ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชดำริและ
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 36 จ ำนวน 1 อั ต รำ
อำศั ย อ ำนำจตำมค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ที่ 1120/2560 สั่ ง ณ วั น ที่
24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลู กจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศรับสมัครคัดเลื อกบุ ค คล
เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชดำริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู แ ละบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นโครงการ
ตามพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
อัตรำว่ำง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยำ จำนวน 1 อัตรำ
วิชำเอก/กลุ่มสำระ แนะแนว
ค่ำตอบแทน เดือนละ 15,000 บำท
ระยะเวลำกำรจ้ำง ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562
1.2 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จั ด อบรมสั่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์
(3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
(4) จัดทำแผนกำรสอนและแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงของกระทรวง
ศึกษำธิกำร
(5) จัดทำสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนและดำเนินกำรจัดประสบกำรณ์แก่ผู้เรียน
(6) ปฏิบั ติงำนประสำนควำมร่ว มมือกับผู้ ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วม
พัฒนำ
(7) ให้คำแนะนำและแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมกลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก ตรงตำมที่ประกำศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือ ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ที่ออกให้โดย
คุรุสภำ ที่ยังไม่หมดอำยุ ภำยในวันที่รับสมัครวันสุดท้ำย
3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง
ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ระหว่ำงวันที่ 25 – 29 มีนำคม
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http://www.spm36.obec.in.th
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการต้องมีฉบับจริง และฉบับสาเนา อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย ดังนี้
4.1 ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติก่อนวันรับสมัคร
วันสุดท้ำย
4.2 ระเบี ย นแสดงผลกำรเรี ย น (Transcripts) ที่ ร ะบุ ส ำขำวิ ช ำหรื อ ทำงหรื อ สำขำ
วิชำเอกที่จะสมัคร (ผู้สมัครรำยใดไม่สำมำรถนำหลักฐำนแสดงคุณวุฒิไปสมัครสอบได้เนื่องจำกจบกำรศึกษำ
ในปีนั้น และสถำนศึกษำออกให้ไม่ทันกำหนดกำรรับสมัครให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิชั่วครำวได้ ซึ่งจะต้องระบุชื่อ
ปริญญำ ประกำศนียบัตร และสำขำวิชำเอกไว้ให้ชัดเจน และระบุว่ำ “สำเร็จกำรศึกษำแล้วอยู่ระหว่ำงรอสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติ ” ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ในกำรสมัครสอบได้ แต่ทั้ง นี้จะต้องได้รับอนุมัติปริญญำจำกสภำ
มหำวิทยำลัย ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย)
4.3 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู
ตำมที่คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
4.4 รู ป ถ่ ำ ยหน้ ำ ตรง แต่ ง กำยสุ ภ ำพ ไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตำสี ด ำ
ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ำยครั้งเดียวกัน จำนวน 1 รูป
4.5 ส ำเนำทะเบี ยนบ้ำนที่มีชื่อผู้ ส มัคร (กรณีที่ไม่ส ำมำรถนำทะเบียนบ้ำนฉบับจริง
ไปแสดงได้ ให้ดำเนินกำรไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้ำน ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเทศบำลใดก็ได้นำไปใช้แทน
ทั้งนี้ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร หรือใบแทน
4.7 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่ำ
ไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.8 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐำน
ทำงทหำร (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ผู้ ส มัครรำยใดที่มีคุณสมบัติ ไ ม่ตรงหรื อ มีเ อกสำรไม่ครบตำมประกำศรั บ สมั ค ร
เจ้ำหน้ำที่รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรำยใดปกปิดหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ โดยเจ้ำหน้ำที่
รับสมัครไม่สำมำรถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หำกผ่ำนกำรคัดเลือกได้และได้รับกำร
เรียกตัวเข้ำรับกำรจัดทำสัญญำจ้ำง หำกตรวจสอบพบภำยหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้จัดทำสัญญำจ้ำง
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 36 จะประกำศรำยชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ำรับ
กำรคั ด เลื อ ก ภำยในวั น ที่ 2 เมษำยน 2562 ณ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 36
และทำงเว็บไซต์ http://www.spm36.obec.in.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือกแนบ
ท้ำยประกำศนี้
7. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะดำเนินกำรสอบภำค ก และ ภำค ข
(สอบข้อเขีย น) และสอบ ภำค ค (สอบสัมภำษณ์) ในวันเสำร์ที่ 26 เมษำยน 2562 สำหรับสถำนที่ส อบ
ข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์ จะประกำศให้ทรำบพร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิ ทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลื อ ก
ตำมกำหนดกำรคัดเลือกในตำรำง ต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
คะแนน
09.00 – 10.00 น. ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
25 คะแนน
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 10.00 – 11.00 น. ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง 25 คะแนน
2562
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน
เวลำ 13.00 น.
ภำค ค ควำมเหมำะสมกับวิชำชีพ
50 คะแนน
เป็นต้นไป
โดยวิธีสอบสัมภำษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กจะต้ อ งได้ ค ะแนนรวมแต่ ล ะภำค ไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ 60 และจะ
ประกำศเรียงลำดับ จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนรวม
เท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนน ภำค ข มำกกว่ำเป็นผู้ที่ได้ลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก
มำกกว่ำ อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ภำยในวันที่ 29 เมษำยน 2562 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 36 และทำงเว็บ ไซต์
http://www.spm36.obec.in.th โดยจะประกำศเรียงลำดับที่จำกผู้ได้คะแนนสูงสุดตำมลำดับ
10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกไว้ เว้นแต่ มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชำหรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
เดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

11. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรสั่งจ้ำง ในวัน เวลำ ที่กำหนด
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
(3) ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมกำหนดเวลำสั่งจ้ำง
(4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรครบกำหนดเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศขึ้น
บัญชี
12. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ตำมลำดับที่ ตำมกลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก ที่ประกำศรับสมัคร
ไปรำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำงกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ในวันที่ 1 พฤษภำคม
2562 เวลำ 08.30 – 09.00 น. ณ กลุ่ มบริห ำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึ ก ษำ
เขต 36 หำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่ไปรำยงำนตัวตำมวัน เวลำ ที่กำหนด จะถือว่ำสละสิทธิ์รับกำรจ้ำง
ทั้งนี้ กรณีที่ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศ
จะยกเลิกสัญญำจ้ำงโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

(นำยมนต์ชยั ปำณธูป)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562)
1. ประกำศรับสมัคร

ภำยในวันที่ 20 มีนำคม 2562

2. รับสมัคร

ระหว่ำงวันที่ 25 – 29 มีนำคม 2562

3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่ 2 เมษำยน 2562

4. ดำเนินกำรคัดเลือก
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ภำค ค ประเมินควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
(สอบสัมภำษณ์)

วันที่ 26 เมษำยน 2562

5. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่ 29 เมษำยน 2562

6. รำยงำนตัวเพื่อจัดทำสัญญำจ้ำง

วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562)
ตาแหน่ง

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกแนะแนว
ปริญญำตรี กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก
1. แนะแนว
2. จิตวิทยำและกำรแนะแนว
3. จิตวิทยำ
4. จิตวิทยำกำรให้บริกำรแนะแนว
5. จิตวิทยำสังคม

จานวนอัตรา
ที่ประกาศรับสมัคร
1 อัตรำ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกนำหลักฐำนกำรศึกษำที่มิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุ
ไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครให้นับจำนวนหน่วยกิตจำกรำยวิชำที่ศึกษำตำม Transcript ดังนี้
1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษำเนื้อหำวิ ชำ
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
2. ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี 2 ปี หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง ต้ อ งศึ ก ษำเนื้ อ หำวิ ช ำนั้ น ๆ
ในระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต

หลักสูตรการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562)
**********************
ภาค ก ความรู้ ค วามสามารถทั่ วไป (จานวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ ทดสอบ
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไป
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระรำชบั ญญัติร ะเบี ย บข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
3. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
5. พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551
6. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
7. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
8. ควำมรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
9. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
10. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
11. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ และควำมรู้พื้นฐำนด้ำนภำษำไทย
12. ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (จานวน 50 ข้อ
คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนและหรือภำคปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรู้ในเนื้อหำ
กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิขำเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยกำรสัมภำษณ์ ประเมินจำก
1. ประวัติส่วนตัว และกำรศึกษำ
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ
3. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์
4. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ
5. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่ )
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเองและลงลำยมือชือ่ ต่อเจ้ำหน้ำที่
รับสมัคร

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
******************
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
ด้ว ย ข้ ำพเจ้ ำประสงค์จ ะสมัค รเข้ำรั บ กำรคั ดเลื อกลู กจ้ำงชั่ว ครำว ตำแหน่ ง ครูแ ละบุ คลากรปฏิบั ติ งาน
ในโรงเรีย นโครงการตามพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิ มพระเกียรติ วิชำเอกแนะแนว สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ เพื่อประกอบกำรสมัคร
เข้ำรับกำรคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................สัญช ำติ........................
2. เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... (อำยุ.....................ปี.......... .......เดือน)
3. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สำมำรถติดต่อได้) บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่..............ถนน....................ตำบล/แขวง.......................
อำเภอ/เขต..................... จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............โทรศัพท์มอื ถือ.......................................
E – mail : …………………………………………………………………………………………………….
4. คุณวุฒิที่ใช้สมัคร.............................วิชำเอก............................จำกสถำบัน.......................................... พ.ศ. .............
5. กำรรับรำชกำรทหำร.....................................................................................................................................
6. ปัจจุบันปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ...................................................หน่วยงำน/บริษัท...........................................
จังหวัด...............................ตั้งแต่วันที่...................................นับถึงปัจจุบันเป็น เวลำ ....... ปี ..... เดือน......วัน
7. ประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก
ไม่มีประสบกำรณ์
มีประสบกำรณ์ (ระบุ)
ตำแหน่ง....................................... หน่วยงำน........................................ ตั้งแต่วันที่ ......................................
ถึงวันที่............................................... (แนบหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน)
8. หลักฐำนที่แนบใบสมัคร
8.1
ปริญญำบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ
ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcripts)
8.2
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือ ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน
8.3
บัตรประจำตัวประชำชน และ
ทะเบียนบ้ำน
8.4
ใบรับรองแพทย์ (ของรัฐบำล)
8.5
หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน (ถ้ำมี)
8.6
อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................

-2–
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมที่ข้ำพเจ้ำแจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็ น ควำมจริ งทุ กประกำร หำกปรำกฏว่ำข้อควำมในใบสมัครนี้ไม่เป็น จริงหรือคุณ สมบัติของข้ำพเจ้ำ
ไม่ครบถ้วน ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก หรือให้ถือเป็นหลักฐำนเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำทีร่ ับสมัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่ำ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก..............................................
ลงชื่อ.....................................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

