ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตําแหน่งต่างๆ รวมจํานวน ๔ อัตรา
สถาบั น ฯจะดํ า เนิ น การจ้ า งโดยใช้ เ งิ น รายได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึ ง วั น ที่ ๑๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้จะได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ต่างๆ ตามระเบียบของสถาบัน ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก มีผู้สมัครสอบคัดเลือกในทุกตําแหน่งที่ทางสถาบันทดสอบฯ ได้ดําเนินการประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่มีจํานวนน้อย สถาบันทดสอบฯ จึงขอขยายเวลาการรับ
สมัครในตําแหน่งดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตําแหน่งที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ
ตําแหน่งที่ ๒ นักวิชาการวัดและประเมินผล
ตําแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จํานวน ๑ อัตรา
จํานวน ๒ อัตรา
จํานวน ๑ อัตรา

๑. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ส มัค รคัดเลื อกต้ องมี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๑.๓ สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
๑.๕ ไม่ เ ป็น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนัก งานหรื อ ลูก จ้ า งรัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งขององค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น
ข้าราชการหรื อลูกจ้ างของส่ วนราชการ เมื่อได้รับการคั ดเลื อก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะต้องลาออกจากราชการ)
๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
๑.๖.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
๒/๑.๖.๒ ไม่เคย...

๒

๑.๖.๒ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖.๓ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
๒. คุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
ตําแหน่งที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จํานวน ๑ อัตรา
๑. วุฒิการศึกษาขั้นต่ําปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล วิจัยทางการศึกษา การ
บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการทีม่ ีลักษณะผลตอบแทนเชิงธุรกิจ
๓. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทดสอบ ตามกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานการ
ทดสอบ และงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสายงานไม่ต่ํากว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในงานบริหารไม่ตา่ํ กว่า ๒ ปี
๔. ในกรณีทีไ่ ม่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ ๒ ต้องมีศกั ยภาพทีแ่ สดงให้เห็นว่าทํางานบริหารได้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การกํากับ ดูแลการดําเนินงานภายในกลุ่มงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริการการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถแก่ครู
นัก เรี ย น และบุ คคลทั่ว ไปที่ เกี่ยวข้ องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละอํานาจหน้าที่ของสถาบัน ประกอบด้ วย
งานวิจัยและพัฒนา การประเมินผลการศึกษา การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ทดสอบการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทดสอบทางการศึกษา การบริหารจัดการคลังข้อสอบและคลังชุด
ข้อสอบอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการดําเนินการจัดสอบ โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑. งานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการทดสอบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการทดสอบ
วิธีการทดสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. งานสร้างและพัฒนาเครื่องมือทดสอบ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือทดสอบ การติดต่อ
ประสานงานผู้ออกข้ อสอบ การจัด ประชุม ผู้ออกข้ อสอบ การบริ ห ารจัด การค่ า ใช้ จ่ า ยในการออก
ข้อสอบ งานพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ งานจัดชุดข้อสอบและคลังชุดข้อสอบ งานจัดระบบคลังข้อสอบและ
คลังชุดข้อสอบ
๓/๓.งานการ...

๓

๓. งานการบริ ห ารการทดสอบ ได้ แ ก่ งานวางแผนการจั ด สอบ ในการบริ ก ารการ
ทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งดําเนินการและประสานงาน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัด
สอบ การผลิตคู่มือการจัดสอบและคู่มือการคุมสอบ การจัดประชุมศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดสอบ การจัดพิมพ์และการบรรจุข้อสอบ-กระดาษคําตอบ การจัดส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัด
สอบ การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบ และการจัดระบบการขอดูกระดาษคําตอบ
๔. งานอื่นๆ ที่ผ้อู ํานวยการมอบหมาย
ตําแหน่งที่ ๒ นักวิชาการวัดและประเมินผล จํานวน ๒ อัตรา
๑. การศึกษาขั้นต่ําปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๒. มีประสบการณ์ไม่ต่ํากว่า ๒ ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่
เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๓. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาชีพ จะได้รบั การพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ
๔. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการสอน
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
โปรแกรมการวัดประเมินผลได้ในระดับดี
๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
๗. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๘. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิจยั เกี่ยวกับเครือ่ งมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๒. วิเคราะห์คะแนนสอบทุกระดับของสถาบัน และคุณภาพข้อสอบทุกระดับของสถาบัน
๓. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุกระดับของสถาบัน และเผยแพร่
๔. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ตําแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
๑. การศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสบการณ์ข้ันต่ํา ๑ – ๒ ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารการจัดการ และ
ประสานงาน รวมทั้งการบริหารจัดการงานด้านเอกสาร
๓. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน
๔/ลักษณะ..

๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ประสานงานการจัดสอบด้านการให้บริการการทดสอบทางด้านศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสานงานการจัดให้บริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถแก่ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
๓. ดําเนินการจัดประชุมศูนย์สอบและจัดทําเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารคู่มือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
๔. ดําเนินการจัดเก็บ และรวบรวมเอกสาร และดําเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ดําเนินการจัดระบบการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองที่ ส ถาบั น ทดสอบฯ หรื อ ส่ ง ใบสมั ค รทางไปรษณี ย์
จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่
๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐
– ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่สทศ. กําหนด (เขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง)
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาวุฒิบตั รทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อม
สําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รบั การอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจภายในวันที่
ปิดรับสมัคร)
๓.๕ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
๓.๖ ผลงานทีส่ ําคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี)
๓.๗ หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ ํางานเดิม (ถ้ามี)
๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
๕/รายละเอียด...

๕

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ
๒. ผู้สมัครจะต้องยืน่ หรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบัน
ฯ จะไม่รับใบสมัครหากยืน่ เอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
๓. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่
สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา
๔. สถาบัน จะจ้างบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของสถาบัน และจ่ายเงินเดือน โดย
ใช้เงินรายได้ของสถาบัน รวมถึงการได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ ของตามระเรียบของ
สถาบันฯ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการคัดเลือกในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้า
รับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของสถาบันทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th และ ณ ที่ทําการของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สําหรับการคัดเลือกนั้น สถาบันฯ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล โดยอาจใช้
วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือกในวัน เวลา และ
สถานที่เดียวกัน กับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์)
ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๑๑๓ ,๑๑๔
โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๒๙๙๖
ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th

ลําดับที่สมัคร......................
วันที่รับสมัคร......................
เวลารับสมัคร......................

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตัง้ บุคคลเขาปฏิบัติงาน
เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ โดยใชเงิน
รายไดของสถาบันฯ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
(โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจง)

๑. ชื่อและนามสกุล (นาย นาง นางสาว)...........................................................สัญชาติ..............ศาสนา......................
เกิดวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ...................ปจจุบันอายุ..............ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
ชื่อและนามสกุลบิดา.....................................................................อาชีพ.................................................
ชื่อและนามสกุลมารดา.................................................................อาชีพ..................................................
ติดรูปถาย 1 นิ้ว
สถานภาพปจจุบันของทาน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยา ( ) หมาย
ชื่อและนามสกุลของคูสมรส...........................................................อาชีพ.................................................
จํานวนบุตร...................คน มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อและนามสกุล...............................................เพศ.........อายุ......ป ระดับการศึกษา...................................
ชื่อและนามสกุล...............................................เพศ.........อายุ......ป ระดับการศึกษา...................................
๒. สถานที่ติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว บานเลขที่.................หมูที่............ตรอก/ซอย........................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย...................................... โทรศัพท............................................
โทรศัพทมือถือ….......................................โทรสาร..............................E-mail: ………………..…………….
๓. ประวัติทางการศึกษา (โดยระบุวุฒิที่ไดรับสูงสุด และลดลงไปตามลําดับ)
คะแนน
ระดับ
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/วิชาเอก
สถานศึกษา
ปที่สําเร็จ เฉลี่ย
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่นๆ

หลักสูตรเพิ่มเติม/การฝกอบรม..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

-๒-

๔. ขอมูลประสบการณทํางานและขอมูลการทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง ๑ - ๕ ป หลัง และจนถึงปจจุบัน)
ป พ.ศ.
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน
ตําแหนงงานและ
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
ระบุหนาที่โดยยอ
จากงาน
จาก
ถึง

โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้นๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้อยางไรบาง
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
๕. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ ( ) ไมมี
( ) มี (โปรดระบุ)......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
๖. ขาพเจาขอสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในตําแหนง (โปรดทําเครื่องหมาย X ลงหนาตําแหนงที่ทานสมัคร)

กลุ ม งานบริ ก ารการทดสอบ
๑. ตํา แหน ง หั ว หน า กลุ ม งานบริ ก ารการทดสอบ จํา นวน ๑ อั ต รา
๒. ตํา แหน ง นั ก วิ ช าการวั ด และประเมิ น ผล จํา นวน ๒ อั ต รา
๓. ตํา แหน ง เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป จํา นวน ๑ อั ต รา
๗. บุคคลที่ใหการรับรองทานได (ตองไมใชบุคคลในครอบครัว) ชื่อ...........................................นามสกุล.............................................
ตําแหนง................................................ตําแหนงความสัมพันธ .............................................เบอรโทร.............................................
สถานที่ที่สามารถติดตอได...............................................................................................................................................................
๘. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนดไว และขอความตามที่ขาพเจาแจงในใบสมัครสอบขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูสมัคร
(.....................................................................)
ยื่นใบสมัครสอบวันที่...............เดือน................................พ.ศ. .................

