
กำหนดการคัดเลือกนักฺสืกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพื่อบรรจุและและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน 
กศจ.สระแก้ว

ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๒
สมัครเข้ารับการคัดเลือก วันท่ี ๑๘-๑๙ กนัยายน ๒๕๖๒
ประกาศรายซ่ือผ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันศุกร์ท ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ประกาศผลการคัดเลือก
ผม้อีำนาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานท่ีสถานสืกษา วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพือ่บรรจุและและแต่งตัง้เขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ 
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพือ่บรรจุและและแต่งตัง้เขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรฺณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญติ้ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ที, ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๕๔๑๗ ลงวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โนคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพือ่บรรจุและและแต่งตัง้เขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย กรณมีีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ดังน้ี
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี ๕ ปี ช้ัน ๑๕1๘๐๐ บาท จำนวน ๓๕
อัตรา ดังน้ี

๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๑๖ อัตรา
๑.๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๑๓ อัตรา

๑.๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗(จังหวัดสระแก้ว) จำนวน ๖ อัตรา
รายละเอยีดตามตำแหนง่วา่ง สาชาวิชาเอกแนบทา้ยประกาศนี้

๒. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธึส๋มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก
๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงกา:ร่ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามบัญชีรายช่ือ 

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน และมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเง่ือนไฃท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด รายชือ่แนบทา้ยประกาศนี้

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบัญญติ้ระเบียบข้าราชการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏ่ิบัติหน้าท่ีสอน กอ่นการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.๕ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.

/ ๔. เอกสาร..



๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
หลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ ดังน้ี
๔.๑ บัตรประจำตัวประซาซน (ยังไม่หมดอายุ)
๔.๒ ทะเบยีนบา้นทีเ่ปน็ภมูลิำเนา
๔.๓ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมิติแล้ว และใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcripts)
๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิซาซีพครู หรือหรือหลักฐานท่ีใซ้แสดงในการประกอบวิซาซีพครูตามท่ี 

คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอนท่ียังไม1หมดอายุ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ (สำหรับการบรรจุเข้ารับราซการ) ซ่ึงรับรองโดยแพทย์ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียน 

รับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพเวซกรรม ออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๔๔๙ ดังน้ี

(๑) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ
(๓) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก,สังคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดให้เทษ 
(๔) โรคพิษสุราเร้ือรัง

๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
๖ เดือน และถา่ยคร้ังเดยีวกนั จำนวน ๓ รูป 

๔.๗ หลักฐานอ่ืน  ๆ (ล้ามี)

๔. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการดัดเสือกจะต้องรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามท่ีกำหนด 

ในประกาศ ณ สถานท่ีรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบล้วน
๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน 

ตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที,อยู่ไม,ซัดเจน ทำให้!ม,สามารถติดต่อไต้ 
ผู้สมัครสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ไต้ท้ังส้ิน

๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกดังน้ี
คณะกรรมการดกืษาธกิารจงัหวัดสระแลว้จะประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธดิดัเสอืกภายในวนัที๒่๔ 

กันยายน ๒๔๖๒ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และทาง เว็ปไซด้ W W W . m oesk.go.th/

๗. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการคัดเสือกโดยการประเมินความเหมาะสม 

กับตำแหน่งและวิชาซีพ ดว้ยการสมัภาษณ ์(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดังน้ี

-๒-
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๓-

ที่ องค์ประกอบ ค่าคะแนน กรอบการพจิารณา
๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกีย่วกับ 

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒ บุคลิกลักษณะ ทว่งทวีาจา ๑๐ พจิารณาจากการแตง่กาย กริยาทา่ทาง การส่ือสาร
๓ วุฒภิาวะทางอารมณ์ ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและการสือ่สาร
(ริ? การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ พจิารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด 

และวิธีแก้ปีญหาในเซิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด 
และวิธีแก้ปิญหาน้ันให้เป็นท่ียอมรับได้

๕ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
เจตคตแิละอดุมการณ์

๑๐ พจิารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ ์ท่ีมีต่อ 
วิชาชีพครู

รวม ๕๐

๘. วัน เวลา และสถานทีค่ดัเลอืก จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและ 
วิชาชีพ ด้วยการสมัภาษณ ์วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐ ๙.00 น. เป็นด้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐

๑๐. การประกาศรายขื่อผู้Iด้รับคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก เรียงตามลำดับ 

ผู้ท่ีได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ จากมากไปหาน้อย แยกตามสาขาวิชาเอก 
หากได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการจับสลาก โดยจะประกาศรายฃือ่ผู้ผา่นการคัดเลือก ในวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๒ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และทางเว็ปไฃตํ W W W .  m o e s k . g o . t h / โดยไม่ม ิการข้ึนบัญชี

๑๑ . การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามจำนวนตำแหน่งว่างและ 

รายซ่ือท่ีประกาศไวในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนด เป็นอย่างอ่ืน) หากปรากฏภายหลัง 
ว่าผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศนี ้เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัครคัดเลือก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะไม่พิจารณาแต่งต้ัง หรือยกเลิกคำส่ังแต่งต้ัง 
แล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มิได้ท้ังส้ิน

๑๑.๒ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว จะต้อง 
ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาท่ีบรรจุและแต่งต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับบรรจุและแต่งต้ัง 
โดยไมมัการโอนหรือย้ายไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน เวน้แต่ลาออกจากราชการ

๑๑.๓ การคัดเลือกนีเ้ปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด

๑๒. ผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้ง เม่ือผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังนี ้
๑๒.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
๑๒.๒ ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ัง

/ ๑๒.๓ ไม่ไปรายงานตัว...



