ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ปี พ.ศ.2560
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
------------------------------------------------------ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี จะดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิต
ครู
เพื่อพัฒนาท้องถิน่ ปี การศึกษา ๒๕60 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/13023 ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 โดย
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2560 และโดยอนุมตั คิ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 12/2560
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 อนุมตั ใิ ห้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่ ปี พ.ศ. ๒๕60 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครู
ผูช้ ่วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้
๑. ตำแหน่ งที่จะดำเนิ นกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
1.1 ตาแหน่งครูผชู้ ่วย คุณวุฒปิ ริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๕,๘๐๐ บาท
๑.๒ วิชาเอกทีจ่ ะดาเนินการคัดเลือก จานวน 50 ตาแหน่ ง ดังนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 ตาแหน่ งครูผชู้ ่วย จานวน 21 อัตรา
ที่

โรงเรียน

๑
๒

วัดหัวสาโรง
วัดหนองบัวขาว

๓

วัดเทพอาไพ

อำเภอ

วิ ชำเอก

ปฐมวัย
เมืองลพบุร ี ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
บ้านหมี่
ท่าวุง้

จำนวน
ตำแหน่ ง
๑
๑
๑

หมำยเหตุ

2
อำเภอ

วิ ชำเอก

จำนวน
ตำแหน่ ง
๑

ที่

โรงเรียน

๔

วัดธรรมิการาม

บ้านหมี่

ประถมศึกษา

๕

วัดหนองเมือง

บ้านหมี่

ภาษาไทย

๑

๖

วัดบางพึง่

บ้านหมี่

ภาษาไทย

๑

๗

วัดหนองกระเบียน

บ้านหมี่

ภาษาไทย

๑

๘

วัดโป่ งแค

บ้านหมี่

ภาษาไทย

๑

9

วัดไผ่แตร

๑

10

วัดเขาสะพานนาค

เมืองลพบุร ี คณิตศาสตร์
โคกสาโรง คณิตศาสตร์

11

บ้านถลุงเหล็ก

โคกสาโรง

คณิตศาสตร์

๑

12

วัดท้องคุง้

บ้านหมี่

คณิตศาสตร์

๑

13

วัดสาราญ

๑

14

วัดใดใหญ่

เมืองลพบุร ี คอมพิวเตอร์
ั่
เมืองลพบุร ี วิทยาศาสตร์ทวไป

15

บ้านดอนดึง

บ้านหมี่

วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่

๑

16

วัดใหม่จาปาทอง

๑

17

พิบูลปัทมาคม

เมืองลพบุร ี สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
บ้านหมี่

18

อนุ บาลบ้านหมี่

บ้านหมี่

๑

19

บ้านโคกกะเทียม

20

บ้านตะกุดหว้า

พลศึกษา
เมืองลพบุร ี ภาษาอังกฤษ
โคกสาโรง ภาษาอังกฤษ

21

วัดหนองเมือง

บ้านหมี่

ภาษาอังกฤษ

๑

หมำยเหตุ

๑

๑

๑
๑
๑

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ได้รบั ตำแหน่ งครูผ้ชู ่วย จำนวน ๑๙
อัตรำ
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

1
2
3
4

บ้านเขาสมโภชน์
บ้านหนองโพธิ ์
บ้านห้วยสะอาด
อนุบาลลานารายณ์

ชัยบาดาล
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
ชัยบาดาล

วิ ชำเอก
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ภาษาไทย

จำนวน
ตำแหน่ ง
1
1
1
1

หมำยเหตุ

3
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บ้านเขาตะแคง
บ้านกุดตาเพชร
บ้านเหวตาบัว
บ้านหนองปลาไหล
บ้านวังแขม
บ้านบัวชุม
บ้านสันตะลุง
บ้านเขาแหลม
.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
บ้านท่าตะโก
ซอย 19 สาย 2 ขวา
บ้านท่าเยีย่ ม
บ้านสวนมะเดื่อ
พรหมรังษี
อนุบาลลานารายณ์

