
  
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนระดับอนุบาล 

 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

********************* 
  ด้วย  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ อ ำเภอบำงบัวทอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นนทบุรี เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนระดับอนุบำล 
งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  อ้ำงถึงหนังสือหนังสือส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ที่  ศธ ๐๔๐๗๗/๒523  ลงวันที่ ๑5 ตุลำคม  ๒๕๖๔  เรื่อง 
กำรจ้ำงบุคลำกรเสริมกำรเรียนกำรสอนงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖5  ซึ่ง โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ อ ำเภอบำงบัวทอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี        
เขต ๒ ได้รับจัดสรรอัตรำดังกล่ำว   จ ำนวน  ๑  อัตรำ  โรงเรียนจึงได้ด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนระดับอนุบำล ดังนั้น อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนมำก ที่  ศธ  ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนำคม  ๒๕๔๗    และค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎำคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ ำนำจ
ปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล : ลูกจ้ำงชั่วครำว ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนระดับอนุบำล ดังนี้ 
 

       ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนระดับ
อนุบาล  (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน  หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%) 
        ๑.๑  กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย  จ านวน  ๑  อัตรา  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 

   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      ๓.๓  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครผูู้สอนระดับอนุบาล 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 

       วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครแนบท้ายประกาศการรับสมัคร และส่งใบสมัคร
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครสอบตามที่ก าหนด ได้ทีท่าง e-mail : saysuneelimjalarn@gmail.com                  
ระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสอบ 
    ๖.๑  ใบสมัครฉบับจริงพร้อมแนบรูปถ่าย ๑ ชุด 

 ๖.๒  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๓  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๔  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๖  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ             
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๗  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
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ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ภายหลังมิได้ 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด         
วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์และเว็ปไซต์ของ
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

 

 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

๗๐ 

๓๐ 

ภำค ข  

1. สอบสัมภำษณ์ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

2. ทดสอบกำรสอนสอดทีแ่ทรกภำษำอังกฤษตำม
หน่วยประสบกำรณ์ในระดับชั้นอนุบำล/น ำเสนอ
เป็นคลิปกำรสอน 

3. น ำเสนอควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์และ
ตัวอย่ำงกำรตัดต่อคลิปต่ำง ฯลฯ 

 

 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 



 
 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ ได้ รับการคัด เลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดย                   
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ      
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์และเว็ปไซต์ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์   อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๒.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง 
ครูผู้สอนระดับอนุบาล เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับที่ ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญา
จ้าง  ในวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์            
ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกมารับการจ้างท าสัญญาจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ มีระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่  ๑ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔  
 ๑๒.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้ นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ ทางโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้คะแนนล าดับที่  ๑  มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเป็นคนแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

 ๑๒.๓ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกล าดับที่ ๑ ให้มาด าเนินการท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนต าแหน่งครูผู้สอนในระดับอนุบาล ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง
ครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะด าเนินการเรียกผู้มีรายชื่อ
ล าดับต่อไปมาแทน 
 ๑๒.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  
ตามล าดับ 
 
 
 



 
         ๑๒.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถแตค่วามประพฤติไมเ่หมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
สามารถสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๓. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
     
 
       

 

                                                              (นางรุ่งทิพย์  บุตตะจีน) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 098-1041474  ธุรกำรโรงเรียน                     
      082-4195695  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้าย ๑ 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนระดับอนุบาล  
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

 
 

วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึง วันที ่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔   -  ประกาศและรับสมัคร 
วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔   -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   -  ด าเนินการสอบคัดเลือก 
ภายในวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔   -  ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔   -   รายงานตัว / ท าสัญญาจ้าง  
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔    -   เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูปฐมวัย  
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
1.  ประวัติส่วนตัว 
 

1.1  ชื่อ................................................................. .......................อายุ..............................ปี 
       เชื้อชาติ................................................สัญชาติ......................................... ศาสนา.............. .......... 
       เกิดวันที่..................................................เดือน.......................................... พ.ศ..........................    
       สถานที่เกิด.............................................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด.............................. ........                  
1.2   สถานภาพครอบครัว               โสด             สมรส           หม้าย            หยา่ร้าง 
1.3 เลขที่บัตรประจ าประชาชน  
       ออกให้ ณ ส านักงานเขต........................................................................วันหมดอายุบัตร........ ..................................................... 
1.4  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่............. ถนน..................................ต าบล/แขวง..... ............................................. 

อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...................................................รหสัไปรษณีย์....................... โทรศัพท์............. ...........  
1.5  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่........... ตรอก/ซอย...............................ถนน................. ............ ต าบล/แขวง.............................. 

อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์...............................   
      ที่อยู่ปัจจุบัน            บา้นของตนเอง             บ้านเช่า             บ้านบิดา-มารดา            อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
1.6  บุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที ชื่อ....................................................................................... ........................................................ 
       ชื่อสถานที่ท างาน......................................................................................โทรศัพท์............... ..................................................... 
1.7   ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดวุฒิ........................................................................สาขาวิชาเอก............................... ........................... 
       จากสถานศึกษา.................................................................................... ........เมื่อปี พ.ศ............................................................... 
       มีความสามารถพิเศษคือ......................................................................................................... ..................................................... 
1.8   ครั้งสุดท้ายท างานต าแหน่ง............................................................................................... ........................................................... 
       ชื่อสถานที่ท างาน..........................................................................................โทรศัพท์.............................................................. ... 
       ตั้งแต่เดือน.............................................พ.ศ........................................ถึงเดือน............ ............................พ.ศ.............................  
1.9    สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง.........................................................สังกัด........................ .................................................... 
1.10  ความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)......................................................................................................... ....................................... 
         .................................................................................. .................................................................................................................                                                                      

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ        
 
                                                  

                                                                                            (ลงชื่อ)..............................................................ผู้สมัคร 

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

                                                                                          วันที่สมัคร................เดือน......................พ.ศ................ 
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