
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง    การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

  ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  
ในครำวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2564 ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรส่งเสริม
กำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 
หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2887 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 
2565 จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำนวน 1 อัตรำ กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์ สถำนที่บรรจุ

แต่งตั้ง ณ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยเพชรบุรี อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยให้ได้รับเงินเดือน 
ดังนี้ 

1.1 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย อัตรำ 15,050 บำท ส ำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญำตรี                  
(หลักสูตร 4 ปี)  

1.2 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย อัตรำ 15,800 บำท ส ำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญำตรี                   
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกปริญญำตรี                     
หลักสูตร 4 ปี) 

1.3 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย อัตรำ 15,800 บำท ส ำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญำตรี               
(หลักสูตร 5 ปี) 

1.4 รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย อัตรำ 1๗,๖๙0 บำท ส ำหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญำตรี                 
(หลักสูตร ๖ ปี)       

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      2.1 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ (สควค.) ระดับปริญญำโท ประเภท Premium ซึ่งปรำกฏชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้รับทุน ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 2887 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2565 
 
 

/2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติ... 
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      2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

     2.3 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ที่คุรุสภำออกให้และ 
ยังไม่หมดอำยุและใบอนุญำตดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้ำย 
และเอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญำตจำกคุรุสภำแล้ว ดังนี้ 

2.3.1 เอกสำรแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ที่ พิมพ์ออกจำกระบบ
สำรสนเทศของคุรุสภำ ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญำต วันออก และวันหมดอำยุที่เป็นปัจจุบัน 

2.3.2 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 

  3 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
      ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ ำรับกำรคัด เลื อก สำมำรถดำวน์ โหลดใบสมัคร ได้ที่ เ ว็บ ไซต์  
http://www.pbipeo.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

ให้น ำเอกสำรและหลักฐำนที่เป็นฉบับจริง และฉบับส ำเนำ อย่ำงละ 1 ชุด พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องและลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ด้วย (ท้ังด้ำนหน้ำและด้ำนหลังถ้ำมี) โดยให้จัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
      4.1 ใบสมัครคัดเลือกตำมแบบที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ก ำหนด 

4.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกัน และ
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 3 รูป 

4.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  (ที่ยังไม่หมดอำยุ)  
      4.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่เป็นภูมิล ำเนำที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
      4.5 ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

4.5.1 กรณีที่ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะใช้ได้เฉพำะผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ปริญญำบัตร และจะต้องระบุชื่อปริญญำบัตรและสำขำวิชำเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่ำ “ได้เรียนจบหลักสูตร
แล้ว อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญำบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย คือ
วันที่ 8 มิถุนำยน 2565  

4.5.2 กรณีที่มีวุฒิปริญญำตรีต่อเนื่องจำกวุฒิอนุปริญญำ ต้องน ำประกำศนียบัตรคุณวุฒิ
อนุปริญญำ เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมำด้วย 

4.5.3 กรณีที่ผู้สมัครสอบท ำปริญญำบัตรฉบับจริงสูญหำย ให้ติดต่อขอรับใบแทนปริญญำ
บัตรที่สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

4.5.4 กรณผีู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษำต่อและได้รับวุฒิประกำศนียบัตรที่มี
หลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี  ให้แนบใบประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู            
(ป.บัณฑิต) ด้วย 

4.6 ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  
ฉบับภำษำไทย ที่ระบุตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก (หำกใบแสดงผลกำรเรียน

เป็นภำษำอ่ืนให้แนบใบแปลเป็นภำษำไทยจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้วย) 
 
 

/4.6.1 กรณีท่ีมีวุฒิ... 
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4.6.1 กรณีที่มีวุฒิปริญญำตรีต่อเนื่องจำกวุฒิอนุปริญญำ ต้องน ำใบแสดงผลกำรเรียน               

ในระดับอนุปริญญำ เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมำด้วย 
4.6.2 กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษำต่อและได้รับวุฒิประกำศนียบัตรที่มี

หลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี  ให้แนบใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนระดับ
ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย 

4.7 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ที่คุรุสภำออกให้และ               
ยังไม่หมดอำยุและใบอนุญำตดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้ำย 
และเอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญำตจำกคุรุสภำแล้ว ดังนี้ 

4.7.1 เอกสำรแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ที่ พิมพ์ออกจำกระบบ
สำรสนเทศของคุรุสภำ ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญำต วันออก และวันหมดอำยุที่เป็นปัจจุบัน 