ชัยบาดาล
ลาสนธิ
ลาสนธิ
ชัยบาดาล
สระโบสถ์
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ท่าหลวง
พัฒนานิคม
ลาสนธิ
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
ชัยบาดาล

วิ ชำเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
ตำแหน่ ง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำยเหตุ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้รบั ตำแหน่ งครูผ้ชู ่วย จำนวน ๑0 อัตรำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
ยางรากวิทยา
ดงตาลวิทยา
ยางรากวิทยา
ดงตาลวิทยา
ดงตาลวิทยา
ดงตาลวิทยา
ท่าวุง้ วิทยาคาร
บ้านชีวทิ ยา
ท่าวุง้ วิทยาคาร
ท่าวุง้ วิทยาคาร

อำเภอ

วิ ชำเอก

โคกเจริญ ภาษาไทย
เมืองลพบุร ี คณิตศาสตร์
โคกเจริญ วิทยาศาสตร์
(ทัวไป)
่
เมืองลพบุร ี เคมี
เมืองลพบุร ี ชีววิทยา
เมืองลพบุร ี ฟิ สกิ ส์
ท่าวุง้
สังคมศึกษา
บ้านหมี่
ศิลปศึกษา
ท่าวุง้
นาฏศิลป์ )
ท่าวุง้
ภาษาอังกฤษ

จำนวน
ตำแหน่ ง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำยเหตุ
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๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัครคัดเลือก
ผูส้ มัครสอบต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษานักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ปี พ.ศ. ๒๕60 (ตามบัญชี
รายชื่อ
นักศึกษาทุนที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด)
๒.๒ เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา
ั่
๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ มีสญ
ั ชาติไทย
๒.๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์
๒.๒.๓ เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒.๒.๔ ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
๒.๒.๕ ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีก่ าหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
๒.๒.๖ ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสังพั
่ กราชการ ถูกสังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสังพั
่ ก หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนัน้ ๆ
๒.๒.๗ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๒.๒.๘ ไม่เป็ นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
๒.๒.๙ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๒.๑๐ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิด
ทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๒.๑๑ ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสากิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๒.๑๒ ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามกฎหมายอื่น
๒.๒.๑๓ ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน
ของรัฐ
๒.๓ เป็ นผูไ้ ด้รบั วุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๔ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 เป็ นผูม้ ใี บอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู ซึง่ ออกโดยคุรุสภา
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รบั สมัครคัดเลือก
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ผูส้ าเร็จการศึกษานักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ปี พ.ศ.2560 ขอรับใบสมัครและ
ยืน่ ใบสมัคร ได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี ตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี ๒5 – วัน
อังคารที่
๒6 กันยายน 2560 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผ้สู มัครสอบจะต้องยื่นในวันสมัครสอบ
เอกสารทุกรายการให้มฉี บับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้อง) ดังนี้
๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ ะบุสาขา
วิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาทีม่ ขี อ้ ความระบุวา่ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยูร่ ะหว่างรอการ
อนุ มตั ”ิ (ผูส้ อบคัดเลือกได้ตอ้ งนาปริญญาบัตรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ภิ ายในวันทีเ่ ปิ ดรับสมัครวันสุดท้ายมาแสดงใน
วันทีบ่ รรจุและแต่งตัง้ มิฉะนัน้ จะหมดสิทธิ ์ในการบรรจุและแต่งตัง้ )
๒. ทะเบียนบ้านทีม่ ชี ่อื ผูส้ มัคร
๓. บัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร (ยังไม่หมดอายุ)
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕. ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๖. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาหรับผูไ้ ด้รบั วุฒปิ ริญญา
ตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ อี านาจไม่หลังวันเปิ ดรับสมัครคัดเลือกวัน
สุดท้าย
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทย่ี งั ไม่หมดอายุ หรือใบอนุ ญาตปฏิบตั กิ ารสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ (ถ้ามี)
๕. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับกำรคัดเลือก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี จะประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ในพุธวันที่ ๒
7 กันยายน ๒๕60 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี และทางเว็บไซด์ www.lopburipeo.com

