
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตุพเิศษทีไ่ม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

********************************** 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และขอ้  3   แหง่ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก 
การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน  ลงวนัท่ี  22  
พฤศจิกายน  2544   และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2545  เม่ือวนัท่ี  
30  มกราคม  2544       ไดมี้มตกิ าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้ง
สอบแขง่ขนัส าหรบัพนกังาน       เทศบาลไว ้  ดงัตอ่ไปนี ้

  1.  คณะกรรมการพนกังานเทศบาล อาจคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่พนกังานเทศบาล ในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัไดใ้นกรณี ดงันี  ้

(1) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุของเทศบาล                
เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ 

(2) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้  าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ี คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล อนมุตัิใหส้่วนราชการใดจดัใหมี้การศกึษาขึน้ เพ่ือเขา้รบัราชการในเทศบาลนัน้            
โดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้  าเรจ็การศกึษาในคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาล ก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในกรณีพิเศษได ้

(4) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งไมส่ามารถรบัการบรรจไุดเ้ม่ือถึง
ล าดบัท่ีท่ีสอบได ้เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 
และไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจ ุเม่ือบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท่ี้ผูน้ัน้สอบไดถ้กูยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนั
ได ้เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจแุลว้ แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการใน
ต าแหนง่ท่ีสอบแขง่ขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ 
 



 
(6) กรณีการบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและความช านาญสงู   

เขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้  านาญการ 

2.   การคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตพุิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั ตามขอ้ 1  เพ่ือ             
บรรจบุคุคลเป็นพนกังานเทศบาล  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล หรือเทศบาลในกรณีท่ี                  
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมอบหมาย เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก   

  3.  การคดัเลือกเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้ผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล ทนุเลา่เรียนหลวงหรือทนุของ      
เทศบาล เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศหรือตา่งประเทศ ตามขอ้ 1(1) หรือผูส้  าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ี          
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลอนมุตัใิหส้่วนราชการใดจดัใหมี้การศกึษาขึน้ เพ่ือเขา้รบัราชการในเทศบาล
นัน้โดยเฉพาะ  ตามขอ้ 1 (2)  ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือกด าเนินการ ดงันี ้

(1) ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจ ุย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด พรอ้มหลกัฐาน      
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด 

(2) ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือก แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง     
มีจ  านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล เป็นประธาน
กรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 

(3) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐาน       
การศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด นอกจากนีอ้าจใช ้      
วิธีสมัภาษณเ์พิ่มเตมิอีกก็ได ้ และในการจดัล าดบัผูไ้ดร้บัคดัเลือกไปเพ่ือบรรจเุขา้รบัราชการและแตง่ตัง้          
ใหด้  ารงต าแหนง่ใดในเทศบาล คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจพิจารณาก าหนดใหผู้มี้คะแนนผล
การเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัตน้สามารถไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการก่อน หรือ
พิจารณาบรรจตุามองคป์ระกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

4.  การคดัเลือกผูส้  าเรจ็การศกึษาในคณุวฒุิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล
ก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในกรณีพิเศษได ้ตามขอ้ 1 (3) ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือก
ด าเนินการ ดงันี ้
       (1)  ประกาศรบัสมคัรคดัเลือก ใหร้ะบรุายละเอียดในเรื่อง ช่ือต าแหนง่ท่ีจะบรรจุ         
และแตง่ตัง้  คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รบัคดัเลือกส าหรบัต าแหนง่นัน้       
เงินเดือนท่ีจะไดร้บัส าหรบัต าแหนง่นัน้  ตามคณุวฒุิท่ีประกาศรบัสมคัรคดัเลือก  วนั เวลา และสถานท่ีรบั
สมคัร  แบบใบสมคัร คณุวฒุิการศกึษา เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัร  ทัง้นี ้ การประกาศรบัสมคัร
คดัเลือกนัน้  ใหปิ้ดไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรบัสมคัรก่อนวนัท่ีเริ่มรบัสมคัรคดัเลือก และจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้



(2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจ ุย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด  
พรอ้มหลกัฐานการศกึษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด         
       (3)  ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือก แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกขึน้คณะหนึ่ง    
มีจ  านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน   ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาล เป็นประธาน
กรรมการและผูแ้ทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 
       (4)  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ ์        
วิธีสอบขอ้เขียน วิธีสอบปฏิบตั ิหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม ในการนี ้            
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ ์กรรมการออกขอ้สอบ หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบตังิานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีใหด้  าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไดต้ามความจ าเป็น 
       (5)  เม่ือไดด้  าเนินการคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกรายงาน
ผลการคดัเลือกตอ่ผูด้  าเนินการคดัเลือก โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตาม
ผลคะแนนตาม (4)  เพ่ือผูด้  าเนินการคดัเลือกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก และบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ท่ีคดัเลือกตามล าดบัตอ่ไป 
       (6)  ในกรณีท่ีมีผูผ้า่นการคดัเลือกมากกวา่จ านวนต าแหนง่วา่ง และภายหลงัมี
ต  าแหนง่ว่างเพิ่มอีก  ก็อาจบรรจแุละแตง่ตัง้ผูผ้า่นการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ีถดัไปตามประกาศผล
การคดัเลือกนัน้ หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทัง้นี ้ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล 

