
/๒.๒ คุณสมบัติ... 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน 7 ตำแหน่ง 

อาศัยอำนาจตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        
ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื ่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒           
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒  
ลงวันที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื ่องแนวทางการดำเนินการเกี ่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด               
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๐๑๙  ลงวันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ 511/2559  ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จำนวน 7 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือน            

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู ้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา         

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

*หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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/และการได้... 

๒.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สมัครด้วยตนเองที ่กลุ ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  โรงเร ียนกาญจนานุเคราะห์  ถนนหลักเม ือง               
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม  2564 ถึงวันที่ ๗  ธันวาคม 2564         
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง 
4. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 

๔.๑ ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด 
๔.๒ สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) หรือระเบียบแสดงผลการศึกษาที่

แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติ ไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ 

๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน         
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 

๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง (ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับ อนุญาต

ประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) นับถึงวันปิดรับสมัคร ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายที่แสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536) มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 

๔.๗ ใบสำคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๙ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
ทัง้นี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู ้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ  250 บาท         

(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าว  เมื่อออกใบเสร็จการรับสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียม     
การรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ       
ของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัคร      



~ 3 ~ 
 

/(๖)ตรวจสอบ... 

และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้สมัครนั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ             
ในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น 
7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์เข้ารับการสรรหา        
และเลือกสรรฯ ภายในวันที่ 13  ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี       
และทางเว็บไซต ์http://www.sesaok.go.th 
8. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ๓ ด้าน  ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 ๘.๑ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ( ๕๐ คะแนน) วิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
 ๘.๒ ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ๕๐ คะแนน) วิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
 ๘.๓ ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ๕๐ คะแนน) วิธีการประเมินโดยการการสัมภาษณ์ 
9. กำหนดการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะดำเนินการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และภาค ค ประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) วันที่ 26 ธันวาคม 2564 
10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาค      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อนำคะแนนทั้ง ภาค ก และ ภาค ข มารวมกัน ต้องมีคะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมิน 
ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนประเมิน ภาค ก เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนน
ประเมิน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนประเมิน ภาค ข เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้
คะแนนประเมิน ภาค ค มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ 
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
และทางเว็บไซต์ http://www.sesaok.go.th จำแนกตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่านตามลำดับ 
12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 

1๒.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรฯ หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

1๒.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งไปแล้ว 
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 (4) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ สิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
 (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
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 (6) ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

13. การจัดทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติราชการ 
๑3.๑ ผู ้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที ่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง จะต้องมาทำสัญญาจ้าง              

เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้นและจะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่งทราบในโอกาสต่อไป 

๑3.๒ หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง สละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการ       
จัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลา      
ที่กำหนด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะเรียกลำดับถัดไปมาจัดจ้างแทน 

อนึ่ง อัตราพนักงานราชการทั่วไปถือเป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ          
หรือปรับเปลี ่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ หากผู ้ประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ            
หรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข           
ที่องค์กรกลางกำหนด และหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถ                  
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ยินยอมตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้          
ทุกประการ โดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ  

ประกาศ ณ วันที่    ๒๔   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี
ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

....................................................................... 
๑.  ตำแหน่งประเภท   นักจัดการงานทั่วไป 
     สายงาน   บริหารทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ 
     ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม
งานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานจัดสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการในกลุ่มอำนวยการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ  
ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๐๐๐๘๙ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

๒. ตำแหน่งประเภท   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 สายงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานการเงิน ดำเนินงานเกี่ยวกับรับเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การเก็บเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งานบัญชี งานบริหารบัญชีดำเนินการเกี่ยวข้องกับ
งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารงานสินทรัพย์ และงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดซื้อ     
จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจ ต่าง ๆ ให้สามารถ
ดำเนินตามบทบาทภารกิจ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร 
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๐๐๑๑๓ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

๓. ตำแหน่งประเภท   นักทรัพยากรบุคคล 
    สายงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียน
ประวัติข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องการออก

/หนังสือ...... 
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หนังสือต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ        
ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๐๐๑๕๓ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตเ่ริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เปน็ไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

๔. ตำแหน่งประเภท   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    สายงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน 
    ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานส่งเสริมสนับสนุนภาษาในเชิงนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัยประสานงานประมวลแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนิน  ตามบทบาทภารกิจ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์  
วิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และ
สถิติสังคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๐๐๑๖๘ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตเ่ริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เปน็ไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

