ประกาศโรงเรียนบ้านท่าคล้อ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
*********************************************************
ด้ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ แจ้ งกำรจัด สรรอัต รำจ้ ำงปฏิ บั ติงำนธุร กำร
โรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี
อัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 เรื่องกำรจัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำร
โรงเรียน
ในกำรนี้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบำยระทรวงศึกษำธิกำร ที่กำหนดให้ มี กำรจ้ำงปฏิ บัติ งำนธุรกำร
โรงเรีย นในสถำนศึ กษำ สั งกัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้ นฐำนครบทุ กโรงเรียน เพื่ อลดภำระงำนที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จึงมีควำมประสงค์จะดำเนินกำรรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 4 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 เรื่องกำรจัดสรรอัตรำ
จ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
- ค่ำตอบแทน 9,000 บำทต่อเดือน
- ลักษณะกำรจ้ำง โดยวิธีกำรจ้ำงเหมำบริกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญำจ้ำง ถึงเดือนกันยำยน 2563
- งบประมำณที่ใช้ งบดำเนินงำน ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้
2. คุณ สมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิ ตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่ อนตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ
ตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญ ำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยองค์กร
วิชำชีพนั้น ๆ

-๒(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(8) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(10) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิ ดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือ
ตำมกฎหมำยอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสำมเณรตำมคำสั่งมหำเถรสมำคม เพื่อห้ำมพระภิกษุสำมเณร หรือวิชำชีพ
หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(1) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
(2) เป็นผู้มีจิตสำธำรณะ รักงำนบริกำร และสำมำรถอุทิศเวลำให้กับทำงรำชกำรได้
(3) สำมำรถปฏิบัติงำนธุรกำร สำรบรรณ จัดเก็บเอกสำร หลักฐำน ทะเบียน และหนังสือรำชกำรต่ำงๆ
ระบบ E-office ได้
(4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ำคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๓ กันยายน 2563 (ในวันและเวลำรำชกำร)
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร พร้อมเอกสารฉบับจริง และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
(1) ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
(2) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว และเป็นรูปที่ถ่ำยครำว
เดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(3) สำเนำประกำศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติแล้ว หรือจำก
สถำบันนั้นๆ แล้ว ระเบียบแสดงผลกำรเรียน จำนวน 1 ชุด
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำออกได้ โดยระบุ สำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภ ำยในกำหนดวันปิด
รับสมัครวันสุดท้ำยมำยื่นแทนได้
(4) สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcripts) หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิ
กำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ และได้อนุมัติจำกผู้ที่มีอำนำจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัคร
วันสุดท้ำย จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ

-๓(7) ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกให้ โ ดยสถำนพยำบำลของรั ฐ บำลหรื อ เอกชน (ไม่ เกิ น 1 เดื อ น) นั บ ถึ ง
วันรับสมัคร ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
(8) เอกสำรประเมินประวัติประผลงำน จำนวน 1 เล่ม
(9) ส ำเนำหลั ก ฐำนอื่ น ๆ เช่ น หนั ง สื อ ส ำคั ญ กำรเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล ใบส ำคั ญ กำรสมรส (ถ้ ำ มี )
จำนวน 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตรวจตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่ น หลั กฐำนในกำรสมัครให้ ถูก ต้องครบถ้ว น ในกรณี ที่ มี ควำมผิ ดพลำดอันเกิดจำกผู้ ส มั ครไม่ว่ำเหตุ ใดๆ หรือวุฒิ
กำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ำรับสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว
ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ภำยในวันที่ ๔ กันยายน 2563 ณ
โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
5.2 ประเมินประวัติและผลงำน
5.3 กำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
โดยประเมินจำก
1. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ
3. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์
4. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ
5. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนเต็ม 50 คะแนน

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปน้อย
กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับหมำยเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่ดีกว่ำ
7. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ จะดำเนินกำรคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ในวันที่ ๘ กันยายน 2563
ณ โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ ตำบลท่ำคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
8. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ ๙ กั น ยายน 256๓ ณ โรงเรี ย นบ้ ำ นท่ ำ คล้ อ
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

-๔9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
9.1 ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกำศขึ้นบัญชี
9.2 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งไปแล้ว
(2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมกำหนด
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
(4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี
(5) มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
(6) ตรวจสอบพบว่ำภำยหลังเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
กำรเรีย กตัวผู้ ได้รับ กำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อทำสัญ ญำจ้ำงครั้งแรก จะใช้ประกำศขึ้นบัญ ชีผู้ได้
รับกำรคัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรทำสัญญำจ้ำง ตำมลำดับที่ประกำศผลกำรคัดเลือกไว้
กำรเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีหนังสือเรียกตัว
ผู้ ได้รั บ กำรคั ดเลื อกโดยตรงเป็ น รำยบุ คคล ก่ อนวันที่ รำยงำนตัว ไม่น้ อยกว่ำสิ บ วัน นั บตั้ งแต่ป ระทับ ตรำลงทะเบีย น
ของไปรษณีย์ต้นทำงตำมที่อยู่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัคร
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกซึ่งได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำร
บรรจุ ห รื อ ปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ น ต ำแหน่ งลู ก จ้ ำ งประจ ำ หรื อ ข้ ำรำชกำรในระหว่ ำ งปี งบประมำณหำกปรำกฏว่ ำเป็ น
ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ ต ำมที่ ก ำหนด หรื อ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถควำมประพฤติ ที่ ไม่ เหมำะสม ผู้ มี อำนำจในกำรจ้ ำงอำจ
บอกเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงรับทรำบล่วงหน้ำ
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นำยอัศวิน เกษสร)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ

ที่
1.

