ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
-----------------------------------ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
๑.๑ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้
- โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) อำเภอเมืองสุโขทัย
๑.๒ บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้
๑.๒.๑ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
อำเภอกงไกรลาศ
๑.๒.๒ โรงเรียนวัดดงยาง
อำเภอกงไกรลาศ
๑.๒.๓ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
อำเภอบ้านด่านลานหอย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑.๑ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต , ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาตร์บัณฑิต
สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือวิทยาศาตร์ทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒.๑.๒ บุคลากรด้านคณิตศาสตร์
จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต , ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาตร์บัณฑิต
สาขาด้านคณิตศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ http://www.sukhothai1.go.th และยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองได้ที่ ห้อง PLC (ชั้น ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ)

-๒๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงและใช้ประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด
จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตรแล้ว ทั้งนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
๔.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ฉบับภาษาไทย จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิด
รับสมัครวันสุดท้าย(วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
4.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือหนังสือรับรองสิทธิ (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
(ตัวอย่างแนบท้ายประกาศฯ)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ บัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ทะเบียนบ้าน(ที่มีชื่อผู้สมัคร) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เป็นโรคตามที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึง
วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย(วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑)สมัคร ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๓ รูป
๔.๙ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ในข้อ ๔.๒ – ๔.๖ และ ๔.๙ โดยให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
และลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้า
* ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุอันใด อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และทางเว็ปไซต์
http://www.sukhothai1.go.th

-๓๖. วิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน(ภาค ก) และสอบสัมภาษณ์(ภาค ข) ตามหลักสูตร
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)
๗. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
๗.๑ สอบข้อเขียน(ภาค ก) และ สอบสัมภาษณ์(ภาค ข) ตามกำหนดการดังนี้
วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน (ภาค ก)
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข)

คะแนนเต็ม
(๑๕๐ คะแนน)

หมายเหตุ

๑๐๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๗.๒ สถานที่สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน(ภาค ก) และสอบสัมภาษณ์(ภาค ข)
ตามหลักสูตรรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้เรียงลำดับ ดังนี้
๑) ให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน(ภาค ก) มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๒) กรณี ๑) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์(ภาค ข) มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๓) กรณี ๒) เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และทางเว็ปไซต์ http://www.sukhothai1.go.th
๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
๑๐.๑ การขึ้นบัญชี
จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก หรือสิ้นสุดโครงการฯ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๑๐.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๓) ผู้น้ันสละสิทธิการจ้าง
๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๕) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

-๔๑๑. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๑.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 ของตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และลำดับที่ ๑ - ๓ ของตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ รายงานตัวและเลือกโรงเรียน ในวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต ๑ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ
๑๑.2 การทำสัญญาจ้างจะดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
๑๑.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูล
ในเอกสารโดยเป็นเท็จ จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 256 ๑

(นายพยอม วงษ์พูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
…………………………………………
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ
ดำเนินการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน(ภาค ก)
- สอบสัมภาษณ์(ภาค ข)
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว/เลือกโรงเรียน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
และ วันที่ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

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

เอกสารหมายเลข ๑

กลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
ประกอบการรับสมัคร ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
1) วิทยาศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3) การสอนวิทยาศาสตร์
4) วิทยาศาสตร์ศึกษา
5) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
6) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7) วิทยาศาสตร์กายภาพ
8) วิทยาศาสตร์ภายภาพชีวภาพ
9) วิทยาศาสตร์- เคมี
10) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
11) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
12) การมัธยม – การสอนวิทยาศาสตร์
13) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
14) การมัธยมศึกษา – การสอน วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
17) วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
18) เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมี – ฟิสิกส์
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
20) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
21) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา
การศึกษาวิทยาศาสตร์
23) เทคโนโลยีชีวภาพ
24) เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
25) เคมี-ชีววิทยา
26) ชีววิทยาประยุกต์
27) ฟิสิกส์
28) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29) จุลชีววิทยา
30) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี วิชาเอก
วิทยาศาสตร์เป็นเอกคู่ด้วย
31) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี วิชาเอกๆหนึ่ง
หรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา วิชาเอกที่กำหนด