๕.  ตำแหน่งประเภท   นักวิชาการศึกษา 
  สายงาน   บริหารทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  ปฏิบ ัต ิงานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา งานส่งเสร ิมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส ่งเสร ิม  สนับสนุน                    
การจัดการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม งานสถานศึกษา งานข้อมูลสารสนเทศ  
และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สามารถดำเนินตามบริบทภารกิจ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศาสตร์   
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๐๐๑๘๐ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแตเ่ริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เปน็ไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 
 

/๖.ตำแหน่ง....
หนังสือ...... 
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๖. ตำแหน่งประเภท  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สายงาน   บริหารทั่วไป  
 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานระดับต้นที ่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้วยจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ ์สังคม และการวางแผนการแก้ไขปัญหา  
1.3 ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา

อธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ ์ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น  

1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัด
และแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้
ความรุนแรง  

1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการระดับเบื้องต้น เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหา
ให้เหมาะสม  

1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก 
เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น  

1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของเด็กนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งข้ึน  

1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยทางด้านจิตวิทยา ด้านวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต  

1.9 สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน

และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน  
 
 

/๔.ด้านการ... 
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4. ด้านการบริการ  
4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้

ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา 

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
จิตวิทยาแนะแนวหรือจิตวิทยาอ่ืน ๆ 
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๐๖๖๖๒ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตามกรอบท่ี ครพ. กำหนด 

๗. ตำแหน่งประเภท  ครูผู้สอน 
 สายงาน   บริหารทั่วไป  
 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

(1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน 
(6) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) ต้องเป็นผูส้ำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาเอกภาษาจีน 

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือ
กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับ
หน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้ 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ       
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

- ผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื ้อหาวิชานั้น  ๆ ในระดับ     
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว       
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ 
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 
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/ปฏิทิน... 

 ตำแหน่งเลขที่ พ๓๑๔๒๖๘ 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25๔7 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้างโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

หลักเกณฑ์ วิธกีารสรรหา และเลือกสรร 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังนี้ 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ           
พ.ศ. 2547 ละที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

50 คะแนน สอบข้อเขียน 
 

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งด้านจิตวิทยา  
- ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน) 

50 คะแนน สอบข้อเขียน 
 

ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
1) มนุษยสัมพันธ์ 
2) บุคลิกภาพ 
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ 
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6) ประวัติและผลงาน 

50 คะแนน สัมภาษณ์ 

คะแนนรวม 150 คะแนน  
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

รายละเอียด กำหนดการ 
1. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ระหว่างวันที่ 2๔ - ๓๐ พฤศจิกายน 2564 

2. รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม 2564  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 

4. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ    
และสมรรถนะ 

    - ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป  
    - ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  

วันที่เสาร์ ที่  25 ธันวาคม 2564 

5. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ    
และสมรรถนะ 

    - ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง   
วันที่อาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร      
เป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

5. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป) 

 



   
         

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง ........................................................................................................ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี

 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
                  ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
๑. ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)    สัญชาติ     เชื้อชาติ กกกกกกก  
๒. อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที ่         เดือน             พ.ศ.       อาย ุ      ปี     เดือน 
๓. วุฒิการศึกษาทีใ่ช้สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ             สาขาวิชาเอก     
    ส าเร็จจากสถานศึกษาช่ือ                                  เมื่อวันท่ี     เดือน  ปี     
    ความรู้ความสามารถพิเศษ                
๔. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี   ออกให ้ณ จังหวัด       หมดอายุวันที ่ กกกกฏฏก 
๕. สถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขท่ี หมู่ที ่  กกกกฏฏก 
ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  กกกกฏฏก 
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท ์  กกกกฏฏก 
๖. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร รวม  ฉบับ คือ 
  ส าเนาปรญิญาบตัร         ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)    ส าเนาใบส าคญัทะเบียนสมรส   
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน             ใบรับรองแพทย์ของรัฐ    
  หนังสือรับรองการผา่นงาน     ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล 
  อื่น ๆ (ระบุ)               
             (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิ
สรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้) 
            ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๘ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติด้านอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็น
ความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ 
 

                                   ลงช่ือ   ผู้สมคัร 
                                (    ) 

                                   ยื่นใบสมัคร  วันท่ี      เดือน   พ.ศ.   
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร บันทึกเจ้ำหน้ำที่รับเงินค่ำธรรมเนียม บันทึกควำมเห็นของกรรมกำรตรวจคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว 
  เอกสารครบถว้น     
  ขาดเอกสาร  
.................................................................................... 
.................................................................................... 

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

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 250 บาท 
(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่........................................................  
เลขที่........................................................................... 
 
 
 

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

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัต ิ
เนื่องจากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
.................................................................................... 

 
ลงชื่อ.............................................................. 

(............................................................) 
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

วันที่............................................................. 

 

  เลขประจ าตัวผูส้มัคร 

ติดรูป 