๑๒.๓ ไม่ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด 
๑๒.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวันท่ีกำหนดได้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี £ ) °  กันยายน พ.ศ. ๒(£๖๒

"ฯ

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



รายละเอียดตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาเอกใช้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่ี โรงเรยีน ตำแหนง่ ตำแหนง่เลขที่
อนัดบั เงนิเดอืน

กลุ่มวิชาเอก

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ จำนวน ๑๐ อตัรา
๑ บา้นวังรี เขาฉกรรจ์ ครผููช้ว่ย 1d©Ks) คศ.๓ ๕๕,๒๙๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒ บา้นทา่ระพา เมอืงสระแกว้ ครผููช้ว่ย (9)6ข้ี1ร3(ริ) คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๓ บ้านคลอง'นา1ส เมอืงสระแกว้ ครผููช้ว่ย ๑๖๐ คศ.๓ ๕๘,๐๐๐ ภาษาไทย
(ริ̂ บา้นคลองใหญ่ วงันํา้เยน็ ครูผูช้ว่ย ๒๓๕๖ คศ.๓ ๖๕,๔๙๐ ภาษาไทย
๕ บา้นนาดี คลองหาด ครผููช้ว่ย ๒๐๕๔ คศ.๓ ๕๓,๕๔๐ ภาษาไทย
๖ บา้นหนองขีเ้หน็ เมอืงสระแกว้ ครผููช้ว่ย (ริ!!ร)(ริ!!! คศ.๓ ๕๕,๕๓๐ สงัคมศกึษา
๗ บา้นวงัยาง คลองหาด ครูผูช้ว่ย do id คศ.๓ (ร!̂ สงัคมศกึษา
๘ บา้นศาลาลำดวน เมอืงสระแกว้ ครูผูช้ว่ย ๓๒๒ คศ.๓ ๖๕,๔๓๐ คณติศาสตร์
๙ บา้นไพรจติรวทิยา วังสมบรณ์ ครผููช้ว่ย ๒๙๖๘ คศ.๒ (ริ!(ริ!!, GjloDO คณติศาสตร์

๑๐ บา้นสีแ่ยก เมอืงสระแกว้ ครผููช้ว่ย ©๐๕๕ คศ.๒ ๕๓,๑๑๐ ภาษาองักฤษ
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ จำนวน ๑๐ อตัรา

๑ อนบุาลศรอีรญัโญทยั อรญัประเทศ ครผููช้ว่ย ๓๓๙๒ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ปฐมวัย
๒
๓

บ้านโคกสูง โคกสูง ครผููช้ว่ย ร)(ร!!£g£ก คศ.๓ ๕๔,๔๒0 ปฐมวัย
บา้นคลองวัว อรญัประเทศ ครูผูช้ว่ย ๓๒๘๗ คศ.๓ ๕๔,๔๔๐ ภาษาไทย

<3แ บ้านโคก : อรญัประเทศ ครผููช้ว่ย ๓๐๔๘ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ภาษาไทย
๕ อนบุาลศรวีฒันาวทิยา วฒันานคร ครูผูช้ว่ย ๒๘๗๐ คศ.๓ ๕๗,๒๐๐ ภาษาไทย
๖ บา้นเขาจาน วฒันานคร ครผููช้ว่ย ๒๙๘๖ คศ.๓ ๖๒,๔๕๐ คณติศาสตร์
๗ วัดหนองติม ตาพระยา ครูผูช้ว่ย ©๕๕๐ คศ.๓ ๕๕,๕๓๐ คณติศาสตร์
d บา้นใหมท่หารบกพฒันา วฒันานคร ครผููช้ว่ย ๒๕๓๔ คศ.๓ ๕๘,๐๙๐ สงัคมศกึษา
๙ บา้นโคกแจง. ตาพระยา ครผููช้ว่ย ๑๖๗๗ คศ.๓ ๕๖,๒๑๐ ภาษาองักฤษ

๑๐ บา้นไทยสามัคคี ตาพระยา ครูผูช้ว่ย ๑๕๑๗ คศ.๓ ๕๑,๗๗๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗ จำนวน ๒ อตัรา

๑ อรญัประเทศ อรญัประเทศ ครผููช้ว่ย (ร!!ร) (ร) Cs คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ภาษาไทย
๒ สระแก้ว เมอืงสระแกว้ ครูผูช้ว่ย ๒๓๔ คศ.๓ ๔๖,๐๔๐ คณติศาสตร์



บัญชีรายละเอียดนักสืกพาทุบโครงการผลิตเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2562 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกพาข๋ํบพ้ืนฐาน (ลพฐ.) 

