
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 

 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11  
กันยายน 2563 มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ            
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบท่ี 2 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4884 ลงวันที่ 
27 สิงหาคม 2563 และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/14359 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2563 และ จึงประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2             
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งและวิชาเอกที่จะด าเนินการคัดเลือก 
   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  จ านวน 3 อัตรา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒  จ านวน 2 อัตรา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  จ านวน 1 อัตรา 

   1.1 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รบัเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย อัตรา 15,050 บาท 
   1.2 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย อัตรา 15,800 บาท 
   1.3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  1 ปี 
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อัตรา 15,800 บาท 

1.4 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  รับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย อัตรา 17,690 บาท  

 รายละเอียดต าแหน่งที่คัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 

/2. คุณสมบัติ... 
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  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
   2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 
รอบที่ 2 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  และ          
มีรายชื่อตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0222.5/11919   
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
   2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก
รายละเอียดแนบท้ายตามข้อ 1 

๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุ 
   2.5 ได้รับปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
แล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว 

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pbipeo.moe.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8              
ถนนหาดเจ้าส าราญ  ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

    ให้น าเอกสารและหลักฐานที่เป็นฉบับจริง และฉบับส าเนา อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย (ท้ังด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้  

    4.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  
 4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และ

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
 4.3 ทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนาที่มีชื่อผู้สมัคร 
  4.4 บัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ 
 4.5 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิว่าส าเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ได้

เฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือก            
วันสุดท้าย 

 4.6 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  ที่ศึกษาต่อ 
และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

 4.7 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร  4 ปี ที่ศึกษา
ต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบ
แสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิต) ด้วย) 

 
/4.8 ใบอนุญาต... 
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 4.8 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน หรือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และ           
คุรุสภาได้อนุมัติใบอนุญาตแล้วแต่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดพิมพ์หรือจัดส่ง ให้ใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดย เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ              
คุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลักฐานในการสมัครสอบได้ 

 4.9 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่            
ตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ระบุว่าไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้ 
   ๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
   ๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ๔) โรคยาเสพติดให้โทษ 

  ๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 4.10 หลักฐานอ่ืน เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 4.11 ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ส าหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก(ผู้สมัคร

คัดเลือกสามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองได้ที่เว็บไซต์ ส านักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th  
คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 

 4.12 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการที่มีตราประทับของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร                  
ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติพบว่าขาดคุณสมบัติ           
จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ภายในวันที่ ๒7 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และ               
ทางเว็บไซต์  www.pbipeo.moe.go.th 

  ๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  คัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์            
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
เจตคติและอุดมการณ ์(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

 

 

 

 

/7. วัน เวลา... 
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  ๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๖3  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีก าหนดการสอบ ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

หมายเหตุ 

วันที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๖3                  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงที
วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ            
ไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ 

๕๐ คะแนน  

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิ ชาชีพ 
(สัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

  ๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
      ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี และทางเว็บไซต์  www.pbipeo.moe.go.th   

  ๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง 
        ๑๐.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
และจะบรรจุและแต่งตั้งตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยจะใช้ประกาศผล           
การคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดจะถือว่า             
สละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
        ๑๐.2 ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือกรณีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิไดท้ั้งสิ้น 

๑๐.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ต้อง
ปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไปยัง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

๑๐.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือก                        
มีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามประกาศและจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 

/11. การยกเลิก... 
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  1๑. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกผลการคัดเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1๑.1 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนด 
   1๑.2 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
   1๑.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
   1๑.4 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง             
ที่คัดเลือกได ้

    ประกาศ ณ วันที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
           (นายสมสันต์  ลือก าลัง) 
          ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน  

  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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ก าหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖3) 

 
๑. ปฏิทินการด าเนินการ 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 20 – ๒6 พฤศจิกายน 2563 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒6 พฤศจิกายน 2563 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒7 พฤศจิกายน 2563 
5. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันที่ ๒9 พฤศจิกายน 2563 
6. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
7. รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่สถานศึกษา วันที่ ๑ ธันวาคม 2563 
8. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ ๑ ธันวาคม 2563 

 
2. ด าเนินการคัดเลือกความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ 
วิชาชีพครู 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 
รอบท่ี 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖3) 

 
๓. ต าแหน่งว่างท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งกลุ่มสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ 
    ในกลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

ที ่
กลุ่มวิชาเอก/
ทาง/สาขา
วิชาเอก 

รหัส
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน
(อัตราว่าง) 

โรงเรียน สังกัด 
หมายเหตุ 

 

1. ภาษาไทย ๐๑ 1 วัดโพพระใน สพป.เพชรบุรี เขต ๑  
วัดสมุทรโคดม สพป.เพชรบุรี เขต ๑  

2. ประถมศึกษา 02 2 บ้านทุ่งโป่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2  
บ้านดอนเตาอิฐ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
บ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2  

