
                                                         

 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสญัญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่               
22 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา                   
ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)                
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมี
สัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 47 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.      
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6088 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6866 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7173 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน                   
พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. ตําแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่จะดําเนินการคัดเลือก และ
สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
   ตําแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท สําหรับวุฒิปริญญาโททาง
การศึกษา หรือขั้น 18,690 บาท สําหรับคุณวุฒิปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 7 อัตรา ดังน้ี 
 

 
  /1. เบญจมราชูทิศ... 
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ที ่ โรงเรียน อําเภอ จังหวัด วิชาเอก ตําแหน่งเลขที ่ หมายเหต ุ

1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี ฟิสิกส ์ 31391  

2 ราชโบริกานุเคราะห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี ฟิสิกส ์ 31632  

3 ราชโบริกานุเคราะห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี ฟิสิกส ์ 32036  

4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี คณิตศาสตร์ 31529  

5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี เคมี 31422  

6 ราชโบริกานุเคราะห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี ชีววิทยา 31635  
 
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามเง่ือนไขนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium                 
ที่ได้ทําความตกลงในการเลือกเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนการรองรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย และมีรายช่ือตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6866 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7173 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
   2.2 มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโททางการศึกษา หรือคุณวุฒิปริญญาโทที่มี
หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 
ปี ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งข้าราชการครู และกําหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้สําหรับวุฒิน้ันแล้ว 
   2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
   2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามที่กําหนดในข้อ 1 
   2.5 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ 
Download ใบสมัครได้ที่ https://rbprovincial.blogspot.com และย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร
ประกอบ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ถนนไกรเพชร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 
ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 

/4. เอกสาร... 
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  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครในวันรับสมัครคัดเลือก 
   ให้นําเอกสารหลักฐานฉบับจริงและสําเนา ซ่ึงผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ทุกหน้า จัดเรียงเอกสารตามลําดับ จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 
   4.1 ใบสมัครตามแบบที่กําหนด พร้อมกรอกรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน 
ครบถ้วน  
   4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน จํานวน 3 รูป 
   4.3 ทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้สมัคร    
   4.4 บัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ   
   4.5 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สําเร็จ
การศึกษาแล้ว ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
   4.6 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
   4.7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ถ้ามี) 
   4.8 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามท่ีคุรุสภาออก
ให้ ที่ยังไม่หมดอายุ 
   4.9 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน  
นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังน้ี 
  (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
  (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   4.10 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล 
ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหย่า (ถ้ามี) 
   4.11 สําเนาหนังสือสัญญาการรับทุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
  ทั้งนี้  - ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
         - เป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู และ
กําหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้สําหรับวุฒิน้ันแล้ว 

  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ                   
การคัดเลือก ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือทางเว็บไซต์ 
http://rbprovincial.blogspot.com/ 
 

/6. วัน เวลา... 
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  6. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการดําเนนิการคดัเลือก 
   จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ               
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา การประกอบคุณงามความดี 
บุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ และการมีปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันที่ 
28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชาวดี ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

  7. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและ
วิชาชีพ (สัมภาษณ์) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

  8. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
   คณะกรรมกา รศึ กษ า ธิ ก า ร จั งห วั ด ร าช บุ รี  จะประกาศร าย ช่ื อผู้ ไ ด้ รั บ                   
การคัดเลือก ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือทางเว็บไซต์ 
http://rbprovincial.blogspot.com/ 

  9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในสถานศึกษาตามประกาศน้ี 
ตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้มีการบรรจุและแต่งต้ังครบทุกตําแหน่งว่างตามที่ประกาศไว้ โดย
ไม่มีการข้ึนบัญชี โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ทั้งน้ี หากไม่
ไปรายงานตัวตามกําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
   9.2 ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร
คัดเลือก จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสั่งให้
ออกจากราชการแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
   9.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย
แล้ว หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   9.4 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นเวลา 2 ปี 

  10. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกผลการคัดเลือกกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
   10.1 ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
   10.2 ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว 
   10.3 ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งต้ัง 
   10.4 ผู้น้ันไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม พ.ศ.2560 
 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี 
               (สมชาย  งามสุขสวัสด์ิ) 
รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตําแหน่ง 
              ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
      กรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่แทน 
    ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
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กําหนดการคดัเลือกนกัศึกษาทนุ 
โครงการส่งเสริมการผลติครทูี่มีความรูค้วามสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (สควค.)  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบัราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตาํแหน่งครูผูช้ว่ย  

กรณีมีสญัญาผูกพนัตามโครงการพเิศษหรือโครงการนกัเรียนทนุรัฐบาล 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ศธ 04009/ว 6866 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
และหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ศธ 04009/ว 7173 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560) 

