
    

 
ประกาศส านักงานประกันคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดี  

เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 

 
  

 ด้วยส ำนักงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะด ำเนินกำร
คัดเลือกเพ่ือจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ลงวันที่       
๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๓ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะจ้าง  

 ปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ดังนี้ 

 นักวิชำกำรศึกษำ 1 อัตรำ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
๒.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไป ตำมข้อ 12 แห่ งประกำศสภำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี ้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น ๙ อำคำร
สำรนิเทศ ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยดุราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

4.1 ใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อควำมและลงนำมด้วย
ลำยมือของตนเอง (ลำยเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ ำตั วผู้เข้ำรับกำร
คัดเลือกเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น กำรเซ็นชื่อเกี่ยวกับกำรคัดเลือกทุกครั้งต้อง
เหมือนกัน) 

4.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑½ x ๒ นิ้ว ถ่ำยไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 
  
 
 
 
 
  



 
 4.3 ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลกำร
เรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของ
แต่ละต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับ
สมัครคัดเลือก 

4.4 ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุล (ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยน) 
เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำหนังสือหย่ำ ส ำหรับหญิงที่สมรสแล้ว เป็นต้น  

4.5 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
4.6 เอกสำรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น หนังสือรับรองผ่ำนกำร

อบรม หรือ รำยวิชำที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript ๑ รำยวิชำ เป็นต้น 
4.7 กรณีเป็นเพศชำย ต้องมีส ำเนำใบส ำคัญทำงทหำร (สด.๙ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
4.8 เอกสำรแสดงควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรประกันคุณภำพ  (ถ้ำมี) 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ให้ผู้สมัครเสียค่ำธรรมเนียมกำรสมัครต ำแหน่งละ 1๐๐ บำท ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้
เมื่อประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกแล้ว 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก 

 6.1 รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบใน      
วันอังคำรที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2561 ณ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. 
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ http://calendar.ku.ac.th 
7. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดของแต่ละต ำแหน่งแนบท้ำยประกำศนี้ 

      
 

ประกำศ ณ วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 
(นำงสำวลิลำ วุฒิวำณิชยกุล) 

รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลงวันที่ 9  มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 

------------------------------------------- 
ต าแหน่งที่ ๑ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิเคราะหข์้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 

เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ อัตรำเงินเดือน ๑3,500 บำท (จ่ำยเงินเพิ่มกำรครอง
ชีพชั่วครำวเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท ซึ่งจะยุติกำรจ่ำยเมื่อได้รับอัตรำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท)  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงบริหำร กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ พำณิชยศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ สถิติ สังคมวิทยำ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ จิตวิทยำ ศิลปศำสตร์ อักษรศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
นิเทศศำสตร์ และมีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

๑. มีควำมรู้ในวิชำกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๒. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๓. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของ

ประเทศไทย 
๔. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
๕. มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๖. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและสรุปเหตุผล 
๗. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนได้เป็นอย่ำงดี 
๘. มีควำมรู้ควำมสำมำรถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมิเดีย 
๙. มีควำมสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนสำรสนเทศ และจัดท ำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นระบบ 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
๑.  ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรปุเหตุผล โดยให้วิเครำะห์จับประเด็นจำกข้อมูลหรอืข้อควำม

ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผลแล้วให้สรุปควำม อุปมำอุปไมย โดยอำศัยควำมรู้ทั่วไป และ
กำรคิดหำเหตุผลด้วยตัวเลข                                                    ๕๐   คะแนน 

๑.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจภำษำและใช้ภำษำ ๑๐๐ คะแนน 

๒.  ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในต าแหน่ง  
 ทั้งวิธีสอบข้อเขียน และสอบภำคปฏิบัติ               ๑๕๐ คะแนน 

๓.  ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                               ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ และ
ประวัติกำรท ำงำนของผู้เข้ำสอบ และสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ เชำวน์ปัญญำ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น 

 ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนกำรสอบภำคควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไป และภำค
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน แล้วให้ผู้สอบได้คะแนนตำมเกณฑ์กำรตัดสินเข้ำสอบตำมควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และ  ได้
คะแนนรวม ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  



 
การกรอกใบสมัคร 
 
  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครสอบใน 
ใบสมัคร  และบัตรประจําตัวสอบเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะน้ัน  การเซ็นช่ือเกี่ยวกับการสอบ 
ทุกครั้งต้องเหมือนกัน 
 

เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 

 1.  ใบสมัครสอบ  ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด แนบท้ายประกาศน้ี 
 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 1 1/2  x 2 น้ิว  ซึ่งถ่ายไว้ 
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
 3.  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่ง   ตามประกาศรับสมัครสอบ 
 4.  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ  หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณี 
ที่มีการเปลี่ยน)  เช่น  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหย่า  สาํหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว  เป็นต้น 
 5.  เอกสารอ่ืน  ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด 
ของแต่ละตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ  เช่น  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์  หนังสือรับรองการผ่านงาน  สําเนาทะเบียนบ้านกรณีที่ระบุภูมิลําเนาของผู้สมัคร  เป็นต้น 
 6.  สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสูติบัตร  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบกองเกินทหาร 
อย่างใดอย่างหน่ึง 
 7.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16  (พ.ศ.2526) 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
 8.  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา  เดียวกัน 
จํานวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการ 
กําหนด  ทั้งน้ีหน่ึงในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  ไม่ตํ่ากว่าระดับ 4  หรือ 
หากรับราชการทหาร  หรือตํารวจ  ต้องมียศไม่ตํ่ากว่าร้อยเอก 
 

หมายเหตุ 
 เอกสารรายการที่ 1 – 5  ต้องย่ืนในวันสมัครสอบ  ส่วนเอกสารรายการที่ 6 – 8  อาจย่ืนเพ่ิมเติม 
ได้ภายในเวลาที่กําหนดก่อนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  ทั้งน้ี  ให้ดูรายละเอียดจาก 
ประกาศรับสมัครสอบ   
 



 
 
 
 
 
 

  เลขที่ ......................
    ช่ือ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................... 
 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร .................................................................................................... 
 ขนาด   ตําแหน่งที่ ...............  ตําแหน่ง .......................................................................... 
 1 1/2  x  2 นิ้ว  
 ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   ลายเซ็นผู้สมัคร ................................................................................................. 
    ดูรายช่ือ   เลขที่   และตารางสอบ   วันที่ ............................................................. 
   
 
 
 
 
 
 
 

  เลขที่ ......................
    ช่ือ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................... 
 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร .................................................................................................... 
 ขนาด   ตําแหน่งที่ ...............  ตําแหน่ง .......................................................................... 
 1 1/2  x  2 นิ้ว  
 ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   ลายเซ็นผู้สมัคร ................................................................................................. 
    ดูรายช่ือ   เลขที่   และตารางสอบ   วันที่ ............................................................. 
   
 

 



 

ชําระค่าสมัครสอบ .................. บาท  ใบสําคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ .................... 
ลงวันที่ .......................................... แล้ว    ............................... เจ้าหน้าท่ี 

 

ใบสมัคร 
          เลขที่ ............................ 

สอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
          ตําแหน่ง ............................................ สังกัด.................................................. 
  

1.  ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สัญชาติ ...................................................  ศาสนา  ...................................................... ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

     เลขประจําตัว ...........................................  ออกให้  ณ อําเภอ/เขต .................................. ขนาด 

     จังหวัด .................................................... 11/2  x  2 นิ้ว 

2.  เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ ........... ปี .......... เดือน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

     (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  

3.  ตําบลที่เกิด .......................................  อําเภอ .............................................  จังหวัด ......................................

4.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..........................  หมู่ที่ ......................  ตรอก / ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ตําบล / แขวง .................................................................... 

     อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 

     โทรศัพท์ ................................................. 

5.  ชื่อภรรยา  หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

6.  ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

     ชื่อมารดา ................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

     อาชีพ ..................................................................... 

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว  เม่ือวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชื่อ ...................................................................  ตั้งอยู่จังหวัด ................................................. 

     ได้คะแนนเฉล่ียสะสม .....................................  และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง 

     สําเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 
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 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รู้ภาษาต่างประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะนี้มีอาชีพอะไร  ณ ที่ใด  .......................................................................................................................... 

12.  ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................  ตําแหน่ง ................................................. 

       แผนก .........................................  กอง ...............................................  กรม ................................................ 

       กระทรวง ..............................................  ออกจากราชการเพราะ .................................................................... 

       เมื่อวันที่ ...............................................................................................  ได้รับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเบ้ียหวัด 

       จากกระทรวง............................................................................  เป็นเงิน ............................................... บาท    

       ขณะนี้ได้รับเบ้ียหวัด...........................................................  บําเหน็จบํานาญที่ .............................................. 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และได้ส่ง 

       ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  เป็นเงิน .................................. บาท   มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8  แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543   

       ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ    หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว 

       ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร   ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 

 

 

                                                                         ลงลายมือช่ือ  ..........................................................  ผู้สมัคร 

                                                                                        (.............................................................) 

                                                                                วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

 

 

 
 
 


