
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค/ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดพัทลุง 

 

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

         ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดพัทลุง ฉะนั้น  อาศัย
อ านาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑. ต ำแหน่งที่จะจ้ำง ค่ำตอบแทนรำยเดือน และระยะเวลำกำรจ้ำง 
 

      ๑.๑ ต ำแหน่งที่จะจ้ำง 
 

   ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 อัตรา 
 

      ๑.๒ ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
   1.2.1 ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) 
            1) ค่าจ้าง 11,500 บาท  
             2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 
            3) ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน) 
 

        ๑.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง 
   1.3.1 ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) 
            ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (กรณีผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและส านักงาน ป.ป.ช. มีเหตุผลและความจ าเป็นอาจจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป
ก็ได ้ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาการจ้างทั้งหมดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2566)  

  ๒. คุณสมบัต ิ 

      ๒.๑ คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
   3) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   4) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
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 ๒ 

   5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได ้
   8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว  
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 
   9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัย รวมทั้งการถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   11) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ส านักงาน ป.ป.ช. ไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและ 
ไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 
 

      ๒.๒ คุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่ง  
   2.2.1 ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) 
                    1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ           
การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

        2) มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
3.1 ต าแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) 

                                   1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น การตรวจสอบบัญชี
และเอกสารประกอบเบื้องต้น การบันทึกข้อมูลลงในระบบ ACAS และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน งาน
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น 
       2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๔. กำรรับสมัครสอบคัดเลือก 
      ๔.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
14 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 ในวันและเวลำรำชกำร ที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำ
จังหวัดพัทลุง เลขท่ี 233/8-10 ถนนไชยบุรี ต ำบลคูหำสวรรค์ อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์
074-613726 
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      ๔.๒ เอกสำรหลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก 
   1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
    2) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกอย่างละ 1 ฉบับ 
   3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
อย่างละ 1 ฉบับ  
   4) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดโรคอันมีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ฉบับ  
   5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ  

 6) ส าเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้  กรณีที่ก าหนดให้ใช้ส าเนาหลักฐาน ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงชื่อ ลงวันที่ ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารดังกล่าว  
      ๔.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   1) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 
วันปิดรับสมัคร ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
   2) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
สอบคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแตต้่น 
 

  ๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือก 
      คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ส านักงาน ป.ป.ช. 
ภาค/ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา 
สถานทีส่อบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบ ภำยในวันที ่22 กุมภำพันธ์.2565        
ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดพัทลุง และ Website : http://www.nacc.go.th 
 

  ๖. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก  (100 คะแนน) 
      ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 

การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพ เป็นต้น  

/7. เกณฑ์การ... 
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  ๗. เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้ผ่ านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60  
 

  ๘. กำรประกำศขึ้นบัญชีผูส้อบคัดเลือกได้ 
      การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบ
สูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีผู้สอบคัดเลือกได้มีคะแนนสอบเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
      การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่
ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก  
      กรณีมีประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ต าแหน่งเดียวกัน ในพื้นที่
ใกล้เคียง และบัญชีนั้นยังไม่ถูกยกเลิก หากส านักงาน ป.ป.ช.มีเหตุผลและความจ าเป็น อาจเรียกตัวผู้สอบ
คัดเลือกได้ตามล าดับที่ในบัญชีนั้นมารับการจ้างในพ้ืนที่ใกล้เคียงนั้น ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ไม่ประสงค์รับการ
จ้างยังขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้นต่อไป แต่หากประสงค์จะรับการจ้างให้ถือว่าสละสิทธิ์บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
และถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้น 
 

  ๙. กำรจ้ำง 
   9.1 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งและล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ 
   9.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงต้องจัดให้มีบุคคลค้ ำประกันก่อนด ำเนินกำรจ้ำง 
โดยให้มีกำรจัดท ำสัญญำค้ ำประกันตำมแบบท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด 
       9.3 ให้มีกำรตรวจสอบประวัติบุคคล ถ้ำส ำนักงำน ป.ป.ช. ตรวจสอบพบใน
ภำยหลังว่ำลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงรำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือมี
ประวัติอำชญำกรรม หรือประวัติเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ช. สำมำรถยกเลิกสัญญำจ้ำงได้ 
  ทั้งนี้  หากประสงค์ที่จะขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ติดต่อส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
พัทลุง โทรศัพท ์074-613726 ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
 

 

 
(นายธนะ  อาษาวุธ) 

ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดพัทลุง 
ประธานกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ 



 

เลขประจ ำตัวสอบคัดเลือก........................... 

สมัครในวันที่…...………………….……….… 

 
 
 

                          ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง 
 
 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………….…….…………………..…… 
หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน............................................................................................... .......................... 
สัญชาติ………………....……….เกิดวันที่…..………..………..เดือน…………………..………..….………….พ.ศ. …………………… 
อายุ………..ปี….........เดือน (นับถึงวันสมัคร) ส าเร็จการศึกษาวุฒิ………………………….…………..….……………………… 
ขอสมัครเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร (ด้ำนตรวจสอบทรัพย์สิน) สังกัดส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดพัทลุง และขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถานที่เกิด จังหวัด………………...............…………..…..ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได ้บ้านเลขที่…………………..… 
หมู่ที่ ………..…ตรอก/ซอย…………………..….…….ถนน…………..………………….ต าบล/แขวง………………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด………………….……………รหสัไปรษณีย์    
โทรศัพทบ์้าน………………………………….……..…….…………โทรศัพท์มือถือ……………..…………………..……………….…... 
อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………..ต าแหน่ง……………………………….……………………………….….. 
สถานที่ท างาน………………………………………………………………….โทรศัพท์…….……………………………………….…….…. 
สถานภาพสมรส             โสด             สมรส             หม้าย             หย่า 
ชื่อสามี/ภรรยา ………………………………………………..……….สญัชาติ……………….…อาชีพ….……………………………….. 
ชื่อบิดา……….…………………………………………………………….สัญชาติ……………….…อาชีพ….……………………………….. 
ชื่อมารดา……….………………………………………………………….สัญชาติ…………….……อาชีพ….…………………………..….. 
 
2. ประวัติกำรศึกษำ  (กรอกทุกวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา) 
 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ตั้งแต…่……….
ถึง…........... 

วุฒิที่ได้รับ 
สาขา/วิชาเอก 

(ถ้ามี) 
คะแนนเฉลี่ย 

ตลอดหลักสูตร 

     
     
     
     
     

 
 

/ 3. ประวัติ ... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 2 นิ้ว 
(ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
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3. ประวัติกำรท ำงำน 
 

ชื่อสถานที่ท างาน/ฝึกงาน ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
เงินเดือน 
สุดท้าย 

ก่อนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต…่……..
ถึง…………… 

เหตุที่ออก 

     
     
     
     
     
 
4. ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์กำรใช้โปรแกรม เช่น………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ควำมสำมำรถพิเศษ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. เอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  รวม……….ฉบับ  คือ 
          1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
6 เดือน จ านวน 3 รูป 
          2) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกอย่างละ 1 ฉบับ 
          3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน อย่าง
ละ 1 ฉบับ  
          4) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่ งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค  
ที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดโรคอันมีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ฉบับ  
          5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี ) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ  
                   6) ส าเนาเอกสารรับรองการผ่ านเกณฑ์ทหารหรือได้ รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร              
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
 
 

 
      (ลงชื่อ)………………………..……………………ผู้สมัคร 
              (………………………..……..……………) 
      วันที่……….เดือน………………………พ.ศ……….. 


