รายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินการนํารายชื่อฯ ของกรมสรรพากร
1. รายชื่อผูสอบแขงขันไดของสํานักงาน ก.พ. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตามประกาศของสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่กรมสรรพากรนํารายชื่อไปประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนงเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันได มีรายละเอียด ดังนี้
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร
จากบัญชีผสู อบแขงขันไดของสํานักงาน ก.พ. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รหัส 2)
จํานวน 69 ราย เพื่อนํารายชื่อฯไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(รหัส 1 ) ของกรมสรรพากร ซึง่ มีตาํ แหนงวางครัง้ แรกจํานวน 23 ตําแหนง
ลําดับที่
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

เลขประจําตัวสอบ
120001602
120000232
120001256
120010584
120005238
120009936
120014182
120009663
120003019
120008248
120013724
120005719
120015992
120000385
120011328
120006980
120000706

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอโนทัย
จองาม
นางเฟอ งลัดดา
สุขดี
นางสาวจงรักษ
ภูศ รี
นางสาวดาวรุง
หนูรปู งาม
นางสาวทิพาพร
ลอมฉิมพลี
นางสาวสิรินา
เชื้อสมุทร
นางดวงตา
โพธิ์งาม
นางสาวสุนันทา
วัยคุณา
นางสาวสุพรรษา
เนียมหอม
นางสาวลัดดา
บุญเกิด
นางรวิวรรณ
อภัย
นางสาวจินตนา
ใจเฉือ่ ย
นางสาวณัฐชนัญ
ลิม้ เจริญ
นางจินตนา
หารคําตัน
นายอํานาจ
ทองออน
นางสาวสุปราณี
เสมอพันธุ
นางสาวณัฐกันต
บูรณอุดมทรัพย
/ลําดับที.่ ...

-2ลําดับที่
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

เลขประจําตัวสอบ
120006759
120006027
120004597
120012530
120000608
120001446
120002904
120001007
120001696
120004111
120008591
120004633
120009742
120015231
120003757
120001652
120009654
120009870
120000973
120001538
120010911
120003720
120000819
120009046
120005368
120007235
120003918

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุณิสา
ภาคเกษี
นางสาววรรณี
แกวงอก
นางดวงเดือน
ทินรุง
นางสาวกันยาวีร
มะริด
นางสาวสรัญญา
สรอยสน
นางสาวสุชาดา
เฟองวิบูลย
นางทิวาวรรณ
ใยชม
นางพิมพกานต
พรายแกว
นางสาวระพีพรรณ
เกิดทอง
นางสาววรสา
งานกระโทก
นางสาวฉันทนา
วงษวรรณา
นางสาวสุพรรษา
แจบานเกาะ
นางสาวทิพยวรรณ
ตันติผล
นางสาวสุนิษา
บัวบาน
นางธนวรรณ
ศรีนคร
นางสาวศิรินภา
คงชาติ
นางปารดา
ยืนยงเดชา
นางศิวลักษ
วิจิตรพันธุ
นางสาวนภาพร
ปานแกว
นางสาวรสนา
กอเซ็ม
นางสาวชุติมา
สวนฟก
นางสาวสุภาวดี
มีสมเพิ่ม
นางสาววาทินี
วิระยกิจ
นางสาวอุไรพร
หิรญ
ั อร
นางสาววัชรินทร
ศรีเพ็ชร
นางปยรัตน
บุญใช
นางสาวอัจฉรา
แสนมหาเกษม
/ลําดับที.่ ..

-3ลําดับที่
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

เลขประจําตัวสอบ
120000748
120008161
120010449
120004211
120006605
120013120
120004287
120013198
120007676
120012302
120002473
120009711
120002553
120008171
120001116
120009729
120004359
120010591
120005812
120008467
120005000
120006722
120007029
120006562
120000691