๒ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
1) คณิตศาสตร์
2) คณิตศาสตร์-เคมี
3) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
4) คณิตศาสตร์ประยุกต์
5) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
6) สถิติ
7) สถิติประยุกต์
8) การสอนคณิตศาสตร์
9) สถิติคณิตศาสตร์
10) คณิตศาสตร์สถิติ
11) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
12) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
13) คณิตศาสตร์ศึกษา
15) 14) การศึกษาคณิตศาสตร์
15) สถิติศาสตร์
16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
17) การวัดผลและประเมินทางการศึกษา
19) 18) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอก
คณิตศาสตร์เป็นเอกคู่ด้วย
19) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มี วิชาเอกๆ
22)
ทั้งคู่ ตรงตามชื่อสาขา วิชาเอก ที่กำหนด

เอกสารหมายเลข ๒
หลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
……………………………………………………..
การสอบข้อเขียน(ภาค ก) คะแนน ๑๐๐ คะแนน ให้ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา
๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
๕. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง
๖. การวิจัยเพื่อการศึกษา
๗. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๘. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสัมภาษณ์(ภาค ข) คะแนน ๕๐ คะแนน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒. บุคลิกลักษณะ
๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ ท่วงทีวาจา
๔. เจตคติและอุดมการณ์
๕. ประสบการณ์หรือผลงาน
….......................................................................

สมัครเอก…...................................

เลขประจำตัวผู้สมัคร ……..............……….

ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
....................................................................................

รูปถ่าย
๑ นิ้ว

ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งบุคลากรด้าน…..……………………………………............... จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
เพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….….….……..........……...สัญชาติ…………… เชื้อชาติ……………..
๒. เกิดวันที่…..………เดือน…………..………………..พ.ศ………….อายุ…………………ปี(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
๓. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………........…….…………….ออกให้ ณ จังหวัด………………..…....หมดอายุวันที่……………….
๔. เกิดที่จังหวัด……………………………………ที่อยู่ปัจจุบัน(ตามทะเบียนบ้านที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่………………….
หมู่ที่………….ตรอก/ซอย……………………………………ถนน……………………………..ตำบล/แขวง………………………………..
อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์……………………
๕. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่………….………..หมู่ที่………………………
ตรอก/ซอย……………….……………………….ถนน……………….………………………...ตำบล/แขวง……………..…………………..
อำเภอ/เขต……………………….…………….…จังหวัด……………………………………...รหัสไปรษณีย์.....................................
โทรศัพท์(บ้าน)………………………………………โทรศัพท์(มือถือ).....................................................................................
๖. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒ…ิ …….……………………………..………........สาขาวิชาเอก…………………………
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา…………………………………………เมื่อวันที่…….…เดือน…………………....พ.ศ……….
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ……………………………………………………………………………………………………………………….
๗. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม……………ฉบับ ดังนี้
(
(
(
(
(

) สำเนาปริญญาบัตร
) หนังสือรับรองคุณวุฒิ
) สำเนาระเบียนผลการเรียน(Transcript) ฉบับภาษาไทย
) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ
) สำเนาใบอนุญาตปฎิบัติการสอน

(
(
(
(
(

) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
) สำเนาทะเบียนบ้าน
) ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
) รูปถ่าย จำนวน ๓ รูป
) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล(ถ้ามี) …...............
…...............................................................................

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และข้อความ
ที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ……………………………………..........…..ผู้สมัคร
(………..……………………............………)
วันที.่ ..……..เดือน…………………………..พ.ศ………...
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) มีปัญหาคือ……………………………………………………………
……................………………………………………………………
ลงลายมือชื่อ…..........……….…………………. เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(…................................…………)
ตำแหน่ง.............................................................................
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า
( ) มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
( ) ไม่มีสิทธิ เพราะ……….........................………………………..
ลงลายมือชื่อ………….............………..……เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
(...................................................)
ตำแหน่ง................................................................................
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. ๒๕๖๑

