
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนง่ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 

................................................ 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน            
คู่พัฒนาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่  ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง 
การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

1.1  ต าแหน่งครูรายเดือนแกปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนประชานิคม 4  
ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  จ านวน 1 อัตรา  
วิชำเอกปฐมวัย 

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
               1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
               3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
               4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตาม 
ศักยภาพ 
               6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 
         1.3 ค่าตอบแทน  15,000  บาท/เดือน   
          1.4 ระยะเวลาการจ้าง  เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
      1. มีสัญชาติไทย 
       2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
      3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
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     5. ไมเ่ป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
     6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
                7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ     
     12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือกฎหมายอื่น 
   13. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   14. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม  เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรหรือ
วิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์  พ.ศ.2538 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            ๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกตรงตามท่ีรับสมัคร 
            ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติ 
หน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ 
               ๓. ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง                   
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ระหว่างวนัที่ 12 – 18  มกราคม   
2566  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 

๑ ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
๒ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร และ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. บัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
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๖. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  จ านวน ๑ ฉบับ 

๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๓ รูป 

๘. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
5. เงื่อนไขกำรสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก
ครั้งนี้   เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 จะไม่พิจารณาจ้างและจะ
เรียกร้อง  สิทธิใดๆ มิได้ 
๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ภายในวันที่  20  มกราคม  2566  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  
และทางเว็บไซต์ http://www.cpn1.go.th/ 
๗. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1   จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการประเมิน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบ) 
๘. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1   จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่                   
24 มกราคม    2566  ตามก าหนดการในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
24 มกราคม 2566 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 คะแนน  

คะแนน   (สัมภาษณ์)  
ส าหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  
และจะประกาศเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
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๑0. กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรสอบคัดเลือก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ภายในวันที่  27  มกราคม  2566 ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และ ทาง
เว็บไซต์http://www.cpn1.go.th/ 
    การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
         (1)  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน  2  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี   
    (2)  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

(2.1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
(2.2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
(2.3)  ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
(2.4)  บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
(2.5)  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

11. กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง 
1. การจัดจ้างจะจัดจ้างเมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โดยจะท าการเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับที่ได้รับการสอบคัดเลือกตามจ านวนที่ประกาศ                
รับสมัคร ส าหรับการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารับการจ้างครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการ
ขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญา ส าหรับการจ้างในครั้งต่อไปให้มี หนังสือเรียกตัวผู้ สอบคัดเลือกเป็น
รายบุคคล  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับสรรหาระบุไว้ในใบสมัครโดยให้เวลามารายงานตัวไม่
น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 
  2. ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องท าสัญญาจ้างกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
           3. การจ้างตาม  1. ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า  หรือข้าราชการ  ในระหว่างปีงบประมาณ  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือ
มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้                
ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า  

ประกาศ  ณ วันที่  5  มกราคม  พ.ศ.2566 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpn1.go.th/


ปฏิทินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงวันที่  5  มกราคม 2566) 
……………………………………….. 

 
ภายในวันที่ 5  มกราคม  2566  ประกาศรับสมัคร 
ระหว่างวันที่  12-18 มกราคม  2566 รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) 
ภายในวันที่  20  มกราคม  2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
วันที่  24  มกราคม  2566    ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์  
ภายในวันที่  27  มกราคม  2566   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
ที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงวันที่  5  มกราคม พ.ศ.2566) 
......................................................... 

 
กลุ่มวิชา หรือทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเอก  ต่อไปนี้ 
1. ปฐมวัย 
2. การปฐมวัยศึกษา 
3. การศึกษาปฐมวัย 
4. การอนุบาล 
5. การศึกษาอนุบาล 
6. อนุบาลศึกษา 
7. การสอนปฐมวัย 
8. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาปฐมวัย 
9. การปฐมวัย 
10. ปฐมวัยศึกษา 
11. อนุบาล 
12. การอนุบาลศึกษา 
13. หลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัย 
14. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
15. การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
16. สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามข้อ 1-15 
 

......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ต าแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ลงวันที่  5   มกราคม  2566 
 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ ประวัติส่วนตัว การศึกษา 

และประสบการณ์ 
๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ 

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ 

๒ บุคลิกภาพ ทว่งทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยา ท่าทาง ท่วงที 
   วาจา มารยาท และการสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม การสื่อสาร 
   การแสดงออกทางอารมณ์ ความเชื่อม่ันใน 
   ตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ พร้อมที่เผชิญกับ 
   สถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
   ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
   สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
   โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
   และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีแก้ 
   ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ 
   ที่มีต่อวิชาชีพครู 
 รวม 50 คะแนน  

 
 
 
 
 



 
 
 
                        

 
    

         ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

           สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
----------------------------- 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑  
              ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จึงขอเสนอ
รายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
๑.  ชื่อและชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน....................................................... 
๒.  เชื้อชาติ............ .. สัญชาติ........... ........ ศาสนา.......... ....เกิดวันที่........เดือน..............................พ.ศ...........       
     อายุ ....................ป.ี................เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
๓.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี......................หมู่ที่............... ถนน.............................. ต าบล.................................  
     อ าเภอ..............................จังหวัด...........................  
๔.  ที่อยู่ของผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่................หมู่บ้าน........................... 
     ถนน...........................................ต าบล........................อ าเภอ.........................จังหวัด.............. ........................ 
     รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.................................................................................................... 
๕.  ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก.................................................................................................. ......... 
  ได้รับวุฒิการศึกษา.........................วชิาเอก....................................มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.......................               
     ............................................................................................................................. ......................................... 
6.  ปฏิบัติงานต าแหน่ง..............................................................สถานที่ท างาน.................................................... 
     อ าเภอ.............................................จังหวัด............................................................. 
7.  สมัครต าแหน่ง......................................................................................................  
8.  หลักฐานที่แนบใบสมัครสอบคัดเลือก 
       ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา/ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
       ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
        ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ นิ้ว ๓ รูป 
    ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการออกให้ 
    ส าเนาใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกและ
ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ 
 
       (ลงชื่อ) 
                   (........................................................) 
       ยื่นใบสมัครวันที่.......เดือน.....................พ.ศ........ 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน            

๖ เดือน 

เลขประจ าตัวสอบ   
 



 
 
 
 

๒ 
 
                 บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร      ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วน 
 
                           
                 (ลงชื่อ)                                                                               
                          (.............................................) 
                    ต าแหน่ง........................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
           มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
           ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
..................................…………………………………… 
                   (ลงชื่อ)                                             
                          (.............................................) 
                 ต าแหน่ง........................................... 

 
                                                                 
หากข้าพเจ้าสอบคัดเลือกได้ เพ่ือเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โปรดส่ง
จดหมายเรียกตัวข้าพเจ้า ตามชื่อ- ที่อยู่ ข้างล่างนี้ (ให้กรอกข้อความทั้ง ๒ ส่วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        กรุณาส่ง 

                             ชื่อผูร้ับ.................................................................................................  
                    เลขที่......................หมู่ที่.......................ถนน.....................................................  
                             ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.....................................  
                             จังหวัด.......................................................รหสัไปรษณีย์.....................................                        

       กรุณาส่ง 

                             ชื่อผูร้ับ................................................................................................. 
                    เลขที่......................หมู่ที่.......................ถนน.....................................................  
                             ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต..................................... 
                             จังหวัด.......................................................รหสัไปรษณีย์.....................................                        
              
                                



 
 
 


