
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

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

  ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  
ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 
และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 589 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564  
จึงประกำศสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
      ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จ ำนวน 1 อัตรำ 

๑.๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,๐๕0 บำท ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี 
๑.๒ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,๘๐0 บำท ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๕ ปี 
๑.๓ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,๘๐0 บำท ส ำหรับผู้มีประกำศนียบัตรบัณฑิต 

วิชำชีพครู ที่มีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ต่อจำกวุฒิปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี  
ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี ้

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      2.1 เป็นนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่มีวิชำเอกตรงตำมต ำแหน่งที่รับสมัคร ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว และปรำกฏรำยชื่อ
ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 589 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2564 
 2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      2.3 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  
(ที่ยังไม่หมดอำยุ) ออกโดยผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546  
เป็นหลักฐำนมำแสดงว่ำเป็นได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูเท่ำนั้น และภำยในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย 
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  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
      ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ ำรับกำรคัด เลือก  สำมำรถดำวน์ โหลดใบสมัคร ได้ที่ เ ว็บไซต์
www.pbipeo.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
อำคำร 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหำดเจ้ำส ำรำญ ต ำบลนำวุ้ง อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ระหว่ำงวันที่ 18 – 24 กุมภำพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
      4.1 ใบสมัครคัดเลือกตำมแบบที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ก ำหนด 
      4.2 บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ (ที่ยังไม่หมดอำยุ) จ ำนวน 1 ฉบับ 
      4.3 ทะเบียนบ้ำนที่เป็นภูมิล ำเนำ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน 1 ฉบับ 
      4.4 ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 
และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcripts) พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน 1 ฉบับ 
      4.5 ประกำศนียบัตรบัณฺฑิตที่มีหลักสูตรกำรศึกษำ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำร 
(ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกวุฒิปริญญำตรี 
หลักสูตร 4 ปี)           จ ำนวน 1 ฉบับ 
      4.6 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  
(ที่ยังไม่หมดอำยุ) ออกโดยผู้มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546             
เป็นหลักฐำนมำแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพครูเท่ำนั้น และภำยในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย 
ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ           จ ำนวน 1 ฉบับ 
      4.7 ใบรับรองแพทย์  จำกสถำนพยำบำลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน      จ ำนวน 1 ฉบับ 
      4.8 รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  หน้ำตรง ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน   จ ำนวน 3 รูป 
      4.9 หลักฐำนเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ำมี) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนน 1 ฉบับ 
      4.10 ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนที่ระบุว่ำเป็นนักเรียนทุนฯ พร้อมฉบับจริง จ ำนน 1 ฉบับ 
  หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรำยละเอียดในใบสมัครด้วยลำยมือตัวบรรจง           
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมที่ก ำหนดทุกประกำร ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับรองส ำเนำ
เอกสำรหลักฐำน ที่ใช้ในกำรประกอบกำรสมัครคัดเลือกทุกฉบับต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร พร้อมทั้งให้ผู้สมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกฯ น ำหลักฐำนฉบับจริง พร้อมส ำเนำภำพถ่ำยที่รับรองส ำเนำถูกต้องอย่ำงละ 1 ฉบบั มำแสดงในวันสมัคร
คัดเลือกฯ 

  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี และทำงเว็บไซต์ www.pbipeo.go.th    

  6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
      ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ ด้วยกำรสัมภำษณ์          
โดยพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ กำรประกอบคุณงำมควำมดี บุคลิกลักษณะท่วงทีวำจำ เจตคติ         
และอุดมกำรณ์ และกำรมีปฏิภำณไหวพริบ ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ ๐๙.๐0 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
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  7. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิ ชำชีพ 
(สัมภำษณ์) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 

  8. การประกาศผลการคัดเลือก 
      ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบุรี และทำงเว็บไซต์  www.pbipeo.go.th  ทั้งนี้ ประกำศผลกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันสิ้นสุดเมื่อส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ได้ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้รับกำรคัดเลือกตำมล ำดับที่ วิชำเอกและอัตรำว่ำงที่
ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร 

  9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
      9.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก                 
เมื่อได้มีกำรบรรจุและแต่งตั้งครบทุกต ำแหน่งว่ำงตำมประกำศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญช ีโดยใช้ประกำศผลกำรคัดเลือก
เป็นกำรเรียกตัวผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
      9.2 ในกรณีที่ตรวจพบว่ำ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัครคัดเลือก           
จะไม่พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือสั่งให้ออกจำกรำชกำร
แล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

  10. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
       ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกผลกำรคัดเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   10.1 ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ตำมก ำหนด 
   10.2 ผู้นั้นได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
   10.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
   10.4 ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมก ำหนดเวลำที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่
คัดเลือกได ้

    ประกำศ ณ วันที่  11  กุมภำพันธ์   2564 
 
 
 
               (นำยสมสันต์    ลือก ำลัง) 
     ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

        ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
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ก าหนดการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564) 

 
1. ปฏิทินการด าเนินการ 
1. ประกำศรับสมัครคัดเลือก ภำยในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 
2. รับสมัครคัดเลือก วันที่ 18 – ๒4 กุมภำพันธ์ 2564 

(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
5. ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
6. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
7. บรรจุแต่งตั้ง ภำยในเดือนมีนำคม 2564 

 
2. ด าเนินการคัดเลือกความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมเก่ียวกับประวัติส่วนตัว 
และประวัติกำรศึกษำ 

2 กำรประกอบคุณงำมควำมดี 10 คะแนน พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรประกอบคุณงำมควำมดี
ต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม 

3 บุคลิกภำพ  ท่วงที วำจำ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย  กริยำท่ำทำง  ท่วงทีวำจำ 
กำรสื่อสำร 

4 เจตคติ และอุดมกำรณ์ 10 คะแนน พิจำรณำจำก เจตคติ อุดมกำรณ์ ที่มีต่อวิชำชีพครู 

5 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำมโดยมีหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวก และสำมำรถอธิบำยหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564) 

…………………………………………………………………… 
 

กลุ่มสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ 
 ปริญญำตรี ในกลุ่มวิชำเอก/ทำง/สำขำวิชำเอก ดังนี้ 

ที ่
กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

รหัสกลุ่ม
วิชา 

โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 

๑ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

01 วัดบ่อบุญฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2   

 
 



เอกสารหมายเลข 2                                                      

     (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลกูลื่น)                                               

                                             เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

         สมัครสอบกลุม่วิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก....................... 
                                      

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
................................................ 

