
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
----------------------------------------------- 

 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง

บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว 27 ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕4  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๑.  ตําแหน่งที่จะบรรจแุละแต่งตั้ง  และเงินเดือนที่จะได้รับ 
     ๑.๑ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 

๑.๒ เงินเดือนที่ได้รับ 
                         สําหรับปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,940 - 10,540 บาท  
   สําหรับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ บาท  
  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก  ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน  6  ตําแหน่ง  
 ตําแหน่งเลขที่  97  กลุ่มกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
  ตําแหน่งเลขที่  288  กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร  

 ตําแหน่งเลขที่  555  กลุ่มกํากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด  
  ตําแหน่งเลขที่  613  กลุ่มพัฒนาระบบ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
 ตําแหน่งเลขที่  617  ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน กองส่งเสริมงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
 ตําแหน่งเลขที่  463  กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง สํานักควบคุมเครื่องสําอางและ 

วัตถุอันตราย    
 
3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง 

ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

4.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก 

 
 



 - 2 - 
 

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 

    (๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี 
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และใน
กรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อง
มิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา  ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
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๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

เภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
 

๕.  กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
  ๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและ 
ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  ไ ด้ที่  ฝ่ายการเจ้ าหน้าที่  สํานักงานเลขานุการกรม  ช้ัน  ๒  อาคาร  ๓  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ โทร ๐๒ ๕๙๐ ๗๐๒๗ , ๐๒ ๕๙๐ ๗๒๔๑ 
  ๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

     ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ 
๒๐๐ บาท 
         เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ 
มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียม
สมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

๕.๔  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (๑ )   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

(๒)  สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็น 
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ  
๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคัดเลือก 
คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 
   กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้   
ก็ให้นําหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
    (3)  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
จํานวน ๑ ฉบับ 

(4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
(5)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 

ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(6)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
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- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคํารับรองว่า "สําเนาถูกต้อง" 

และลงชื่อกํากับไว้ด้วย (ให้นําหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
 
๖.  การประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิเข้าร ับการคัดเลือก  และกําหนด  วัน  เวลา

สถานที่คัดเลือก  
       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2555  ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   
สํานักงานเลขานุการกรม ช้ัน ๒ อาคาร ๓ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์  
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 และที่ เ ว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
www.fda.moph.go.th 
 

๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดย วิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 

๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  และจากสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม  
และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพอ่ืน  เป็นต้น  และรวมทั้ง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 
๘.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์           
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

 
๙.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

(๑) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดย
เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ 
ในลําดับที่สูงกว่า 

(๒) การขึ้นบัญชีผู้ ได้รับคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕6  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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                                               เลขที่สมัคร………….………..… 
 

 
 
 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….…………สัญชาติ ……..……..……เชื้อชาติ …………….…… 
เกิดวันที่ ……….… เดือน ………….… พ.ศ. ………….… อายุ ………….… ปี …….…..……. เดือน ……….….… วัน (นับถึงวันสมัคร)  
เลขประจําตัวประชาชน ................................................... ออกให้ ณ อําเภอ .......................... จังหวัด ...............................
วันที่ .................. เดือน .................... พ.ศ. .................... เป็นผู้  

 ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล  และสําเร็จการศึกษาวุฒิ………………………..….………………….…………… 
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………..……… 
ประเทศ ……………………………………………………….…………. วันที่ ……………… เดือน …………………………… พ.ศ. ……………… 

 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศกึษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการ 
ในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ  โดยได้รับวุฒิ ……………………….……………ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจาก 
สถานศึกษา ……………..………………………………..…………………..…วันที่ ……….…….. เดือน ……..………………. พ.ศ. ……….…… 

 สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกบรรจุได้ คอื วุฒิ …………………………….…………………………… 
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ..............................…………………………………………………………………… 
วันที่ …………… เดือน …………………………. พ.ศ. ………………. 

 เคยสอบแข่งขนัได้ในตําแหน่ง ………………………………..…………..…… ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ของกรม / สํานักงาน………………………………………ลงวันที่ ……… เดือน ……….. พ.ศ. ………และถึงลาํดับที่ที่จะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรบัการบรรจุได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งขันตําแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  
    
  ขอสมัครเข้ารบัการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
ของกรม/สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่เกิด จังหวัด …………………………… ภูมิลําเนา ………………………. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ………….… หมู่ที่ .……….…. 
ตรอก/ซอย ……………………… ถนน ………..………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต …….…….…………..… 
จังหวัด ………………….…………. รหัสไปรษณีย์ ……………………… e-mail address ………………………………………….……………
โทรศัพท์ …………………………………….………….. โทรศัพท์มอืถือ  ………………………………………………………………………………… 
อาชีพ     ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ       ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ………………………………………..……… 
     ข้าราชการประเภท อ่ืน ตําแหน่ง  ….……………………………………………………….       กําลังศึกษาต่อ 
              อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
สถานที่ทํางาน กรม/บริษัท .....…………………………………………………………กอง/ฝ่าย ……………………………………….…………… 
e-mail address ………………………………………….……………… โทรศัพท ์……………………..……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
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สถานภาพสมรส     โสด        สมรส        หม้าย        หย่า 
ช่ือสามี/ภรรยา ……………………………………….…………………………สัญชาติ ……………..……. อาชีพ ………………………..…………. 
ช่ือบิดา ……………………………………….……………………………………สัญชาติ ……………..……. อาชีพ ………………………..…………. 
ช่ือมารดา ……………………………………….………………………………..สัญชาติ ……………..……. อาชีพ ………………………..…………. 
 

2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรยีนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลอืกมาพร้อมใบสมัคร) 
 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร ชื่อสถานศึกษา ระยะเวลา 

ต้ังแต่ ….. ถึง …. 
     
     
     
     
     
 

3. ประวัติการทํางาน/การฝกึงาน 
 

ชื่อสถานที่ทํางาน/ฝึกงาน ตําแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือนสุดทา้ย
ก่อนออก 

ระยะเวลา 
ต้ังแต่ … ถึง … เหตุผลที่ออก 

     
     
     
     
     
 

4. ความรูค้วามสามารถพิเศษ ….………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ) ………………………………………. ผู้สมคัร 
                         (………………………………….……) 
              วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ……….…   
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