4.7.2 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 
      4.8 ใบรับรองแพทย์ จำกสถำนพยำบำลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่ำไม่เป็น           
โรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 

4.8.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4.8.2 วัณโรคในระยะติดต่อ 
4.8.3 โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4.8.4 โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
4.8.5 โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

      4.9 หลักฐำนอ่ืน เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 
4.10 ส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ส ำหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก(ผู้สมัคร

คัดเลือกสำมำรถพิมพ์เอกสำรกำรตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองได้ที่เว็บไซต์ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th  
คลิกหัวข้อ “สำรสนเทศข้ำรำชกำรครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”)   
      4.11 ส ำเนำหนังสือสัญญำรับทุน  

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครรำยใดปกปิดหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ โดยเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร                  
ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หำกภำยหลังตรวจสอบคุณสมบัติพบว่ำขำดคุณสมบัติ           
จะไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 

  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2565 ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี และทำงเว็บไซต์  http://www.pbipeo.go.th/       

  6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คัดเลือกโดยกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์            

โดยพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ กำรมีปฏิภำณ ไหวพริบ 
เจตคติและอุดมกำรณ ์(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

 

 

 
/7. วัน เวลำ... 
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๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี จะท ำกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 13 มิถุนำยน ๒๕๖5  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี โดยมีก ำหนดกำรสอบ ดังนี้ 

 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

หมายเหตุ 

วันที่ 13 มิถุนำยน ๒๕๖5                  
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกประวัติ
ส่วนตัวและกำรศึกษำ บุคลิกภำพ ท่วงที
วำจำ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ กำรมีปฏิภำณ            
ไหวพริบ เจตคติและอุดมกำรณ์ 

๕๐ คะแนน  

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิ ชำชีพ 
(สัมภำษณ์) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 

  9. การประกาศผลการคัดเลือก 
      ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 14 มิถุนำยน 2565 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบุรี  และทำงเว็บไซต์  http://www.pbipeo.go.th/  ทั้งนี้  ประกำศผลกำรคัดเลือกครั้ งนี้ เป็น อันสิ้นสุด                
เมื่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ได้ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้รับกำรคัดเลือกตำมล ำดับที่ วิชำเอก และ
อัตรำว่ำงที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร 

  10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
10.1 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

และจะบรรจุและแต่งตั้งตำมจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่ประกำศรับสมัคร โดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยจะใช้ประกำศ               
ผลกำรคัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หำกไม่ไปรำยงำนตัวตำมก ำหนดจะถือว่ำ             
สละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

10.2 ในกรณีที่ตรวจพบว่ำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรำยใด เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด             
ในประกำศรับสมัครคัดเลือก จะไม่พิจำรณำบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ หรือกรณีได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วต้องถูกเพิกถอนค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
มิได้ทั้งสิ้น 

10.3 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว             
ต้องปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลำ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยไม่มีกำรโอนหรือโยกย้ำยไปยังสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอ่ืน เว้นแต่ลำออกจำกรำชกำร 
 
 
 
 
 
 

/11. กำรยกเลิก... 
 

https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/%20ทั้งนี้


- 5 - 
 
  11. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
       ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกผลกำรคัดเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   11.1 ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ตำมก ำหนด 
   11.2 ผู้นั้นได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
   11.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
   11.4 ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมก ำหนดเวลำที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่
คัดเลือกได ้

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

    ประกำศ  ณ  วันที่   26  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 
 
 

  (นำยสมสันต์   ลือก ำลัง) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

              ประธำนกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
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ก าหนดการนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2565) 

 
1. ปฏิทินการด าเนินการ 
1. ประกำศรับสมัครคัดเลือก 
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 

2. รับสมัครคัดเลือก 
(ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

วันที่ 2 – 8 มิถุนำยน 2565 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 8 มิถุนำยน 2565 

4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2565 

5. ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ วันที่ 13 มิถุนำยน 2565 

6. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 14 มิถุนำยน 2565 

7. บรรจุแต่งตั้ง ภำยในวันที่ 17 มิถุนำยน 2565 

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

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและ
ประวัติกำรศึกษำ 

2 กำรประกอบคุณงำมควำมดี 10 คะแนน พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรประกอบคุณงำมควำมดี
ต่อตอนเอง  ครอบครัว และสังคม 