จำนวน 2,680 อัตรา

I

จังหวัด ::: สำนักงาบเขตพื้นท่ีการรกพา J ร ID ชีอ-สกุล
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สระแก้ว ลพป.สระแก้ว เขต 1 1270100018072 นางสาว ธารณี รวดเร็ว 1 1

1270200006084 นางสาว กัญญารัตน์ แหยมแก้ว 1 1
1270400031031 นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง 1 1
1279900018041 นาย พชร เปียมถาวร 1 1
1279900022625 นางสาว จริญดา ใจญา 1 1
1679900363488 นางสาว . สุพ'ตรา . เทียมวงษ 1 1'

ลพป.สระแก้ว เขต 2 1270200004871 นางลาว ส ุนํศา ปีน้อง ■ ' 1 1
1270300015891 นางสาว จีรวรรณ พูญเน้า . 1 1
1270500012667 นางสาว พวงผกา พูลเพ่ิมสิน 1 1
1270500012993 นางสาว อัมพร ถาวรพา 1 1
1279800031975 นาย พง'ษ์ดีร กุล21 . 1 1
1279800035083 นางสาว รุ่งอรุณ พรมประเสริฐ 1 1 .

1279800038708 นางสาว นภัสกร . ชยันกิจ . 1 1
ลพม.? สระแก้ว 1279800034958 บางสาว เพ็ญพรรณ พูนบ0'านาญ 1 1

1279900032809 นางสาว สุภาวดี จันธิมา 1 1
ลระแก้ว Total 3 1 4 2 2 3 15

1 / 1



เลขประจำตัวสอบ 6 3
ใบสมัครกัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิชาเอก...............................................สังกัดท่ีสมัคร สพป./สพม.......................................

ต ิด ร ูป ถ ่า ย

เรียน กักษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครกัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2562 '

เพือ่บรรจุและแต่งตัง้เขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตำแหนง่ครูผู้ช่วย สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงขอเสนอรายละเอยีดพร้อมหลักฐานเกีย่วกบัตัวขา้พเจ้า 
เพือ่ประกอบการพจิารผา ตังต่อไปน้ี
1. ช่ือ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................... .................................... สัญชาติ................ เชือ้ชาต.ิ.............
2. เกิดวันท่ี........ เดอืน....................... พ.ศ.............. ..อายุ.............ป.ี......... เดือน ( อายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย)
3. วฒุกิารศกึษา...................................................... ........... สาขาวชิาเอก......................................................
สำเร็จจากสถานศกึษา................................................... เม่ือวันท่ี...........เดือน....................... พ.ศ...... .............
ได้คะแนนเฉล่ียสะสม......................... ........ วุฒกิารศึกษาสูงสุดท่ีข้าพเจ้าได้รับคือ..................................... ......
ความรู้ความสามารถพเิศษ................................... .......... ............ ......................................................
4. บัตรประจำตัวประซาซนเลขท่ี...................... ............... ออกให้ ณ จังหวัด....... ...................... ออกบัตรวันท่ี
........... ........................หมดอายุวันท่ี............................
5. สถานทีต่ดิตอ่ไดท้างจดหมายลงทะเบยีน(ในเขตจา่ยของไปรษณยี)์ บา้นเลขที.่....................................
หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย................................... ถนน........................................ ตำบล/แขวง..............................
อำเภอ/เขต......................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................... .โทรศัพท์.....  ...........
6. ได้แนบหลักฐานต่าง  ๆ ซ่ึงได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม.............ฉบับ คือ

{} สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา . 
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน

{ } สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
{ } สำเนาทะเบยีนบา้นทีเ่ปน็ภูมิสำเนา
{} สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
{} สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
{} ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน 
{} หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี)
{} สำเนาหนังสือสัญญารับทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ 
นอ ื ่ นๆระบ ุ ...................................................................
(หากข้าพเจ้าย่ืนหลักฐานต่างๆไม'ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามท่ีกำหนดไร้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า 

ขา้พเจา้ ไม่มีสิทธิคัดเสือกคร้ังน้ี)
ข้าพเจ้าขอใหค้ำรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติด้านอ่ืน ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ข้อความตังกล่าวข้างด้นน้ีเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่เรียกร้อง 
สิทธิใด ๆ

ลงลายมอืชือ่................................................... ผู้สมัครคัดเลือก
(......................................... ............. ....)

วันท่ี.........เดอืน...กนัยายน พ.ศ...2562.......



-2-

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
{.... } หลักฐานครบถ้วน
{ } หลักฐานไม่ครบ คอื............. ........... ........................................................... ................

ลงลายมือซ่ือ...... ................................... ......
เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร

วันท่ี.........เดอืน...กนัยายน....พ.ศ...2562 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
{ .... } มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
{ .... } ไม่มืสทิธิเพราะ................................................... .

ลงลายมือซ่ือ............. ................... .................
เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

วันที.......... เดอืน....กนัยายน.......พ.ศ..2562 