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

1. ปฏทินิการดําเนนิการ 
 

กําหนดการดาํเนนิการ วัน/เดือน/ป ี สถานทีด่าํเนนิการ 
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  
2. รับสมัครคดัเลือก วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 – 

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี 

3. คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมราชาวดี  
ช้ัน 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 

4. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี 

5. รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่สถานศึกษา วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี 

6. ผู้มีอํานาจสัง่บรรจุและแต่งต้ัง วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี 
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2. ดําเนินการคดัเลือกความเหมาะสมกบัตาํแหน่งและวชิาชพี โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังน้ี 

 

ที ่ องคป์ระกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามเก่ียวกับประวัติส่วนตัวและ

ประวัติการศึกษา 
2 การประกอบคุณงามความดี 10 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบคุณงามความดี 

ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 

 
10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 

การสื่อสาร 
4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู 
5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคําถามโดยมีหลักคิด 

และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาน้ันให้เป็นทีย่อมรับได้ 

 

 



 
             

     (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน)                                               

                         เลขประจําตัวผู้สมัครสอบ……………………………………………………. 

                   สาขาวิชาเอก………………………..…………………………………………….  

                         

 
                

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

เรียน  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล.............................................ได้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สาขาวิชาเอก.................................................................. 
ขอแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัด   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต.....................  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงขอเสนอข้อมูล
รายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปน้ี 
 1. ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………….………………………………..……….……….. สัญชาต…ิ…………...……. เช้ือชาติ………………...... 
    ศาสนา.................................. 

2. หมายเลขประจาํตัวประชาชน    
   ออกให ้ณ จังหวดั……..…………………….........................…หมดอายุวันท่ี………………………………………………………………………….…………………… 
 3. เกิดวันท่ี…..…............ เดือน....……….……..…...............……. พ.ศ. …………….…… อายุ……..….....… ปี…..……….. เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 4. สาํเร็จการศึกษา ระดับ  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  หลักสูตร........................ปี 
    สาขาวิชาเอก.................................................................................... อกัษรย่อวุฒิการศึกษา..........................................................................  
    จากสถาบันการศึกษา........................................................................ เมื่อวันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ............................... 
    ผลการเรียนโดยเฉล่ีย....................................................... 
 5. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี......................... หมู่ท่ี................. ถนน/ซอย...................................... แขวง/ตาํบล............................................. 
    เขต/อําเภอ……………………………………....……… จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณย์ี................................................... 
    หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)......................................................................... (มือถือ)............................................................................................ 
 6. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดโ้ดยสะดวก เลขท่ี...................... หมู่ท่ี................. ถนน/ซอย.................................. แขวง/ตาํบล.............................................. 
    เขต/อําเภอ……………………………………....……… จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณย์ี................................................... 
    หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)......................................................................... (มือถือ)............................................................................................ 
   อีเมล์................................................................................................................................................................................................................. 
 7. ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเขา้รับการคัดเลอืก ซ่ึงได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จาํนวน..................ฉบับ ประกอบดว้ย 
            (   )  รูปถา่ยไมส่วมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา จาํนวน 3 รูป (   )  สาํเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    (   )  สาํเนาทะเบยีนบ้าน    (   )  ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจรงิ) 
    (   )  สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน   (   )  สาํเนาหนังสอืสัญญาการรับทุน 
    (   )  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  (   )  สาํเนาประกาศนียบัตรบณัฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษา 
    (   )  สาํเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcript)         ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปรญิญาตรี หลกัสูตร 4 ป ี  
    (   )  หลักฐานอื่น ๆ ............................................................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานทุกฉบับดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครั้งน้ี และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังท้ังสิ้น 
 
   ลงลายมือช่ือ……………………………….…………..…………………ผู้สมัครคัดเลือก 
                   (….……………………………….………….……….………) 
                                                                        ย่ืนใบสมัครวันท่ี…………….……เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

                                                                                                                                                            /เฉพาะเจา้หน้าท่ี... 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
    และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2. ก่อนย่ืนใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  
    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรบัรองสําเนาเอกสารทุกแผ่น 
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เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฉบับจริง             
พร้อมฉบับถ่ายสําเนาแล้ว ปรากฏว่า 

      หลักฐานถูกต้องครบถ้วน      

      ไม่ถูกต้อง 

         เน่ืองจาก……………………………………………………………..……….. 

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

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

ลงลายมือช่ือ…………………..………………………….……เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

               (…….…....…………….…………………….…….) 

     ตาํแหน่ง............................................................... 

                วันท่ี...............เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครแล้ว              
ปรากฏว่า 

      มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก  

      ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

          เน่ืองจาก……………………………………………………………………….…. 

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

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

ลงลายมือช่ือ…………………..………………………..…..เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบตั ิ

             (….…..…………………..…………………………..) 

     ตาํแหน่ง................................................................ 

              วันท่ี...............เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