๖. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) รายละเอียด ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วดั
1 ประวัตสิ ว่ นตัวและการศึกษา

ค่ำคะแนน
10 คะแนน

กรอบกำรพิ จำรณำ
พิจารณาจาก การตอบคาถามเกีย่ วกับ
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2

บุคลิกลักษณะ

10 คะแนน

3

ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

4

การมีปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

5

เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

ประวัตสิ ว่ นตัวและประวัตกิ ารศึกษา
พิจารณาจากการแต่งกาย กริยา
ท่าทาง กิรยิ าอาการ (เดิน ยืน นัง่ )
พิจารณาจากท่าทีวาจาสุภาพ การ
สือ่ สาร
การตอบคาถามและการควบคุมอารมณ์
พิจารณาจาก การประมวลการตอบ
คาถาม โดยมีหลักคิดและวิธแี ก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิด
และวิธแี ก้ปัญหานัน้ ให้เป็ นทีย่ อมรับได้
พิจารณาจากเจตคติ และอุดมการณ์
ทีม่ ตี ่อวิชาชีพครู

7. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี จะจัดให้มกี ารคัดเลือกโดยวิธกี ารสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒8
กันยายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
8. เกณฑ์กำรตัดสิ น
ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกทุกคนเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากไปน้อย
แยกวิชาเอก หากมีคะแนนเท่ากันให้ผทู้ ม่ี ผี ลการเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตรมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่
ดีกว่า ถ้ามี
ผลการเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตรเท่ากันอีกให้จบั ฉลาก
9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี
๒8 กันยายน ๒๕60 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี และทางเว็บไซด์ www.lopburipeo.com
10. กำรบรรจุและแต่งตัง้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็ นหนังสือเรียกตัวผูผ้ า่ นการ
คัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตัง้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศดังกล่าว ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะได้รบั
การบรรจุและแต่งตัง้ ตามกรณีดงั ต่อไปนี้
กรณีผผู้ า่ นการคัดเลือกมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับผูด้ ารงตาแหน่ งครูผชู้ ่วย สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุร ี จะรายงานตัวเพื่อปฏิบตั งิ านทีส่ ถานศึกษา ภายในวันจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560 และจะบรรจุ
และแต่งตัง้ เป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครูผชู้ ่วย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
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ทัง้ นี้ หากผูผ้ ่านการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามกาหนด หรือไม่อาจรับการบรรจุและ
แต่งตัง้ ตามวันทีก่ าหนดได้ จะถือว่าสละสิทธิ ์ในการบรรจุและแต่งตัง้ และหากภายหลังตรวจสอบ
พบว่าเป็ นผูม้ คี ุณ สมบัตไิ ม่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งที่ ก.ค.ศ. กาหนด จะไม่ได้รบั การ
พิจารณาบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ หรือถูกยกเลิกคาสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ เข้ารับราชการแล้วแต่กรณี
โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทงั ้ สิน้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ ง
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี

8

กำหนดกำรคัดเลือกนักเรียนทุนโครงกำรผลิ ครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่ น ปี พ.ศ. ๒๕60 เข้ำรับรำชกำร
เป็ นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ งครูผ้ชู ่วย
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
๑. รายงานตัวเพื่อคัดเลือก

วันจันทร์ท่ี ๒5 กันยายน ๒๕60 –
วันอังคารที่ ๒6 กันยายน ๒๕60

๒. ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันพุธที่ ๒7 กันยายน ๒๕60

๓. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีท่ี ๒8 กันยายน ๒๕60

๔. ประกาศผลการคัดเลือก
๕. รายงานตัวเพื่อปฏิบตั งิ านทีส่ ถานศึกษา

วันพฤหัสบดีท่ี ๒8 กันยายน ๒๕60
วันจันทร์ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕60

