
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

****************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

1.1 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 2 ต าแหน่ง รวม 2 อัตรา 
1.1.1 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 1 อัตรา 

 สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.1.2 ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป   จ านวน 1 อัตรา 

 สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร 

       ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
 

/8) ไม่เป็นผู้... 



 
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ผนวก ก 
 

3. การรับสมัคร 
3.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 
กรกฎาคม ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านมีสิทธิสมัครสอบได้หนึ่งต าแหน่งเท่านั้น   

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้ 
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จ านวน 3 รูป 
2) ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และปริญญา

บัตรที่ได้รับอนุมัติจาการสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครก่อนวันปิดสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ   
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
๖) ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
7) ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล 

จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
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3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 50 บาท 
(เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
เลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรคัดเลือก 
และประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรคัดเลือก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยจะปิด
ประกาศไว้  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และทางเว็บไซต์ 
www.hinlekfai.go.th การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศก าหนด วัน เวลา ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
จะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3257-6283 ต่อ 40 และจะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซ่ึงประกอบด้วย  
1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
3) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสาร ผนวก ข 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ

ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
ที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ หากได้คะแนนรวม 
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เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าโดยจะประกาศ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และเว็บไซต์ www.hinlekfai.go.th ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ที่งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3257-6283 ต่อ 40 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศ
ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

8. การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟก าหนด   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

 
 

                   (นายนาวิน  มูลมงคล) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่รับสมัคร 
บุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถม ศึกษาให้ความรู้ ความคิด ความประพฤติ 

ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และรวมทั้งปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อบต. 
อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ก าหนดไว้ได้ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 

ระยะเวลาจ้าง 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562  

อัตราค่าตอบแทน   9,000 บาท 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 



 
‘ 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการท าแปลงเกษตร และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งปฏิบัติงานที่บังคับบัญชา

มอบหมาย ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อบต . อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้าง
ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได้  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 

ระยะเวลาจ้าง 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562  

อัตราค่าตอบแทน   9,000 บาท 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ผนวก ก 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 100 โดยวิธี สอบข้อเขียน 

(เฉพาะต าแหน่งผู้ดูแล
เด็ก) 

     (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง)  
     1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป   
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 100 โดยวิธี สอบข้อเขียน 
     (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง)  (ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

สอบปฏิบัติ)      2.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
     ๒.๒ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล   โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 20 (ทุกต าแหน่ง) 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 20  
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 20  
     3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 20  
     3.5 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน/ความสามารถพิเศษ 20  

รวม 300  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะท าการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน, 
สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยท าการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล 

 
 
 
 

ผนวก ข 
 



ใบสมัครสอบ 
คัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
**************************************** 

 
 

 ต ำแหน่งที่สมัครสอบ                                

๑. ชื่อ  (นำย/นำง/นำงสำว)      นำมสกุล                   

๒. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี   -  -  -  -  

 ออกให้โดย             

๓. เกิดวันที่          เดือน                พ.ศ.   อำยุ         ป ี        เดือน    

๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  หมู่ที่         ต ำบล   อ ำเภอ     

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   โทรศพัท์    

๕. ชื่อ-สกุลบิดำ      อำชีพ      

 ชื่อ-สกุลมำรดำ      อำชีพ      

๖. วุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัคร     สำขำ        

 โดยได้รับอนุมัติจำกสถำบันกำรศึกษำชื่อ         

 เมื่อวันที่     เดือน       พ.ศ.      

๗. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดที่ข้ำพเจ้ำได้รับคือ          

 ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ           

๘. อำชีพปัจจุบัน   อำยุกำรท ำงำน           ปี  สถำนท่ีท ำงำน     

๙. ได้รับหลักฐำนต่ำงๆ  ดังนี้      (     )  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  (     )  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

 (     )  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ     (     )  ใบรับรองแพทย์      (     )  รูปถ่ำย ๑ นิ้ว  จ ำนวน    ใบ 

 (     )  อื่นๆ (ระบุ)     

            (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 
                     (     ) 
              วันที ่ เดือน                       พ.ศ.           
 เอกสำรครบถ้วน 
 เอกสำรไม่ครบถ้วน  ขำด          

 
  (ลงชื่อ)          เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร     

               (                                      )                                                                             
                                                   

    วันที่             เดือน                      พ.ศ.           . 

 

รูปถ่าย 
1 น้ิว 

 
 

เลขรหัสประจ ำตวัผู้สมคัร 

 
(ช่องน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 

 