2.

รายละเอียดและคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน
สาหรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
..............................................................
รายละเอียดองค์ประกอบ
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
ประสบการณ์การทางานในส่วนราชการหรือเอกชน
(10 คะแนน) พิ จ ำ ร ณ ำ จ ำ ก ร ะ ย ะ เว ล ำ ที่
(แนบหลักฐาน)
ปฏิบัติงำนนับถึงวันที่รับสมัครวัน
2.1 ในสังกัด สพฐ.
10 คะแนน สุดท้ำย เศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือน
2.2 สังกัดหน่วยงำนอื่น
5 คะแนน ขึ้ น ไป นั บ เป็ น 1 ปี (ห นั งสื อ
รับรอง/สัญญำจ้ำง/คำสั่งจ้ำง ฯลฯ)
ภูมิลาเนา
(10 คะแนน) พิ จ ำรณ ำจ ำก ก ำรมี ชื่ อ อ ยู่ ใน
4.1 ในเขตบริกำรของโรงเรียน
10 คะแนน ทะเบี ย นบ้ ำ น (ทร14.)ต่ อ เนื่ อ ง
4.2 ในพื้นที่ตำบลเขตบริกำรของโรงเรียน
8 คะแนน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 วัน นับถึง
4.3 นอกเขตพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
6 คะแนน วันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย
4.4 อื่นๆ
4 คะแนน

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น
รูปถ่ายขนาด
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
1x1.5 นิ้ว
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ถ่ายไว้ไม่เกิน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
6 เดือน
**************************************
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ
ด้วย ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรี ยน โรงเรียนบ้ำนท่ำคล้อ
อำเภอเบญจลักษ์ สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4 จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัว
ข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไป
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................เชื้อชำติ.......................................
สัญชำติ..........................ศำสนำ...............................................
๒. อำยุนับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย เกิดวันที่..............เดือน.........................................พ.ศ...............................
(อำยุ.............ปี .....................เดือน)
๓. วุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ.......................................................................(ชื่อย่อ).........................
สำขำวิชำเอก.................................................สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำชื่อ...................................................
เมื่อวันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม...............................................
วุฒิกำรศึกษำสูงสุดที่ได้รับ........................................................................................................................................
ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................................................................
๔. อำชีพปัจจุบัน ลูกจ้ำงหน่วยงำนรัฐบำล/เอกชน
กำลังศึกษำต่อ
อื่นๆ............................................
สถำนที่ทำงำนกรม/บริษัท.....................................................................กอง/แผนก................................................
โทรศัพท์...............................................................
๕. บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่.............................................ออกให้ ณ..........................เมือ่ วันที่............................
หมดอำยุวันที่...............................................
๖. ทีอ่ ยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก บ้ำนเลขที่...........หมู่ที่.........หมู่บ้ำน.............................ตรอก/ซอย.......................
ถนน............................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์มือถือ...........................................e-mail.……………………..………………
๗. ได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว มำพร้อมกับใบสมัคร รวม...............ฉบับ
ดังนี้
 7.1 สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 7.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 7.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 7.4 สำเนำใบระเบียนผลกำรเรียน(Transcript)
 7.5 ใบรับรองแพทย์
 7.6 สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
 7.7 เอกสำรประเมินประวัติและผลงำน จำนวน 1 เล่ม

 7.8 อื่นๆ (ระบุ).............................................................
-๒ข้ำพเจ้ ำขอรั บ รองว่ำ ข้ำพเจ้ ำเป็ น ผู้ มีคุณ สมบัติทั่ วไปตำมมำตรำ 30 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ ระเบีย บ
ข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) และมี
คุณสมบัติด้ำนอื่นครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร ทั้งนี้ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงถูกต้องทุกประกำร หำก
ข้อควำมดังกล่ำวไม่เป็นควำมจริง ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้และข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้อ งสิทธิใดๆ
ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ........................................................ผู้สมัครสอบ
(..............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.................................พ.ศ....256๓.....
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้รับหลักฐำนครบถ้วนและออกบัตรให้แล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ
ไม่ครบ เนื่องจำก......................................................
มีคุณสมบัติครบถ้วน
…………………………………………………………………………………
ไม่มีคุณสมบัติ เนื่องจำก........................................
………………………………………………………………………………... ...........................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร (ลงชื่อ)........................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
(........................................................)
(............................................................)
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ....................

