*

เลขประจำตัวสอบ
1

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทัว่ ไป
สังกัด สำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1 . ซ อ่ื -ส กุล (บ าย/น าง/น างส าว).................................................................................สัญ ขาติ................... เชือ้ ชาติ
2. เลขประจำตัว ประซาขน......................................... ออกให้ ณ จัง หวัด ............................... หมดอายุว นั ที.่ ......
3. เกิด วัน ที่........... เดือ น ................................. พ.ศ.................. อ า ย ุ................ป ี................ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
4. ทีอ่ ยูต่ ามสำเนาทะเนียนบ้าน บ้า นเลขที่....................... ห มูท่ ่ี................ ตรอก/ขอย....................................... ถนน.............................
ตำบล/แขวง........................................อ ำเภ อ .................................... จัง หวัด ............................................ รหัส ไปรษณีย์.......................
5. สถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อได้ทางจดหมายลงทะเนียน (ในเขตจ่ายไปรษณีย)์ บ้า นเลขที่ ................ . หมูท่ ่ี........... ตรอก/ขอย ...,.1...,...
ถนน......................... ตำบล/แขวง................................ อ ำเภ อ ..........................จัง หวัด ...................................รหัส ไปรษณีย์...............
หมายเลขโทรศัพ ท์ท ต่ี ดิ ต่อได้สะดวก..........................................................................
6. ๅฒิการศึกษาทีใ่ ช้สมัครสอบ ซ อ่ื ๅฒ ิ................................................. สาขาวิข าเอก.............................................. วิช าไท.......................
สำเร็จ การศึก ษาจากจากสถานศึก ษา...................................................................... เมือ่ วัน ที่............ เดือ น ...........................พ.ศ.........
ได้ค ะแนนเฉลีย่ สะสม............................. จุฒ กิ ารศึกษาสูงสุดทีไ่ ด้รบั ......................................สาขาวิช าเอก..........................................
ความรูค้ วามสามารถพิเศษ ---....-....-.....-....-....-....-......-.....1.--....-....-.....-....-....-....-....-.....-..........-..-.......-..........-....-....-.....-....-....-....-...........-..............
7. สถานทีป่ ฏิบตั งิ านปิจจุบนั ..........-............................-.— ............... -........-.-.........................หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน.......................-.........
8. ขอสมัครเข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทัว่ ไป ตำแหน่ง
0 นักจิตวิท ยาโรงเรึยนประจำสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
0 ครูผสู้ อน วิช าเอก................................................................................................................................
(สมัค รได้เพีย งตำแหน่งเดีย วเท่าบัน้ )
9. หลักฐานทีแ่ นบพร้อมใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซืง่ ได้ลงซือ่ รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม ..............รายการ ดังนี้
0 สำเนาปริญ ญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณ จุฒ ิ
0 ส ำเน าระเน ยี น แส ด งผ ล ก ารเริย น (7 โลกร0-1เฬ
0 สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน
(II] สำเนาทะเนียนบ้าน
โ !] ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอนฯ (เฉพาะตำแหน่งครูผสู้ อน)
(II] ใบรับ รองแพทย์
[ I ] อืน่ ๆ (ระบุ)..................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าวข้างด้นนีเ้ ป็นความจริงถูกต้อง
ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าไม่มสื ทิ ธีเ้ ข้ารับการคัดเลือกครัง้ นี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธึใ๋ ดๆ ในภายหลัง ทัง้ สิน้
ลายมือ ซือ่ ........................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................................... 1.)

ยืน่ ใบสมัครวัน ที่................เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สำหรับ เจ้า หน้า ที่

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฎว่า
0 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
0 หลักฐานไม่ครบถ้วน
เนือ่ งจาก ........................................................

ได้รบั เงินค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท ได้ตรวจสอบคุณสมบ้ตขิ องผูส้ มัครแล้ว
(สามร้อยบาทถ้วน)ไว้เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า
ตามใบเสร็จ เล่ม ที่................เลข ท ่.ี .............. 0 มืสทื ธเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรร
0 ไม่มสื ทิ ธีเ้ ข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เนือ่ งจาก .......................................................

ลายมือซือ่ ..................... ...........................
(..................................................)
เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
วัน ที่.............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลายมือซือ่
(..................................................)
ผูร้ บั เงิน
วัน ท ่ี.............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลายมือ ซือ่ ...................................................
(............................................................)
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณ สมบัติ
วัน ที่.............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