3 บุคลิกภำพ  ท่วงทีวำจำ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย  กริยำท่ำยำง  ท่วงทีวำจำ 
กำรสื่อสำร 

4 เจตคติ และอุดมกำรณ์ 10 คะแนน พิจำรณำจำก เจตคติ อุดมกำรณ์ ที่มีต่อวิชำชีพครู 

5 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำมโดยมีหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวก และสำมำรถอธิบำยหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 
 
  



 
(โปรดเขยีนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่สีน ้าเงิน) 

 

 

  

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศกึษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและ 

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

 
 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบรุ ี
 

  ข้ำพเจ้ำ นำย/ นำง/ นำงสำว............................................................นำมสกลุ............................................................ 
จะสมัครคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สควค. )                
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จึงขอเสนอข้อมูลรำยละเอียดพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  1. ช่ือ-ช่ือสกุล............................................................................เชื้อชำติ..................สัญชำต.ิ............ศำสนำ.............. 
อำยุ..............ปี.......เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) เกิดวันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ....................  

เลขประจ ำตัวประชำชน                                      ออกให้โดย............................................. 

วันออกบัตร...........................................วันหมดอำยุ......................................... 
  2. ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ  (  ) ปริญญำตรี  (  ) ปริญญำโท   (  ) ปริญญำเอก  หลักสตูร...........ปี 
สำขำวิชำเอก.........................................................................อกัษรยอ่วุฒกิำรศึกษำ.................................................................................
จำกสถำบันกำรศึกษำ..............................................................................................เมื่อวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ.............. 
ผลกำรเรยีนโดยเฉลีย่......................... 
  3. ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย...........................................................................
แขวง/ต ำบล..................................เขต/อ ำเภอ....................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์............................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ (บ้ำน..........................................................) (มือถือ....................................................................) 
  4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ทะเบียนบ้ำน เลขท่ี.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย............................................... 
แขวง/ต ำบล..............................เขต/อ ำเภอ.....................................จงัหวัด..................................รหสัไปรษณีย์.......................................
หมำยเลขโทรศัพท์ (บ้ำน........................................................) (มือถอื.................................................................) 
  5. ได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมคัรเข้ำรับกำรคัดเลือก จ ำนวน...................ฉบับ  ประกอบดว้ย 

(  ) รูปถ่ำยไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ จ ำนวน 3 รูป (  ) ส ำเนำส ำเนำประกำศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)  

(  ) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   (  ) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพคร ู
  (  ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่เป็นภูมลิ ำเนำและมีชื่อผู้สมัคร (  ) ใบรับรองแพทย์ 

(  ) ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคณุวุฒิ  (  ) คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
(  ) ส ำเนำระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (Transcripts)  (  ) ส ำเนำหนังสือสัญญำรับทุน 
(  ) หลักฐำนอ่ืน ๆ...................................................................................................................................................... 

  ขอรับรองวำ่ข้อมลู และส ำเนำเอกสำรทุกฉบบัได้ถ่ำยจำกต้นฉบบัจริงและรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ (ยกเวน้ใบรับรอง
แพทย์เป็นฉบับจริง) ดังกล่ำวข้ำงต้น ถูกต้อง และเป็นควำมจริง ทุกประกำร 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้สมัคร 
   (..............................................................) 

           วันท่ี..............เดือน   มิถุนำยน    พ.ศ.  2565 
 

ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1x1.5 นิ้ว 

เลขประจา้ตัวผู้สมัครสอบ 

สมัครสอบกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก………………………..……. 
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมอืของตนเอง  
และลงลำยมือชื่อตอ่เจ้ำหนำ้ที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐำนต่ำงๆ 
ให้ครบถ้วน ถูกตอ้งและรับรองส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

บันทึกเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเป็นกำรเบื้องต้นแล้ว 
ปรำกฏว่ำ  
 (  ) ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมประกำศรับสมัคร 
 (  ) ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก(ระบุ)...................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 
               (ลงช่ือ)............................................ผู้รับสมัคร 
                 (........................................................) 
                 ............./  มิถุนำยน  /  พ.ศ.2565 

 

บันทึกเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครตำมเอกสำรหลักฐำน 
แนบท้ำยใบสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 (  ) ตรงตำมประกำศรับสมัคร 
 (  ) ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก (ระบุ)................................ 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
 
               (ลงช่ือ)...................................ผู้ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
                 (.................................................) 
                 ............./  มิถุนำยน  /  พ.ศ.2565 

 
 

 


