
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ปการศึกษา  2565 

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

 ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงคร ับสมัครคัดเลือกลูกจางชั ่วคราว            
เปนครูอัตราจางงบประมาณรายไดสถานศึกษา งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีและงบประมาณ
โครงการหองเรียนพิเศษ จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
รายละเอียดตำแหนงท่ีเปดรับ 

         1. ตำแหนงท่ีเปดรับ 
  1. ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ จำนวน  2  อัตรา 
 - อัตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบรุี) 
 - อัตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ (งบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ)            
  2. ครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส จำนวน  2  อัตรา   
 - อัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี) 
 - อัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส (งบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ)            
  3. ครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนวิชาเคมี (งบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ) จำนวน  1 อัตรา 
   4. ครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอร (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี)    
              จำนวน  1 อัตรา 
 5. เจาหนาท่ีประจำสำนักงาน สำนักอำนวยการ (งบประมาณรายไดสถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา 
 6. คนสวน (งบรายไดสถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา 

 ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ จำนวน  2  อัตรา   
  ครอัูตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา           

              เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 
                        ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาสัญญา 5 เดือน    
และจะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรยีนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

      - เปนผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปหรือ 5 ป (สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือ
การศึกษาท่ีเก่ียวของ) 

   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 
   - อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท      
  ครอัูตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ (งบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ)            
  เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 

                      ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 เมษายน ๒๕๖6 ระยะเวลาสัญญา 1 ปและ
จะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรียนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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   - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล หรือการศึกษาท่ีเก่ียวของ) 
  - ถามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครแูละประสบการณการสอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

- มีหลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ หรือ
หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS   
  - อัตราคาจางเดือนละ 17,500 บาท         
 ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส จำนวน  2  อัตรา                                                          

 อัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี) 
   เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 

                       ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาสัญญา 5 เดือน 
และจะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรยีนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

   - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป (สาขาวิชาฟสิกส) 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 

       - อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท                                                                          
 อัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส (งบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ)            

              เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 
                      ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 เมษายน ๒๕๖6 ระยะเวลาสัญญา 1 ปและ
จะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรียนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟสิกส) 
   - ถามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครแูละประสบการณการสอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 
   - อัตราคาจางเดือนละ 17,500 บาท         

 ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาเคมี (งบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ) จำนวน  1 อัตรา 
   เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 
  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 เมษายน ๒๕๖6 ระยะเวลาสัญญา 1 ป และ
จะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรียนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาวิชาเคมี) 
   - ถามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครแูละประสบการณการสอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 
   - อัตราคาจางเดือนละ 17,500 บาท         

 ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอร (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี)     
จำนวน  1 อัตรา 

    เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 
                      ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาสัญญา 5 เดือน 
และจะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรยีนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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    - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป (สาขาคอมพิวเตอรและ
สาขาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร) 

 - เพศชาย 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 

   - มีความสามารถในการซอมเครื่องคอมพิวเตอร การลงโปรแกรมตาง ๆ  
  - มีความสามารถในการดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
  - ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอรสำนักงานและหองเรียน สามารถแกปญหาเบื้องตนของอุปกรณ 
  - สนับสนุนงานดานเทคโนโลยี 

   - อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท                                                                          
 ปฏิบัติติงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลายและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยปฏิบัติ     การสอนไมนอยกวา 18 คาบ/สัปดาห 

 ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดอบรมและจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 เจาหนาท่ีประจำสำนักงาน สำนักอำนวยการ (งบประมาณรายไดสถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา 
              เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 
                       ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาสัญญา 5 เดือน    
และจะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรยีนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา  
      - เพศชาย บุคลิกภาพดี สัญชาติไทย 
   - สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับข่ี (จะพิจารณาเปนพิเศษ) 
   - มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 

    - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเปนทีม        
อำนวยความสะดวกใหบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตอราชการ 
    - สามารถจัดเตรียมเอกสารขอมูลเก่ียวกับการประชุม รวมท้ังจัดเก็บแยกประเภทเอกสาร
ตางๆท่ีเก่ียวของในสำนักงานได  

            - มีความสามารถดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (โปรแกรม Microsoft Office) 
            - มีวินัยตรงตอเวลา มีทัศนคติท่ีดีตองานราชการ ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักงานบริการ 
            - สามารถทำงานนอกเวลาราชการได      
 - อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท (มีคาตอบแทนลวงเวลา)                                                                                                                                                          

 คนสวน (งบประมาณรายไดสถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา 
 เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 

   ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาสัญญา 5 เดือน 
และจะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรยีนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6  
   - เพศชาย 
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   - ดูแลบำรุงรักษาสวน ตนไม จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
   - มีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซ่ือสัตย อดทน 
   - เคยผานประสบการณทำงานดานสวน ตนไมจะพิจารณาเปนพิเศษ 
   - หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
   - อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท                                                                          
 