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจีรานุช
สะอาด
นายวิรณ
ุ
อุดมเจริญ
นายรัตนชัย
กลางประพันธ
นางสาวพชรพร
สิงหา
นางสาวอัญชสา
บุญชินวัฒน
นางสาววันเพ็ญ
ประสาทศิลป
นางกรกมล
ตันศิริ
นางเพชรรัตน
จันทรขาว
นางสาวสุนีย
ดวงแกว
นางกมลวรรณ
เนียรศิริ
นางสาวรัชนีวัลย
หอมเสียง
นางสุชานุช
พวงทอง
นางสาวยุภา
เหลามา
นางสาววัชรี
บุญณรังศรี
นางสาวศันสนีย
บังเกิดฤทธิ์
นางสาวสุพรรษา
เนี่ยมมา
นางสุพัฒนี
คุมเงิน
นางสาวกมลทิพย
คุมสมบัติ
นางรวิษฎา
ทองเกิด
นางสาวอรุณรัตน
ทิมจอย
นายศิรเิ ทพ
ปานเพ็ชร
นางสาวสุกัญญา
แผนสมบูรณ
นางสาววิลัยลักษณ
บุญแกว
นางสาวขวัญเรือน
ตรีวกิ
นางสาวเบ็ญจา
แสงทอง

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

-42. รายละเอียดผูสอบแขงขันไดที่สํานักงาน ก.พ. สงรายชื่อและที่อยูใหกรมสรรพากรนํารายชื่อฯ

ตําแหนงเดิมของสํานักงาน ก.พ.
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อตําแหนงที่กรมสรรพากรนํารายชื่อฯ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จากรหัส
(ของสํานักงาน ก.พ.)

ไปรหัส
(ของกรมสรรพากร)

จํานวน
รายชือ่ ทีส่ ง

ลําดับที่

จํานวน
ตําแหนง
วาง

(2)

(1)

69

310 - 378

23

3. รายละเอียดอัตราตําแหนงวาง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 23 อัตรา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตําแหนงเลขที่
959
2040
2243
2403
2426
2459
2609
2638
2639
2668

สังกัด
สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

สวน/ฝาย/สส.
ฝายบริหารงานทั่วไป
สวนบริหารงานทั่วไป
สวนกฏหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ
สวนบริหารงานทั่วไป
สวนกฏหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง
สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1

งาน

หมายเหตุ

งานบริการแบบแสดงรายการภาษี
ฝายบริหารทั่วไป
งานธุรการ

งานกรรมวิธี
งานกรรมวิธี
ฝายบริหารทั่วไป
/ลําดับที.่ ..

-5ลําดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตําแหนงเลขที่
2687
3190
3298
3505
4448
4623
4773
4852
4971
6555
6645
6676
6677

สังกัด
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23

สวน/ฝาย/สส.
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2
สวนวางแผนและประเมินผล
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนบริหารงานทั่วไป
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนกรรมวิธีและคืนภาษี
สวนบริหารงานทั่วไป
สวนกฏหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง
สวนกฏหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง

งาน
ฝายบริหารทั่วไป

หมายเหตุ

งานภาษีหัก ณ ที่จาย
งานกรรมวิธี
งานกรรมวิธี
งานคืนภาษี
งานกรรมวิธี
งานพัสดุ
งานกรรมวิธี
งานกรรมวิธี
งานธุรการ