 

เรียน  ประธำน กศจ.เพชรชุร ี

ด้วยข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย             
จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 

 1. ช่ือ – นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)…………………….………………………………... สญัชำติ……...……. เช้ือชำติ………………...... 
2. หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน    

   ออกให้ ณ จังหวัด……..……………………................. หมดอำยุวันท่ี……………………………………………….…………………… 
 3. เกิดวันท่ี…..…............ เดือน....…..…...............……. พ.ศ. …………….…… อำย.ุ.….....… ปี….... เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 4. ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้สะดวก.......................................................................................................................................... 
   โทรศัพท์................................โทรศัพท์มือถือ...............................................อเีมล์................................................................. 

  5. สมคัรเข้ำรับกำรคดัเลือกในต ำแหน่ง.....................................................สังกัด....................................................................... 
 6. วุฒิกำรศึกษำท่ีใช้สมัครคัดเลือก ช่ือวุฒิ …………………………......… สำขำวิชำเอก……..………..…………………………………….… 
   ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ………………………………….................เมื่อวันท่ี……..เดือน………………………… พ.ศ. ….………… 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม………………..…………วุฒิกำรศึกษำสูงสุดทีไ่ด้รับ.............................……….......………….……….…… 
   สำขำวิชำเอก..............................................ควำมรูค้วำมสำมำรถพิเศษ……..…………………………………………….......….. 

7. อำชีพปัจจุบัน  ลูกจ้ำงในหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน           ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน        พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
 อื่น ๆ ……………………………………..……………….  

    สถำนท่ีท ำงำน/ปฏิบัติงำน ................................................................................................................................................... 
    เลขท่ี ........ หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ............................ ถนน ................................ ต ำบล/แขวง ........................................  

     อ ำเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................ โทรศัพท์ ................................................. 
 8. สถำนท่ีตดิต่อได้ทำงไปรษณีย์ บ้ำนเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ........................ ตรอก/ซอย .............................................. 

    ถนน ......................................... ต ำบล/แขวง ................................................... อ ำเภอ/เขต ............................................. 
    จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์ .......................โทรศัพท์มอืถือ ............................ 

 9. กำรรักษำวินัย โดยท ำเครื่องหมำย  ลงใน ( )  ที่ก ำหนดเพียงช่องเดียว 
     ( ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
     ( ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย (โปรดระบโุทษทำงวินัย)................................................................ 
 
 
 
 

/10.หลักฐำน... 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 1 นิ้ว 
ถ่ำยไม่เกิน 
6 เดือน 

 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือของตนเอง 
    และลงลำยมือชื่อต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ  
    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
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 10. หลักฐำนที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งไดล้งช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว รวม………………รำยกำร ดังน้ี 
                  (   )  ส ำเนำปริญญำบัตร (   )  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   
                  (   )  ส ำเนำใบระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (   )  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน          
                  (   )  ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ (   )  ส ำเนำกำรเปลี่ยนช่ือ–ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 
                  (   )  ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพครู (   )  ส ำเนำหนังสือสัญญำรับทุน 
                  (   )  อ่ืนๆ.......................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................. 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงถูกต้องทุกประกำร และเป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตำมประกำศรับ
สมัครคัดเลือกหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ์เข้ำรับคัดเลือกครั้งนี้ และข้ำพเจ้ำจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภำยหลัง ทั้งสิ้น 
   ลงลายมือช่ือ……………………………….…………..…………ผู้สมัครคดัเลือก 
                   (….……………………………….………….……….………) 
                                               ยื่นใบสมัครวันท่ี……... เดือน..…..……………………… พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

เฉพาะเจ้าหนา้ที่ 

ไดต้รวจสอบเอกสำรหลกัฐำนกำรสมคัรเข้ำรับกำรคัดเลือกฉบับจริง             
พร้อมฉบับถำ่ยส ำเนำแล้ว ปรำกฏว่ำ 
      หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน      
      ไม่ถูกต้อง 
      เนื่องจำก……………………………………………………………..……….. 
         ...........................................................................................       
         ............................................................................................ 

ลงลำยมือช่ือ…………………..………………………เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 

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

     ต ำแหน่ง............................................................... 
                  ..........กุมภำพันธ ์2564 

ไดต้รวจสอบคณุสมบัติทั่วไป และคณุสมบัตเิฉพำะต ำแหน่งของผูส้มคัรแล้ว              
ปรำกฏว่ำ 
      มีสิทธิเขำ้รบักำรคดัเลือก  
      ไม่มสีิทธิเ์ข้ำรบักำรคัดเลอืก 
          เนื่องจำก……………………………………………………………………….…. 
         ……………….………………………………………………………..…………… 
         ……………………………………………….…………………………..………… 

ลงลำยมือช่ือ…………………..……………..…..เจ้ำหน้ำผูต้รวจสอบคุณสมบัต ิ

          (….…..…………….…………………………..) 

     ต ำแหน่ง.......................................................... 
                    ..........กุมภำพันธ ์2564 
 


