






























































 

 

สมัครคัดเลือกกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก                  

เลขประจ าตัวสอบ           
 

            

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

เรียน    ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
           ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ งครูผู้ช่ วย กรณีที่ มีความจ าเป็นหรือมี เหตุพิ เศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  พ .ศ. 2563                        
วุฒิปริญญาตรี  4 ปี   5 ปี    6 ปี  ขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... สัญชาติ ............. เชื้อชาติ ..............           
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ..................................... พ.ศ. .............. อายุ ........... ปี ........... เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

 3. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                        
วันออกบัตร ........................................... วันบัตรหมดอายุ .................................................... 
       4. วุฒิการศึกษาทีใ่ช้ในการสมัครคัดเลือก ชื่อวุฒิ .................................................ชื่อวุฒิย่อ.................... สาขาวิชาเอก .................................... 
ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา.......................................................วนัที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ................. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ............................. 
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ .................................................................สาขาวิชา............................................................................................ 
 5. ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหนง่    
  พนักงานราชการ โรงเรียน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.    
  ครูอัตราจา้ง โครงการ SP2 โรงเรียน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
  ครูอัตราจา้ง โครงการวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรยีน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
  ครูอัตราจา้ง โครงการครูวิกฤติ โรงเรียน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
 ลูกจ้างชัว่คราว ต าแหนง่พี่เลีย้งเด็กพิการ (ผูส้อน) โรงเรียน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
 ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
 ครูสอนศาสนาอิสลาม/วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียน   สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
 อ ื่น ๆ ระบ ุ    สังกัด สพป./สพม./สศศ.   

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งที่น ามารวมกันไมน่้อยกว่าสามปี (นบัถึงวันเปดิรับสมัครวันสดุท้าย) 
6.1 ต าแหน่ง    โรงเรียน    สังกัด สพป./สพม./สศศ.   

ตั้งแต่วันที ่  เดือน       พ.ศ.  ถึงวันที ่          เดือน  พ.ศ.   
รวมเวลา   ปี  เดือน      วัน (แนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง) 

6.2 ต าแหน่ง    โรงเรียน    สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
ตั้งแต่วันที ่  เดือน       พ.ศ.  ถึงวันที ่          เดือน  พ.ศ.   
รวมเวลา   ปี  เดือน      วัน (แนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง) 

/ 6.3 ต าแหน่ง.... 
 

 (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่สีน้ าเงิน) 

3 

 

ติดรูปถ่าย 
1 x 1 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 
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6.3 ต าแหน่ง       โรงเรียน    สังกัด สพป./สพม./สศศ.                          
ตั้งแต่วันที ่  เดือน       พ.ศ.  ถึงวันที ่          เดือน  พ.ศ.   
รวมเวลา   ปี  เดือน      วัน (แนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง) 

6.4 ต าแหน่ง   โรงเรียน                      สังกัด สพป./สพม./สศศ.   
ตั้งแต่วันที ่  เดือน       พ.ศ.  ถึงวันที ่          เดือน  พ.ศ.   
รวมเวลา   ปี  เดือน      วัน (แนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง) 

6.5 รวมระยะเวลาตามข้อ 6.1 – 6.4  เป็นเวลา   ปี  เดือน      วัน 
7. ปัจจบุันมีภาระงานการสอน จ านวน  คาบ/ชั่วโมง ต่อสปัดาห์ วิชาที่สอน ................................................... 

 8. สถานที่ติดต่อไดท้างไปรษณยี์ บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ........................ ตรอก/ซอย ................................................
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ...............................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ......................................... 

9. หลักฐานประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ............. รายการ ดังนี้ 
  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ     ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)                       
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          
  ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)          
  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ)   ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี) 
  แบบรายงานการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ส าเนาค าสั่งหรือสัญญาจา้งฉบับปัจจุบนั 
  แบบประเมินประวัติและผลงาน จ านวน 3 เล่ม  ตารางสอนภาคเรียนปัจจบุนั 
  หนังสือรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.  ส าเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู       
  ส าเนาใบอนญุาตปฏิบัติการสอน  ส าเนาหนังสือรับรองสิทธ ิ
   เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภาที่มีข้อมูล ชื่อ-ชื่อสกุล 
เลขที่ใบอนุญาต วนัออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจบุัน 
         หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนนิการเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยทางลับ) ปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาก ากับ 
  หลักฐานอ่ืน ๆ (ระบุ)         
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง       
ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  

 

       (ลงชื่อ) .................................................................... ผู้สมัครคัดเลือก 
                         (.......................................................................) 
                                      ยื่นใบสมัครวันที่ ............... มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง  พร้อมฉบบั      
ถ่ายส าเนาแลว้ ปรากฏวา่  
(   ) หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน   (   ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน    
เนื่องจาก ………………………….….……………………………….…….......…… 
 
 

 (…………………………………………………….) 
 

……………. /…………………………… /…………… 
เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว  
ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก  (   ) ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
เนื่องจาก …………………….…………...................................…………………… 
 
 

 (…………………………………………………….) 
 

……………. /…………………………… /……………  
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ

 
 