3. ภาษาอังกฤษ 03 1 บ้านดอนมะขาม สพป.เพชรบุรี เขต ๑  
4. วิทยาศาสตร์

(ท่ัวไป) 
04 1 บ้านบางหอ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ 

 

5. พลศึกษา 05 1 เขาย้อยวิทยา สพม.10  
 รวมทั้งสิ้น  6    
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบท่ี 2) 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖3) 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล วิชาเอก ส านักงานเขตพื้นที่ หมายเหตุ 

1 นางสาวปนัดดา  อ่อนนุ่ม วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพป.เพชรบุรี เขต 1  
2 นางสาวญาตาวี  จารีย์ ภาษาไทย สพป.เพชรบุรี เขต 1  
3 นางสาวจิราพร  สระส าราญ ภาษาอังกฤษ สพป.เพชรบุรี เขต 1  
4 นางสาวอรยา  ทิมเมฆ ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2  
5 นางสาวสุรีย์  จันทร์แจ่ม ประถมศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2  
6 นางสาววนิดา  เฟ่ืองฟู พลศึกษา สพม. 10  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
(โปรดเขยีนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่สีน ้าเงิน) 

 

 

  

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศกึษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 
(รอบท่ี 2) เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
...................................... 

 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรุ ี
 

  ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว............................................................นามสกลุ..................................................................... 
ได้ผา่นการคดัเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 สาขาวิชาเอก............................................................................... 
ขอแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  1. ช่ือ-ช่ือสกุล.........................................................................................เช้ือชาติ..................สัญชาติ.............ศาสนา.............. 
อายุ..............ปี.......เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) เกิดวันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ................  

เลขประจ าตัวประชาชน                                      ออกให้โดย............................................. 

วันออกบัตร...........................................วันหมดอายุ......................................... 
  2. ส าเร็จการศึกษา ระดับ  (  ) ปริญญาตรี  (  ) ปริญญาโท   (  ) ปริญญาเอก  หลักสตูร...........ปี 
สาขาวิชาเอก.........................................................................อกัษรยอ่วุฒกิารศึกษา.............................................................จากสถาบันการศึกษา
............................................................................................................................................เมื่อวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ.............. 
ผลการเรยีนโดยเฉลีย่......................... 
  3. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย............................................แขวง/ต าบล..........................
เขต/อ าเภอ................................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ 
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน..........................................................) (มือถือ....................................................................) 
  4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ทะเบียนบ้าน เลขท่ี.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย........................................................... 
แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ.....................................จงัหวัด..................................รหสัไปรษณีย์.....................หมายเลขโทรศัพท์  
(บ้าน........................................................) (มือถือ.................................................................) 
  5. ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมคัรเข้ารับการคัดเลือก จ านวน...................ฉบับ  ประกอบดว้ย 

(  ) รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า จ านวน 3 รูป (  ) ส าเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcripts)  
(  ) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีเป็นภูมลิ าเนาและมีชื่อผู้สมัคร (  ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครหูรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

  (  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   (  ) ใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล 
(  ) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคณุวุฒิ  (  ) คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 
(  ) ส าเนาส ำเนำประกำศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)  (  ) ส ำเนำหนังสือแสดงควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
(  ) ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(  ) หลักฐานอื่น ๆ............................................................................................................................................................... 

  ขอรับรองวา่ข้อมลู และส าเนาเอกสารทุกฉบบัได้ถ่ายจากต้นฉบบัจริงและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (ยกเวน้ใบรับรองแพทย์เป็น
ฉบับจริง) ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง ทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผูส้มัคร 
   (.......................................................) 

       วันที่.........เดือน...................................พ.ศ............. 
 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1x1.5 นิว้ 

เลขประจา้ตัวผู้สมัครสอบ 

สมัครสอบกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก………………………..……. 
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมอืของตนเอง  
และลงลายมือชื่อตอ่เจ้าหนา้ที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ 
ให้ครบถ้วน ถูกตอ้งและรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 

3 9      
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

บันทึกเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นการเบื้องต้นแล้ว 
ปรากฏว่า  
 (  ) ถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร 
 (  ) ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก(ระบุ)...................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 
               (ลงช่ือ).....................................ผู้รบัสมคัร 
                 (.................................................) 
                 ............./  พฤศจิกายน  /  พ.ศ.2563 

 

บันทึกเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครตามเอกสารหลักฐาน 
แนบท้ายใบสมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 (  ) ตรงตามประกาศรับสมัคร 
 (  ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก (ระบุ)................................ 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
               (ลงช่ือ).....................................ผู้รบัสมคัร 
                 (.................................................) 
                 ............./  พฤศจิกายน  /  พ.ศ.2563 

 
 