กรมสรรพากร
18 พฤษภาคม 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับการนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1. กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ประมาณวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 (สามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th)
2. การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ ประมาณวันที่ 4 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุม 7 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.
3. กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได (ผูผ า นการประเมิน) ประมาณวันที่ 5 มิถุนายน 2552
ผูผานการประเมินเลือกสถานที่บรรจุและแตงตั้งประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2552 และทําการบรรจุ
และแตงตั้งประมาณวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (สามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th)
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ โดยสังเขป (ลักษณะงานที่ปฏิบัติขึ้นอยูกับเลขที่ตําแหนงที่เลือกบรรจุ)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณทั่วไป การรับ-สงหนังสือ การเก็บรวบรวมและ
ใหบริการคัด คน ยืมหนังสือราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล รางโตตอบหนังสือ การพิมพหนังสือ
ราชการและบันทึกขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การรวบรวมสถิติ ขอมูลและจัดทํา
รายงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ดรบั
มอบหมาย เปนตน
5. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรกประมาณ 23 อัตรา (สามารถตรวจสอบตําแหนงวางไดประมาณวันที่
18 พฤษภาคม 2552 ที่เว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th > การสมัครสอบเพือ่ บรรจุเขารับ
ราชการ > อัตราตําแหนงวางในการนํารายชื่อฯ) และหากมีอัตราตําแหนงวางเพิ่มขึ้น กรมสรรพากรจะ
ทําการบรรจุและแตงตัง้ เพิม่ ขึน้ ตามจํานวนทีเ่ ห็นสมควร
6. วิธีการสมัครเขารับการประเมิน
6.1 การสมัครดวยตนเอง ผูส มัครตองยืน่ ใบสมัครตัง้ แตวนั ที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2552 พรอมหลักฐาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
6.1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ทีท่ างราชการออกให โดยมีรูปถายและลายมือชื่อ
ของผูถ อื บัตร
6.1.2 รูปถายขนาด 1.5  2 นิว้ (รูปถาย 2 นิว้ ) ถายไวไมเกิน 1 ปนับถึงวันสมัคร จํานวน 2 รูป
6.1.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ เฉพาะวุฒิที่ใชในการสมัครเขารับ
การประเมิน (วุฒิเดียวกันกับที่ใชสมัครของสํานักงาน ก.พ.)
/6.2 การสมัคร...

-26.2 การสมัครโดยทางไปรษณีย ผูส มัครตองดําเนินการ ดังนี้
6.2.1 กรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือของตนเองใหถูกตองครบถวน
พรอมทั้งติดรูปถายขนาด 1.5  2 นิว้ (รูปถาย 2 นิว้ ) ถายไวไมเกิน 1 ปนับถึงวันสมัคร
จํานวน 2 รูป และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และวันที่ในใบสมัคร
6.2.2 สงใบสมัคร บัตรประจําตัวสอบทีก่ รอกขอความครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ เฉพาะวุฒิที่ใช
สมัครเขารับการประเมินฯ (วุฒิเดียวกันกับที่ใชสมัครของสํานักงาน ก.พ.) ทางไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) ไปยัง กรมสรรพากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 เลขที่ 90
อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 (กรุณาวงเล็บมุมซองวา “นํารายชื่อฯ”) ตัง้ แตวนั ที่ 20 - 22 พฤษภาคม
2552 และใบสมัครไปรษณียตนทางตองประทับตรารับจดหมายภายในวันปดรับสมัคร
คือ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และใบสมัครนั้นตองสงถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่
25 พฤษภาคม 2552 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไมไดรับ
การพิจารณา ทั้งนี้รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณียลงรับหรือสงถึงกรมสรรพากรกอนวันรับสมัคร
และกรมสรรพากรจะนํารายชื่อผูที่สมัครโดยทางไปรษณียใหทราบที่เว็บไซตของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th
6.2.3 กรมสรรพากรจะมอบบัตรประจําตัวสอบของผูสมัครที่สงทางไปรษณียในวันประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ประมาณวันที่ 4 มิถุนายน 2552 (กําหนดวันสัมภาษณ
สามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th)
6.2.4 ใหนาํ หลักฐานดังตอไปนีไ้ ปในวันเขารับการประเมินฯ (สัมภาษณ)
- บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ ที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถายและลายมือชื่อของผูถือบัตร
- หลักฐานการสงใบสมัครเขารับการประเมินฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน
7. เกณฑการตัดสินผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตองผานเกณฑการประเมินตามทีก่ าํ หนด
และตองไดคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ 60 เรียงลําดับที่จาก
ผูไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ถาไดคะแนนเทากันใหผไู ดรบั เลขประจําตัวเขารับการประเมินฯ กอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8. ผูที่ไมประสงคจะสมัครเขารับการประเมินฯ หรือสมัครเขารับการประเมินฯ แลวแตไมไดขึ้นบัญชี
จะยังคงมีชื่ออยูในบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเดิม และมีสิทธิ์อยูตามเดิม
9. ผูท ไ่ี ดรบั แจงใหสมัครหรือสมัครเขารับการประเมินฯ หรือผูที่ไดขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่
ประเมินนี้ หากผูนั้นไดรับการเรียกตัวและไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรแลววาจะรับการบรรจุ
หรือไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ในตําแหนงที่ ก.พ. อนุมัติ ใหนํารายชื่อมาดําเนินการเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูสอบ
แขงขันไดในตําแหนงอืน่ หรือในตําแหนงอืน่ ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว ผูน น้ั
/10. ผูที่ได...