๖. ผูม้ อี านาจตามมาตรา ๕๓ สังบรรจุ
่
และ
แต่งตัง้

วันจันทร์ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕60
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รู ปถ่าย

สมัครสอบกลุ่มวิ ชำเอก/สำขำวิ ชำเอก……………………………............
ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิ ตครูเพือ่ พัฒนำท้องถิ่ น ปี พ.ศ. ๒๕60
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรครู ตำแหน่ งครูผชู้ ่วย
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิ กำรจังหวัดลพบุรี

เลขประจำตัว
สอบ

ด้วยข้าพเจ้าได้ผา่ นการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ปี พ.ศ.2560 สาขาวิชาเอก ขอแสดงความประสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพือ่ บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุร ี โรงเรียน...............................................................................จึงขอเสนอข้อมูลรายละเอีย ดพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ชือ่ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................…............................สัญชาติ.….....................เชือ้
ชาติ.……….....................
2. อายุนับถึงวันเปิ ดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่.…...............เดือน................................…........พ.ศ. …................... (อายุ............
ปี ..............เดือน)
3. วุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้สมัครสอบ (ระบุตวั ย่อ)..................................สาขาวิชาเอก
....……........................................................................................
สาเร็จจากสถานศึกษาชือ่ ........…….........................................................................เมือ่ วันที.่ .......…......เดือน............................พ.ศ.
..….............
ได้คะแนนเฉลีย่ สะสม...........................วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดทีข่ า้ พเจ้าได้รบั
คือ………….…………............................................................................
ความรูค้ วามสามารถพิเศษ
.............................................................................................................................................................…...................
4. อาชีพปั จจุบนั  ลูกจ้างหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน  ข้าราชการประเภทอืน่  อาชีพอืน่ หรือกาลังศึกษาต่อ
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุการทางาน……….… ปี  อืน่
ๆ…….....................………..
สถานทีท่ างาน……………………...…………………..........………………….สังกัด/จังหวัด.……....…………..........………............โทร.
..…………...........….........
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................………....................….....ออกให้ ณ จังหวัด.....................................หมดอายุ
วันที.่ ...................................
6. สถานทีต่ ดิ ต่อได้ บ้านเลขที.่ ........................... หมูท่ .ี่ .............. ตรอก/ซอย.........................................…... ถนน
...................................................
ตาบล/แขวง .......................... อาเภอ/เขต.......................……….. จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทร……........................
7. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึง่ ได้ลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องแล้ ว มาพร้อมกับใบสมัครรวม.............................ฉบับ คือ
 7.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ  7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน  7.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
 7.4 สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)  7.5 ใบรับรองแพทย์  7.6 สาเนาการเปลีย่ นชือ่ ตัว- ชือ่ สกุล
 7.7 ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุ ญาตปฏิบตั กิ ารสอน
 7.8 อืน่ ๆ ระบุ..............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีคุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีคุณสมบัตดิ ้านอืน่ ครบถ้วน
ตามประกาศ
รับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็ นความจริง ทุกประการ หากไม่เป็ นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ทัง้ สิน้

11
ลงลายมือชือ่ ....................................................................ผูส้ มัครสอบ
(....................................................................)
ยืน่ ใบสมัครวันที.่ ...............เดือน..........................พ.ศ. ....................
เฉพำะเจ้ำหน้ ำที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริงพร้อมฉบับถ่าย
สาเนาแล้วปรากฏว่า
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ไม่ถกู ต้อง
เนื่องจาก
..........................................................……………...………………………
.

(…………………………………………………..)
……………../…………………../……………..
เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตทิ วไปและคุ
ั่
ณสมบัต ิ เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของผูส้ มัครแล้วปรากฏว่า
 มีสทิ ธิคดั เลือก  ไม่มสี ทิ ธิคดั เลือก
เนื่องจาก
........................................………………………………………
…
(…………………………………………………..)
……………../…………………../……………..
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัต ิ

