
  ท่ี มท 0802.3/ว.106                                    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
                         ถนนราชสีมา กทม. 10300

              27 มกราคม   2547

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและบุคคลที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเขารับราชการ

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  1.  ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
  ราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 เจาพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4 นักวิชาการ
  คอมพิวเตอร 3 และนักวิชาการคอมพิวเตอร 4      จํานวน 1 ชุด

         2.  แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ      จํานวน 1 ชุด

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่จะดาํเนินการคัดเลอืกเพือ่บรรจแุละแตงตัง้บคุคลเขารบัราชการ
ในสงักดักรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3, เจาพนักงานปกครอง 4, นิติกร 3, นิติกร 4  นัก
วิชาการคอมพิวเตอร 3  และนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ  และประชาสมัพนัธใหผูสนใจทราบโดยทัว่กนั

              ขอแสดงความนับถือ

                                          พงศโพยม  วาศภูติ
         (นายพงศโพยม  วาศภูติ)

                    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กองการเจาหนาท่ี
ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
โทร.0-2241-9012, 0-2241-9000 ตอ 1204
โทรสาร 0-2243-6637

    (สําเนา)



      ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 เจาพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร 3  และนักวิชาการคอมพิวเตอร 4

***************************
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3  เจาพนักงานปกครอง 4 นิติกร 3 นิติกร 4 นัก
วิชาการคอมพิวเตอร 3  และนักวิชาการคอมพิวเตอร 4  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก.พ.      ท่ี นร
0708.4/ว1 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2536 และ ท่ี นร 0708.4/ว 11 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2545  ซึ่งออกตามความ      ในมาตรา
50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขา      รับราชการดังน้ี

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ
1.1 ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3  เงินเดือน 6,360 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
1.2 ตําแหนงนิติกร 3           เงินเดือน 6,360 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
1.3 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 เงินเดือน 6,360 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
1.4 ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 4  เงินเดือน 7,780 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
1.5 ตําแหนงนิติกร 4 เงินเดือน 7,780 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
1.6 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 เงินเดือน 7,780 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2.2 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหนงของตาํแหนงทีส่มัครเขารบัการคดัเลอืก ดังน้ี

(1) ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม
ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ

(2) ตําแหนงนิติกร 3  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมทางกฎหมาย
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ

(3) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรติ
นิยมทางคอมพิวเตอร จากสถาบันท่ี ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ
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(4) ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 4  ตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาโททางการปกครอง
หรือรัฐประศาสนศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ

(5) ตําแหนงนิติกร 4 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโททางกฎหมาย จากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ

(6)  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโททางคอมพิวเตอร
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ

(7)  ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 4 และนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 ตองผานภาคความรูความ
สามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) ของสํานักงาน ก.พ. แลว  ยกเวน
กรณีผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโททางคอมพิวเตอรและบริหารรัฐกิจจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. กําหนดจากประเทศสหรัฐ
อเมริกา  สหราชอาณาจักร  เครือรัฐออสเตรเลีย  แคนาดา  ญ่ีปุน  และ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี         ท่ีกําหนดไว
ตามหนังสือ ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 11 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2545

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราช
การ ท้ังน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน
ขอ 5 ของคําสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ใหผูประสงคจะสมคัรเขารบัการคดัเลอืกกรอกรายละเอยีดในใบสมัครดวยลายมือตนเอง
ใหถกูตองและครบถวนพรอมแนบหลกัฐานการสมัครสงถงึผูอาํนวยการกองการเจาหนาท่ี  กองการเจาหนาท่ี  กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่  วงัสวนสนัุนทา  ถนนราชสมีา  เขตดุสติ  กรงุเทพฯ 10300  ต้ังแตวนัท่ี 4 – 17 กมุภาพนัธ 2547  โดยการสง
ทางไปรษณยีลงทะเบยีน  ซึง่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่จะถอืวนัประทบัตรารบัของไปรษณยีเปนสาํคัญ  ท้ังน้ีผูสมัครไม
ตองเสยีคาธรรมเนยีมในการสมคัรคัดเลอืก