  5.  การคดัเลือกผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งไมส่ามารถรบัการบรรจไุดเ้ม่ือถึงล าดบัท่ีท่ีสอบได ้
เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร และไดม้ารายงาน      
ตวัขอรบัการบรรจ ุเม่ือบญัชีผูส้อบแขง่ขนัไดท่ี้ผูน้ัน้สอบไดถ้กูยกเลิกไปแลว้ ตามขอ้ 1 (4)  ให้
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมอบใหเ้ทศบาล เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก ดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจย่ืุนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนดและหนงัสือ               
รบัรองประวตัิการรบัราชการทหารตามแบบท่ีก าหนด พรอ้มดว้ยส าเนาหลกัฐานการศกึษาและส าเนา       
หลกัฐานการรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  
       (2)  เม่ือเทศบาลไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ผูน้ัน้พน้จากราชการทหารโดยไมมี่ความ
เสียหายและมารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายใน 180 วนั นบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร 
       (3)  หากเทศบาลนัน้มีต  าแหนง่ท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัไดว้่างอยู ่ใหด้  าเนินการสั่งบรรจแุละ
แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่นัน้ได ้
 
 

 



 

  6. การคดัเลือกผูส้อบแขง่ขนัได ้ซึ่งถกูยกเลิกการขึน้บญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้  เน่ืองจาก           
ไดม้ารายงานตวัเพ่ือขอรบัการบรรจแุลว้    แตมี่เหตผุลท่ีไมอ่าจเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีสอบ    
แขง่ขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจแุละแตง่ตัง้ ตามขอ้ 1 (5)   ใหค้ณะกรรมการพนกังาน 
เทศบาลมอบใหเ้ทศบาล เป็นผูด้  าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจย่ืุนหนงัสือแสดงความจ านงขอบรรจเุขา้รบั                
ราชการและเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการภายใน 15  วนั นบัแตว่นัครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจ ุ          
และแตง่ตัง้  
       (2)  เม่ือเทศบาลไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรท่ีจะบรรจผุูน้ัน้เขา้รบัราชการ 
       (3)  หากเทศบาลนัน้มีต  าแหนง่ท่ีผูน้ัน้สอบแขง่ขนัไดว้่างอยู ่ใหด้  าเนินการสั่งบรรจุ         
และแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่นัน้ได ้    

  7.  การคดัเลือกบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและความช านาญสงู เพื่อบรรจเุขา้รบั      
ราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้  านาญการในเทศบาลตามขอ้ 1 (6)ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
มอบใหเ้ทศบาลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดในประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
การบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญหรือผูช้  านาญการของเทศบาล 

  8.   เม่ือไดมี้การด าเนินการคดัเลือก ตามท่ีก าหนดนี ้ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
       (1)  สง่ส าเนาค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 1 ชดุ และส าเนา     
ประกาศรบัสมคัรคดัเลือก 2 ชดุ ไปยงัส านกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาลก่อนเริ่มรบัสมคัรคดัเลือก
ไมน่อ้ยกวา่  7  วนัท าการ 

     (2)   เม่ือการคดัเลือกเสร็จสิน้  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาล รายงานไปยงั 
ส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ภายใน  5  วนั ท าการนบัแตว่นัประกาศผลการคดัเลือก 
หรือด าเนินการคดัเลือกแลว้เสรจ็  โดยใหส้ง่ส  าเนาบญัชีผูไ้ดร้บัการคดัเลือก  1  ชดุ หรือรายงานผล          
การคดัเลือก  1  ชดุ 
 
 
 
 
 
 



 
 
       (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัร ประกาศผลการคดัเลือกและ            
อ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดมิใหร้ายงานส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  โดยดว่นท่ีสดุ 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เลขท่ีสมคัร………….. 
  
เรียน……………………………………. 
  
  ขา้พเจา้………………………………………………. 
สญัชาติ…………………..เกิดวนัท่ี………….เดือน………………..พ.ศ………… 
อาย…ุ……..ปี………….เดือน  (นบัถึงวนัสมคัร)  เป็นผู ้

      ไดร้บัทนุรฐับาลหรือทนุเลา่เรียนหลวง  และส าเรจ็การศกึษาวฒุิ…………………………….. 
ซึ่งไดร้บัอนมุตัวิฒุิการศกึษาดงักลา่วจากสถานศกึษา………………………………………………………
ประเทศ…………………………………..วนัท่ี………….เดือน…………………………..พ.ศ…………….. 
                  ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรท่ี ก.ท.อนมุตัใิหส้ว่นราชการจดัใหมี้การศกึษาขึน้ เพ่ือเขา้รบั          
ราชการในส่วนราชการนัน้โดยเฉพาะโดยไดร้บัวฒุิ………………………………………………………….. 
ซึ่งไดร้บัอนมุตัวิฒุิการศกึษาดงักลา่วจากสถานศกึษา……………………………………………………… 
วนัท่ี……………..เดือน…………………………..พ.ศ………………….. 
            ส าเรจ็การศกึษาในวฒุิท่ี ก.พ., ก.ท., ก.ค,  ก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจไุด ้ คือ
วฒุิ………………ซึ่งไดร้บัอนมุตัวิฒุิการศกึษาดงักลา่วจากสถานศกึษา……………….วนัท่ี……….
เดือน……………..พ.ศ……...... 

