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 ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง (ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
  รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำด ำ ไม่สวมหมวก ถ่ำยครั้งเดียวกันและถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ขนำด  ๑  
นิ้ว  จ ำนวน  3  รูป   

 ใบรับรองแพทย ์(ไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  และข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติ
ครบตำมประกำศเพ่ือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเพ่ือแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำด
แคลนขั้นวิกฤติตำมประกำศของโรงเรียนวัดน้ ำพุ   ทุกประกำร   หำกตรวจสอบภำยหลังว่ำเอกสำรดังกล่ำวข้ำง
ตนไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้และ
ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
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