป์ญัญา  รวมท ัง้พจิารณาจากบุคลิกภาพ ทศันคต ิ 

ความเหมาะสม และความพรอ้มในการปฏบิตังิาน 
10. เกณฑก์ารตดัสนิ 

       ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 และคะแนนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

60 ของคะแนนทัง้หมด  จงึจะถอืว่าเป็นผูส้อบคดัเลอืกได ้ หากมผูีเ้ขา้รบัการคดัเลอืกไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  ใหถ้อืคะแนน

วชิาความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

  11. การประกาศผล 
    สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกโดยปิด

ประกาศไว ้ณ ส านกังาน และแจง้ใหผู้ผ้่านการคดัเลอืกทราบโดยตรง  ภายในวนัที่  29  พฤศจิกายน  2559 ผูท้ี่ไดร้บัการ
คดัเลอืก ใหร้ายงานตวัต่อผูจ้ดัการ ในวนัที ่ 30  พฤศจกิายน 2559  เวลา 09.00 น. อน่ึง ผูท้ี่ไดร้บัการคดัเลอืก จะตอ้งท า

สญัญาจา้งและค า้ประกนัต่อสหกรณ์ฯ ดว้ย หากไม่ท าสญัญา ดงักล่าวกบัสหกรณ์ฯ ถอืว่าผูไ้ดร้บัคดัเลอืกสละสทิธิ์การเป็น

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 

  12. การจา้งและแต่งต ัง้ 
    สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจ ังหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั จะพิจารณาจา้งและแต่งตัง้ผูผ้่านการ

คดัเลอืกโดยผูไ้ดร้บัการจา้งและแต่งตัง้จะไดร้บัค่าจา้ง สวสัดิการ และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ ์         

ทีส่หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจรญิ จ ากดั ก าหนด 
   จงึประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั 
 
  ประกาศ   ณ   วนัที ่  10  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2559 

    (ลงชื่อ)  
 

(นายทศพงศ ์  บญุพฒุ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั 

 

http://www.supsasookamnat.com/


 
ผนวก  1  

แนบทา้ยประกาศคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจรญิ จ ากดั 

เรื่อง รบัสมคัรสรรหาบคุคลเพือ่จา้งเป็นเจา้หนา้ที ่ประเภท ก. 

ลงวนัที ่ 9  พฤศจกิายน 2559 

ต าแหน่ง 1. เจา้หนา้ที่สหกรณ์ (เจา้หนา้ที่ธุรการ) จ านวน 1 อตัรา 

ลกัษณะงาน ปฏบิตังิานทางดา้นธุรการและการพมิพเ์อกสาร ประกอบกบัตดิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

สหกรณ์ฯ และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

คุณสมบตัิเฉพาะ

ต าแหน่งและสมรรถภาพ

ทีต่อ้งการ 

1. อายุ 18 - 55  ปี 

2. ส าเรจ็การศึกษาไม่ต า่กว่าระดบัปรญิญาตรีหรอืเทยีบเท่าทุกสาขา  จากสถาบนัการศึกษาใน

ประเทศทีส่  านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนหรอืกระทรวงศึกษาธิการรบัรอง 

3. มปีระสบการณใ์นการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

4. มคีวามสามารถใชค้อมพวิเตอรเ์บื้องตน้ในระบบปฏบิตัิการ Windows และโปรแกรม 
Microsoft Office ได ้

5. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีมคีวามซือ่สตัย ์ ขยนั อดทน สามารถปฏบิตังิานนอกเวลาท าการได  ้

สถานที่ปฏบิตังิาน ส านกังานสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั 

ค่าจา้งและการจา้ง 1. อตัราเงนิเดอืน 15,210  บาท 

2. มรีะยะเวลาการทดลองปฏบิตัิงาน 6 เดอืน และตอ้งผ่านการประเมนิของผูจ้ดัการและ

คณะกรรมการอ านวยการ 

สวสัดกิาร ประกนัสงัคม  ค่าลว่งเวลา โบนสั และอื่นๆ ตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องสหกรณ์ 

วนัทีเ่ริ่มจา้ง ใหเ้ริ่มทดลองงานตัง้แต่วนัที ่1  ธนัวาคม  2559 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ต าแหน่ง 2. เจา้หนา้ทีส่หกรณ์... 

ต าแหน่ง 2. เจา้หนา้ที่สหกรณ์ (เจา้หนา้ที่การเงนิ) จ านวน 1 อตัรา 

ลกัษณะงาน ปฏบิตังิานทางดา้นการเงนิสหกรณฯ์ และบรกิารอื่นๆ ตามวธิปีฏบิตัขิองสหกรณ์ฯ ก าหนด

ประกอบกบัตดิต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ฯ และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

คุณสมบตัิเฉพาะ

ต าแหน่งและสมรรถภาพ

ทีต่อ้งการ 

1. อายุ 18 - 55  ปี 

2.  ส าเรจ็การศึกษาระดยับประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ป.ว.ส.) สาขาการเงนิหรอืการบญัชี

หรอื เทยีบเท่าขึ้นไป จากสถาบนัการศึกษาในประเทศที่ส  านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ            