      เคยสอบแขง่ขนัไดใ้นต าแหนง่………………………………………ตามประกาศการขึน้บญัชี         
ผูส้อบแขง่ขนัไดข้องคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ.) / เทศบาล……………………………… 
ลงวนัท่ี………….…..เดือน……..……………………..พ.ศ..…………………และถึงล าดบัท่ีท่ีจะไดร้บัการ 
บรรจเุขา้รบัราชการแลว้แตไ่มส่ามารถจะรบัการบรรจไุดเ้น่ืองจากอยูใ่นระหวา่งรบัราชการทหารตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  และขณะนีบ้ญัชีผลการสอบแขง่ขนัต าแหนง่ดงักลา่วไดถ้กูยกเลิกไปแลว้      

ขอสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกเพ่ือบรรจเุขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลในต าแหนง่…… 
…………………………………………..ของเทศบาล ….…………………………………………… 
………….และขอแจง้รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดงันี…้……………………………………… 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถานท่ีเกิด   จงัหวดั………..………ภมูิล  าเนา…..………….ท่ีอยูปั่จจบุนั  บา้นเลขท่ี…………. 
หมูท่ี่……….ตรอก / ซอย……………………….ถนน………………..ต าบล / แขวง……………….อ าเภอ /
เขต……………………..จงัหวดั………………….รหสัไปรษณีย ์                              โทรศพัท…์……….. 
อาชีพ         ลกูจา้ง / พนกังานของรฐั             พนกังานเทศบาล   ต าแหนง่……………………….. 
       ขา้ราชการประเภทอ่ืน  ต าแหนง่……………………………………..          ก าลงัศกึษาตอ่ 
                   อ่ืน  ๆ………………………………………………………………………………………… 

 
ตดิรูปถ่าย 

ขนาด 1.5 x 2 นิว้ 



 สถานท่ีท างาน  กรม / บรษิัท………………………………………………………………………… 
 กอง / แผนก…………………………………………………..โทรศพัท…์………………………… 
 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขประจ าตวั………………………..ออกให ้ณ อ าเภอ / เขต………….. 
 จงัหวดั…………………………..………วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ………………. 
 สถานภาพสมรส               โสด                  สมรส                  หมา้ย                หย่า 
 ช่ือสามี / ภรรยา………………………………………สญัชาติ……………...อาชีพ…………….. 
 ช่ือบิดา……………………………………………….สญัชาติ……………….อาชีพ………………. 
 ช่ือมารดา…………………………………………….สญัชาติ………………อาชีพ……………… 
 
2. ประวัตกิารศึกษา  (กรอกทกุวฒุิท่ีไดร้บัและแนบส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒุิท่ีใชส้มคัร              

คดัเลือกมาพรอ้มใบสมคัร) 
 

วฒุิท่ีไดร้บั 
 

สาขา / วิชาเอก 
(ถา้มี) 

คะแนนเฉล่ีย 
ตลอดหลกัสตูร 

 
ช่ือสถานศกึษา 

ระยะเวลา 
ตัง้แต…่…ถึง…… 

 
ประโยค ม.ศ.ตน้ 
ประโยค ม.ศ.ปลาย 
ปวช. 
ปวท.  / ปวส. 
ประกาศนียบตัร /  
อนปุรญิญา 
ปรญิญาตรี 
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 
อ่ืน ๆ 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 
 
 

 
…………………… 
…………………… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

 
…………………… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

 
…………………… 
…………………… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

 
 
 



3.  ประวัตกิารท างาน / การฝึกงาน 
 
 

ชื่อสถานที่ท างาน / 
ฝึกงาน 

 

 
ต าแหน่ง / ลักษณะ

งาน 

เงินเดือน 
สดุทา้ย 
ก่อนออก 

 
ระยะเวลา 

ตัง้แต…่…ถึง…… 

 
เหตผุลท่ีออก 

 
1…………………………. 
   ………………………… 
   ………………………… 
   ………………………… 
2…………………………. 
   ………………………… 
   ………………………… 
   ………………………… 
3………………………… 
   ………………………… 
   ………………………… 
   ………………………… 
 

 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 
 

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

 
4.  ความรู้ความสามารถพเิศษ…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรนีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….ผูส้มคัร 
                (……………………………..) 
               วนัท่ี…….เดือน………………..พ.ศ………. 