2. หลักเกณฑและคุณสมบัติท่ัวไป 
 1. เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวน เจาหนาท่ีประจำสำนักงานสำนักอำนวยการและ
ตำแหนงคนสวน 
 2. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต ๒๐ ปข้ึนไป  
 3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 4. ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 5. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี พรรค
การเมือง 
 6. ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา        
เวนแตโทษ สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม อันดีจน
เปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 7. ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ รัฐหรือ
องคการระหวางประเทศ 
 8. ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 9. เพศชายตองผานการเกณฑทหาร 
 

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 เป ดร ับสมัครทางอินเทอร เน ็ตเพียงช องทางเด ียว ระหว างว ันที ่  28 มีนาคม 2565 ถึง                   
วันที่ 15 เมษายน 2565 โดยสมัครทางออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 
 1. เขาไปท่ี www.hwn.ac.th 
 2. อานและทำความเขาใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครใหครบถวน 
 3. ดาวนโหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน  
 4. รับรองสำเนาถูกตองพรอมลงชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ 
 5. อัปโหลดเอกสารเปนไฟลPDF สงมาท่ีอีเมล personal.hwn@gmail.com และอีเมลของ           
ผูประสานงานแตละตำแหนง ดังนี้ (สงท้ัง 2 อีเมล) 
  - วิชาภาษาอังกฤษ  siriwan@hwn.ac.th 
  - วิชาฟสิกสและวิชาเคมี pichapha.6828@gmail.com 
  - วิชาคอมพิวเตอร computer@hwn.ac.th 
  - สำนักงานสำนักอำนวยการ ajaniwat16@gmail.com 
 

http://www.hwn.ac.th/
mailto:personal.hwn@gmail.com
mailto:siriwan@hwn.ac.th
mailto:pichapha.6828@gmail.com
mailto:computer@hwn.ac.th
mailto:ajaniwat16@gmail.com
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4. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครคัดเลือก 
***เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด ** 

 4.1  สำเนาหลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทข้ึนไป จำนวน  1  ฉบับ 
 4.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสดีำ ขนาด 1 x 1.5 นิว้  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
 4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.4  สำทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.๕  ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ฉบับ 
 4.6  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร ู(ถามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 4.7  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)                   
                     

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 17 เมษายน 2565 ทางหนาเว็บไซตโรงเรียน 
www.hwn.ac.th 
   
6. วิธีการคัดเลือก 
 6.1 ตำแหนงครูอัตราจาง/ตำแหนงเจาหนาท่ีประจำสำนักงานสำนักอำนวยการ  
  6.1.1 การสอบปฏิบัติ (สอบสอน) 50 คะแนน  
  6.1.2 สอบขอเขียน  50 คะแนน 
  6.1.3 สอบสัมภาษณ 100 คะแนน 
 6.2  ตำแหนงคนสวน 
    - สอบสมัภาษณ 100 คะแนน 
                     *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจะ
ประกาศเรียงตามลำดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันจะใหผู ไดคะแนน  
ความเหมาะสมกับตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 
 
7. กำหนดการสอบ  
     

วัน/เดือน/ป การดำเนินการ หมายเหตุ 

18 เมษายน 2565 -ตำแหนงครูอัตราจาง/ตำแหนงเจาหนาท่ีประจำ
สำนักงานสำนักอำนวยการ 
   เวลา  09.00 น. สอบขอเขียน 
   เวลา  11.00 น. สอบปฏบิัติ 
   เวลา  1๓.00 น. สอบสัมภาษณ 
- ตำแหนงคนสวน 
  เวลา  09.00 น. สอบสมัภาษณ 

สอบออนไลน  
(ผูประสานงานแตละวิชาจะ
ติดตอไปยังผูเขาสอบภายใน
วันท่ี 17 เมษายน 2565) 

๒2 เมษายน 2565  ประกาศผลการคัดเลือก ทางหนาเว็บไซตโรงเรียน 
www.hwn.ac.th 

1 พฤษภาคม 2565 การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 
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ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีกลุมการบริหารงานบุคคลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  
นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบรุี โทร. ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑-๓ ตอ ๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

   
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  28 มีนาคม ๒๕๖5  

 
 

 
                   ( นายรังสิมันต  ยาละ) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
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ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

    
เรียน  ผูอำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  ตำแหนง…………………………………. 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)....................................................................................................  
๒. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวนัสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................... .........................................        
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .................. 
๔. ความรูความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................... 
๕. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
๖. ปจจุบันอยูบานเลขที่.......................หมูที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด......................... 
รหัสไปรษณีย......................................โทร..................................................ID LINE ………………………….……………….  
๗. สถานภาพ โสด สมรส หมาย หยา  
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ........................................ 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... ........ 
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวดงันี้  
สำเนาใบปริญญาบัตร/วฒุิบตัร/ใบสุทธิ  ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)  
สำเนาบัตรประชาชน                       ใบรับรองแพทย           
สำเนาทะเบียนบาน                         ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถาม)ี                   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................       
       ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมคัรเขารับคัดเลือกแลว 
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก  
 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
(..........................................................) 

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

 

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมคัรไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว  

 
 

ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร       
        (..........................................................)  

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................. 
 
 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมคัรแลวเห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร  
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก…………………………….. 
ลงช่ือ................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................)  
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................. 