พลเรอืนหรอืกระทรวงศึกษาธิการรบัรอง 

3. มปีระสบการณใ์นการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

4. มคีวามสามารถใชค้อมพวิเตอรเ์บื้องตน้ในระบบปฏบิตัิการ Windows และโปรแกรม 
Microsoft Office ได ้

5. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีมคีวามซือ่สตัย ์ ขยนั อดทน สามารถปฏบิตังิานนอกเวลาท าการได  ้

สถานที่ปฏบิตังิาน ส านกังานสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ จ ากดั 

ค่าจา้งและการจา้ง 1. อตัราเงนิเดอืน 11,420  บาท 

2. มรีะยะเวลาการทดลองปฏบิตัิงาน 6 เดอืน และตอ้งผ่านการประเมนิของผูจ้ดัการและ

คณะกรรมการอ านวยการ 

สวสัดกิาร ประกนัสงัคม  ค่าลว่งเวลา โบนสั และอื่นๆ ตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องสหกรณ์ 

วนัทีเ่ริ่มจา้ง ใหเ้ริ่มทดลองงานตัง้แต่วนัที ่1  ธนัวาคม  2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

        ใบสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่เขา้ท างานเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

1. ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………….……………………………………………………………………….............................. 

2. ต าแหน่งที่ตอ้งการสมคัร (ระบ)ุ……………………………………………… …………................................…………..………....……………....… 

3.  สญัชาติ…………..….…..เชื้อชาติ….…………….……..ศาสนา……….…………จงัหวดัทีเ่กิด................................................................... 

4. สถานภาพ      โสด       สมรส    หย่า    หมา้ย 

5. เกดิวนัที่………………เดอืน………………..………………….พ.ศ……….......….……..       ปจัจบุนัอายุ……………........................…..……ปี 

6. สถานทีท่ี่ตดิต่อไดส้ะดวกรวดเรว็……………………………………………….ตรอก/ซอย…………….……………………........................…… 

    ถนน…………….……………หมู่ที่……..……ต าบล/แขวง……………….……….……อ าเภอ/เขต………………............................……………… 

    จงัหวดั………..……..……..รหสัไปรษณีย…์…………โทรศพัท ์(บา้น)………………………มอืถอื......................................................... 

7. วุฒกิารศึกษา            สาขา/แผนก/วชิาเอก           สถานศึกษา               ส าเรจ็การศึกษา  เมือ่ พ.ศ. 
 
 

    …………………..                  ……………..………………      …………………………………………...........…….            ……………….............….........… 
    …………………..                  ……………..………………      ………………………………………………............            …………………........................ 

8. มคีวามรู ้ ความสามารถพเิศษ  คือ…………………………………………………………………………................................………………....… 

      …………………..……………………………………………………………………………………………………………...........................................………. 

9. ปจัจบุนัประกอบอาชพีต าแหน่ง……………….……………..………ชื่อ/ทีอ่ยู่สถานทีท่  างาน...……………………………………................... 

      ………………………………............................................................................................................................. ........................................ 

    เงนิเดอืน / ค่าจา้ง...........................................บาท  ตัง้แต่วนัที.่..................เดอืน......................................พ.ศ........................... 

    เป็นเวลา…….…………ปี………..……เดอืน  โทรศพัทท์ี่ท  างาน………………….…………….……………หรอืเคยท างาน  ดงัน้ี 

   9.1 ต าแหน่ง…………………….…………..………ชื่อ/ทีอ่ยู่สถานทีท่  างาน....................................................................................... ....         

   ………………………………............................................................................................................................. ........................................ 

    เงนิเดอืน / ค่าจา้ง.......................................บาท  ตัง้แต่วนัที.่..................เดอืน...........................................พ.ศ......................... 

    ถงึวนัที.่..................เดอืน....................................................พ.ศ........................เป็นเวลา………...…………ปี……....……....……เดอืน 

   9.2  ต าแหน่ง…………………….…………..………ชื่อ/ทีอ่ยู่สถานทีท่  างาน.......................................................................................  

     ……………………………............................................................................................................................. ........................................ 

    เงนิเดอืน / ค่าจา้ง.......................................บาท  ตัง้แต่วนัที.่..................เดอืน....................................................พ.ศ................. 

    ถงึวนัที.่..................เดอืน....................................................พ.ศ........................เป็นเวลา………...…………ปี……....…………เดอืน 

     ……………………………............................................................................................................................. .......................................... 

10. บคุคลอา้งองิทีส่ามารถตดิต่อได…้………………………………………………...................................…………….................................……… 

   โทรศพัท ์…………............................................................................................................................. .............................................. 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีก่ลา่วขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ หากขอ้ความตอนใดเป็นเทจ็หรือไมต่รงกบัความ

จรงิ  ใหถ้อืเป็นหลกัฐานเพือ่เลกิจา้งขา้พเจา้ไดท้นัท ี  

               (ลายมอืชื่อ)……………………………………...........……ผูส้มคัร 

               (…………….…………………………………) 

         ยืน่ใบสมคัรวนัที่……………เดอืน………………………พ.ศ……………… 

รูปถ่ายขนาด 
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เซนติเมตร  

เลขประจ ำตวัสอบ ...................... 