3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5  X 2 น้ิว โดยถาย

ครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยหรือของผูมีอํานาจอนุมัติ

ปริญญาที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2547

(3) บัตรบันทึกผลการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) จํานวน 2 ฉบับ

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (ใบเหลือง) หรือ
ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (สีชมพู) ) บัตรประจําตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ บัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 ฉบับ
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(5) สําเนาทะเบียนบานซึ่งระบุเลขประจําตัวประชาชนของผูสมัครจํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ

การสมรส ฯลฯ ในกรณีท่ีชื่อสกุลในหลักฐานตาง ๆ ท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน
(7)  สําเนาหนังสือแจงผลการสอบผานภาค ก. และ ภาค ข. (สําหรับผูท่ีผานการสอบ

ภาค ก. และ ภาค ข. ของสํานักงาน ก.พ. แลว)
     ท้ังน้ี สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อ        กํากับ

ไวดวย และใหนําเอกสารฉบับจริงมาเพื่อแสดงตอเจาหนาท่ีในกรณีท่ีจําเปนดวย
4. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

(1) ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตามประกาศรับสมัครสอบจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบรับสมัคร
พรอม ท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ  กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นอาจไมรับสมัครสอบ

     (2)  ผูสมัครสอบคัดเลือก วุฒิการศึกษาปริญญาโท ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 4 และ        นัก
วิชาการคอมพิวเตอร 4 ท่ีไดรับการบรรจุเขารับราชการโดยใชผลการสอบภาค ก. และภาค ข. ครั้งเดียวกันน้ีแลว  จะไมมี
สิทธิ์เขารับการคัดเลือกอีก

5.  การประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นถือวาผูสมัครที่ยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ครบถวน

รวมทั้งไดรับรองตนเองในใบสมัครวาเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณา   รับ
สมัคร และกําหนดเลขประจําตัวผูเขารับการคัดเลือกใหแลวเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยจะประกาศ วัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกใหทราบในวันท่ี 8 มีนาคม 2547 โดยจะทําการปดประกาศ ณ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ หรือทางอินเทอรเน็ต WWW.thailocaladmin.go.th

ท้ังน้ี หากปรากฏภายหลังวา ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามที่
กําหนดในประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ียื่นประกอบการสมัคร ก.พ. มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิท่ีตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.ไมไดรับรองหรือไมไดเปนสถาบันการศึกษา      ท่ี ก.พ.กาํหนดใหใชวธีิการ
คัดเลอืกเพือ่บรรจบุุคคลเขารบัราชการได จะถอืวาผูสมัครเปนผูท่ีไมมีสทิธเิขารบัการคดัเลือก และจะไมบรรจุเขารับราชการ

6.  วิธีการคัดเลือก
   จะคัดเลือกโดยการสัมภาษณและประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที่สมัคร

โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผูเขารับ  การคัด
เลือก เพื่อวัดความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถที่อาจใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อารมณ ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน

  / 7. เกณฑการ …
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7.  เกณฑการตัดสินและการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนการสัมภาษณและประเมินบุคคลตามที่

กําหนดในขอ 6 ไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดของตําแหนง
น้ันลงมาตามลําดับ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะบรรจุเขารับราชการในแตละตําแหนง ในกรณีมี    ผูท่ีไดคะแนน
เทากัน ใหถือวาไดลําดับเดียวกัน

8.  การบรรจุและแตงตั้ง
8.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกเขารับราชการ

ตามตําแหนงที่สมัคร  ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ท้ังน้ี เม่ือไดตรวจแลววาผูท่ีผานการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวจริง

     8.2  ผูผานการคัดเลือกท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ จะตองรับราชการในสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตลาออกจากราชการ

ประกาศ   ณ   วันท่ี  27  มกราคม 2547

                                                         พงศโพยม  วาศภูติ
      (นายพงศโพยม  วาศภูติ)

                อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



เลขท่ีสมัคร………………

    อายุ…………..ป………………เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  เปนผู
     สําเร็จการศึกษาในวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุได  คือวุฒิ………………………………………..

    ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา……………………………………………………………………………..
    วันท่ี…………….เดือน………………………………..พ.ศ…………………………..

      ผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
ของสํานักงาน ก.พ. ขอสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญใน
ตําแหนง………………………………………………ของกรม/สํานักงาน……………………………………………………………………

     พรอมแนบหลักฐานการสอบคัดเลือก  ดังน้ี
       รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 น้ิว จํานวน…………..รูป
       สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย จํานวน…………..ฉบับ

 สําเนาบัตรบันทึกผลการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษาหรือ
 ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) จํานวน……………ฉบับ
 สําเนาบัตรประชาชน  บัตรประจําตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน…………..ฉบับ

       สําเนาทะเบียนบาน จํานวน……………ฉบับ
       สําเนาหนังสือแจงผลการสอบ ภาค ก. และภาค ข. ของสํานักงาน ก.พ. จํานวน……………ฉบับ
       หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………
     และขอแจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังน้ี

1.  ขอมูลสวนบุคคล
     สถานที่เกิด จังหวัด………………………………………….ภูมิลําเนา……………………………………………………..

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี………………………..หมูท่ี……………ตรอก/ซอย……………………………………………………………….
ถนน……………………………..ตําบล/แขวง…………………………………….อําเภอ/เขต……………………………………………….
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย……………..……………..โทรศัพท………………………………………
อาชีพ   ลูกจาง/พนักงานของรัฐ    ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนง…………………………

  ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง……………………………………….    กําลังศึกษาตอ
  อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………….

แบบใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เรียน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขาพเจา……….………………………………………………………………………………
สญัชาติ……………………เกิดวันท่ี…………..เดือน……………………..พ.ศ…………………..

ติดรูปถาย
ขนาด 1.5x2 น้ิว
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สถานที่ทํางาน กรม/บริษัท………………………………………………………………………………………………………………..
กอง/แผนก……………………………………………………………………..โทรศัพท………………………………………………….
บัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัว……………………………………………..ออกให ณ อําเภอ/เขต……………………..
จังหวัด……………………………………………วันท่ี…………………เดือน………………………….พ.ศ……………………………
สถานสภาพสมรส      โสด       สมรส    หมาย      หยา
ชื่อสามี/ภรรยา…………………………………………………..สัญชาติ……………………….อาชีพ……………………………………..
ชื่อบิดา…………………………………………………………….สัญชาติ……………………….อาชีพ………………………………………
ชื่อมารดา………………………………………………………….สัญชาติ……………………….อาชีพ……………………………………..
2.  ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิท่ีไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิท่ีใชสมัครคัดเลือกมา
                        พรอมใบสมัคร)

วุฒิท่ีไดรับ สาขา/วิชาเอก
(ถามี)

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ช่ือสถานศึกษา ระยะเวลา
ต้ังแต…ถึง…

ประโยค ม.ศ.ตน
ประโยค ม.ศ.ปลาย
ปวช.
ปวท./ปวส.
ประกาศนียบัตร/
    อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ

………………………….
….………………………
..………………………..
.…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
….………………………
..………………………..
.…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
….………………………
..………………………..
.…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
….………………………
..………………………..
.…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
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3.  ประวัติการทํางาน/การฝกงาน

ช่ือสถานที่ทํางาน/ฝกงาน ตําแหนง/ลักษณะงาน
เงินเดือน
สุดทาย
กอนออก

ระยะเวลา
ต้ังแต…ถึง… เหตุผลที่ออก

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

…………………………….
….…………………………
..…………………………..
.……………………………
……………...…………….
…………….…..………….
…………………………….
…………………………….
……………...…………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

………………..
….…….………
………..………
………………..
…..……………
………………..
.……….………
………………..
……..…………
…….………….
………..………
………………..

………………………….
….………………………
..………………………..
.…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
….………………………
..………………………..
.…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

4.  ความรูความสามารถพิเศษ ………………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูสมัคร
(……………………………………………)

วันท่ี……………เดือน………………………….พ.ศ…………….


