ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะดําเนินการรับสมัคร
บุคคลเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน แทนตําแหนงวาง จํานวน 3 อัตรา
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน ดังนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อตําแหนง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
1.2 กลุมงาน
บริหารงานทั่วไป
1.3 ขอบขายงานที่ใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
1.3.5 ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ
1.3.6 ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
1.3.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 คาตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
1.5 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.6 ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ทําสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
กลุมวิชาวิชาเอกหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อเลือกสรร จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก ภาษาไทย
จํานวน 1 อัตรา โรงเรียนวัดวังชะโด
(2) กลุมวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก คอมพิวเตอร
จํานวน 1 อัตรา โรงเรียนวัดบานสราง
(3) กลุมวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก คอมพิวเตอร
จํานวน 1 อัตรา โรงเรียนวัดดอนลาน
(รายละเอียดกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก แนบทายประกาศ)
/ 2. คุณสมบัติ....................

-22. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(8) ไมเปนพระภิกษุสงฆ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงครูผูชวย และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก
ใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ยังไมหมดอายุภายในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดทาย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ระหวางวันที่
23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ)
ดาวนโหลดใบสมัครไดทางเว็บไซต http://www.ayutthaya2.go.th
3.2 เอกสารหลักฐานที่แนบพรอมใบสมัครเขารับการเลือกสรร ประกอบดวย
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มีผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว
(สําหรับผูที่ยังไมรับปริญญาบัตร)
จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอนและยังไมหมดอายุ
จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรอบแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
(7) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
และถายครั้งเดียวกัน
จํานวน 3 รูป
(8) หลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสพรอมสําเนา (ถามี)
(เอกสารที่ยื่นพรอมใบสมัครลําดับที่ (1) – (5) ใหยื่นเอกสารฉบับจริงพรอมสําเนา และหลักฐาน
ประกอบการสมัครที่เปนสําเนาทุกฉบับผูสมัครตองลงนามรับรองความถูกตอง)
/ 3.3 เงื่อนไขในการ………….

-33.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การเลือกสรร และกําหนดวันเวลา สถานที่ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 หรือทางเว็บไซต http://www.ayutthaya2.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
จะดําเนินการเลือกสรรโดยการสอบขอเขียน และการประเมินบุคคลดวยวิธีการสัมภาษณ โดยสอบ
ความรูเกี่ยวกับ
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป (สอบขอเขียน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. นโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
7. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเหตุการณปจจุบัน
8. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ภาค ข ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและวิชาเอก (สอบขอเขียน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
2. หลักการสอนที่เนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การวิจัยทางการศึกษา
5. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน) ใหประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ
1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
2. ความรู ความสามารถ ประสบการณ
3. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
4. เจตคติและอุดมการณ
5. การมีปฏิภาณ ไหวพริบ
/6. เกณฑการติดสิน ...

-46. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 และจะประกาศเรียงตาม
ลําดับ จากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูผานการเลือกมีคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนน
ภาค ก มากกวาเปนผูไดลําดับที่ดีกวา ถาคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนภาค ข มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
ถาคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนภาค ค มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีก ใหผูสมัครกอน
เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะดําเนินการสอบในวันที่
14 กันยายน 2562 สอบขอเขียน วันที่ 15 กันยายน 2562 สอบสัมภาษณ สําหรับสถานที่สอบจะประกาศ
ใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร ตามกําหนดการคัดเลือกในตารางตอไปนี้
วัน เดือน ป
เวลา
รายการ
คะแนน
14 กันยายน 2562

15 กันยายน 2562

09.30 - 10.30 น.

ภาค ก ความรูความสามารถ
ทั่วไป
(โดยวิธีสอบขอเขียน)

50 คะแนน

11.00 - 12.00 น.