-3หมดสิทธิเขารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะไดขึ้นบัญชี หรือหมดสิทธิทจ่ี ะไดรบั การบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงที่ประเมินนี้ แลวแตกรณี
10. ผูที่ไดขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใหมนี้ จะมีสิทธิไดรับการบรรจุก็ตอเมื่อผูนั้นยังไมถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสํานักงาน ก.พ.
11. บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใหมนี้ ใหใชไดจนถึงวันทีบ่ ญ
ั ชีผสู อบแขงขันไดในตําแหนงเดิม
ยังไมหมดอายุ หรือยังไมถูกยกเลิก
12. กรมสรรพากรรับโอนผูท ่ีเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ซึ่งไดขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันได
ในตําแหนงทีป่ ระเมินนี้
13. ผูที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอกับเจาหนาทีข่ องฝายสรรหา สวนสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร โทร. 0-2272-8515-6 โทรสาร 0-2272-9780
กอนวันทําการประเมิน
**************************

กรมสรรพากร
บัตรประจําตัวผูเขารับการประเมินฯ
เลขประจําตัวสอบ .................................................
(เฉพาะ

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตําแหนง ................................................................
ชื่อ – สกุล ..............................................................
.............................................
(................................................)
ลายมือชื่อผูสมัครฯ

...................................................
เจาหนาทีอ่ อกบัตร
วันที.่ ...........................................

หมายเหตุ ใหนําบัตรประจําตัวผูส มัครเขารับการประเมินฯ และบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นทีท่ างราชการออกให ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
มาแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย

เลขประจําตัวเขารับการประเมิน.......................

ใบสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
ดวยขาพเจาสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ติดรูปถาย
ลําดับที.่ ...........................ตามประกาศผลการสอบแขงขันของสํานักงาน ก.พ.
ขนาด 2 นิ้ว
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 มีความประสงคจะสมัครเขารับการประเมิน
ถายไวไมเกิน 1 ป
ความเหมาะสมกับตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมสรรพากร
จึงขอแจงรายละเอียดเพือ่ ประกอบการพิจารณาดังนี้
1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................สัญชาติ .....................
เกิดวันที่ ................เดือน ......................พ.ศ. .............. อายุ ............... ป .................เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)
เกิดทีจ่ งั หวัด.....................สถานที่อยูอาศัยเปนการถาวรและมีความคุนเคยมากที่สุดคือจังหวัด.............................
2. สถานทีต่ ดิ ตอไดสะดวกรวดเร็ว
บานเลขที่ ........................... หมูที่ ............................... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................
ตําบล/แขวง ................................. .......... อําเภอ/เขต ................................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย
โทร. .............................................e-mail .................................................
3. ประวัติการศึกษา (ใหกรอกทุกวุฒิที่ไดรับและแนบสําเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใชสมัครเขารับการประเมินพรอมใบสมัคร)
คะแนนเฉลี่ย
พ.ศ. ทีส่ าํ เร็จ
วุฒทิ ไ่ี ดรบั
สาขา/วิชาเอก
ชื่อสถานศึกษา
ตลอดหลักสูตร
การศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญา
กําลังศึกษาตอ/อืน่ ๆ
4. วุฒิที่ใชสมัครเขารับการประเมิน...............................................................สาขา/วิชาเอก.............................................
5. ประวัติการทํางาน/การฝกอบรม
สถานที่ทํางาน/ฝกงาน
ตําแหนง
เงินเดือน
ระยะเวลา
เหตุผลที่ลาออก

6. ความรูความสามารถพิเศษ ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................... ........................ผูส มัครเขารับการประเมิน
(
)
................./................./................