ภาค ข ความรูความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาเอก
(โดยวิธีสอบขอเขียน)

50 คะแนน

08.30 น. เปนตนไป

ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ)

50 คะแนน

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 หรือทางเว็บไซต http://www.ayutthaya2.go.th โดยขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
เฉพาะวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครครั้งนี้ เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชี
9. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรร ใหมารายงานตัว
1. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรในครั้งแรก ใหถือวาประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนการ
เรียกตัวผูมีสิทธิ์ไดรับการจาง ตามประกาศการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหนงครูผูสอน
2. การเรียกตัวครั้งตอไปหากมีตําแหนงวางวิชาเอกตามประกาศขึ้นบัญชี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะเรียกตัวเรียงลําดับที่ถัดไปโดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่
อยูในใบสมัครกอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน

-53. การยกเลิกผูไดรับการเลือกสรร เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
3.1 ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนง
3.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
3.3 ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
3.4 บัญชีผูผานการเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
3.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกในตําแหนงและวิชาเอกเดียวกันครั้งใหมแลว
3.6 กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะยกเลิกสัญญาจางเปนการเฉพาะราย จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ
ไมไดทั้งสิ้น
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะทําสัญญาจางผูผานการ
เลือกสรรตามจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศในแตละกลุมวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก โดยใหไปรายงานตัวเพื่อ
ทําสัญญาจาง ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยใหนําผูค้ําประกันที่เปนขาราชการ
มาค้ําประกันในวันทําสัญญาจาง
2. ผูผานการเลือกสรรในครั้งแรก เมื่อไดรับการทําสัญญาแลว จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 19 กันยายน 2562
และสิ้นสุดสัญญาจางในวันที่ 30 กันยายน 2562
3. ผลการเลือกสรรของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครรับการเลือกสรรหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
หรือรองเรียนไมได ไมวากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ. ศ. 2562

(นายบูรพา พรหมสิงห)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

รายละเอียดกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562)

---------------------------

1. กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังตอไปนี้
1. ภาษาไทย
2. ภาษาไทยเพื่อการศึกษา
3. ภาษาและวรรณคดีไทย
4. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
5. การสอนภาษาไทย
6. วรรณคดีไทย
7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
8. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
9. วิธีการสอนภาษาไทย
10. การศึกษา (ภาษาไทย)
11. การศึกษาและภาษาไทย
2. กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังตอไปนี้
1. คอมพิวเตอรธุรกิจ
2. วิทยาการคอมพิวเตอร
3. ธุรกิจคอมพิวเตอร
4. การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
5. คอมพิวเตอรศึกษา
6. ศาสตรคอมพิวเตอร
7. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
9. วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
10. คอมพิวเตอรและสถิติ
11. ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา
12. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร
13. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
14. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
15. วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. คอมพิวเตอร
17. ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 18. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร
19. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา
20. เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร
21. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา)
22. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา
23. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอรศึกษา
24. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร
25. นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
--------------------------ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 23 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2562

รับสมัคร
(เวลา 08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ)

ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการเลือกสรร

วันที่ 14 กันยายน 2562

สอบขอเขียน

วันที่ 15 กันยายน 2562

สอบสัมภาษณ

ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

วันที่ 19 กันยายน 2562

ทําสัญญาจาง
...................................................

เลขประจําตัวสอบ....................

ใบสมัครเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
สมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอก...................................

1. ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ....................................................................................
สัญชาติ .......................................... เชื้อชาติ ............................................. ศาสนา ..............................................
2. เกิดวันที่ ............... เดือน ...........................................พ.ศ...................... อายุถึงวันรับสมัคร...........................ป
3. เกิดที่ตาํ บล ................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .....................................................
4. เลขที่บัตรประจําตัวระชาชน .....................................................................................................................................
ออก ณ สํานักงาน ..................................................................... เมื่อวันที่......... เดือน ........................ พ.ศ.............
5. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ .......................... หมูที่..................... ถนน ................................ ตําบล.......................................
อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................. เบอรโทร ..............................................
6. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน.................................................................................... ป พ.ศ..........................
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา................................................................ วิชาเอก.................................................
มีคณ
ุ วุฒิ ความรูความสามารถพิเศษคือ.......................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
( ) สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว
( ) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ( ) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) ใบรับรองแพทย
( ) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครนี้ถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูสมัคร.....................................................................
(.........................................................)
วันที่..........................................................
เจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัคร
แลวถูกตอง
ลงชื่อ......................................................
(...............................................................)
วันที่................................................

เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
 คุณสมบัติถูกตอง
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ.............................
ลงชื่อ......................................................
(...............................................................)
วันที่................................................

