
 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

เรื่อง การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

------------------------------------------------------- 

  ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะดําเนินการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเปน

พนักงานราชการ ฉะนั้น ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗     ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 

๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรร

พนักงาน และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันท่ี ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันท่ี ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการเก่ียวกับ

พนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการรบัสมัคร 

  ช่ือตําแหนง พนักงานราชการท่ัวไป  ตําแหนงครูผูสอน  

ช่ือกลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

(๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี 

หลากลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

(๓) ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

(๔) ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา       

กลุมวิชาหรือสาขาวิชาเอก ท่ีเปดรับสมัคร สาขาวิชาเอก ดังนี้  

๑.วิชาเอกเคมี  จํานวน ๑ อัตรา  ปฏิบัติงานท่ี  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี 

๒.วิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงหบุรี 

๓.วิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ อัตรา ปฏบิัติงานท่ีโรงเรียนราชสถิตยวิทยาคม จ.อางทอง 

  คาตอบแทน  อัตราเงินเดือน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

  สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ระยะเวลาการจาง  ใหเปนไปตามสัญญาจาง ท้ังนี้ตั้งแตวันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๓ 

     ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสรรหาหรือเลือกสรร   

      เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   

                  (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
    (3)  เปนผูท่ีเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  
    (4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
    (5)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. 
    (6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย
องคกรวิชาชีพนั้น ๆ       
    (7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
    (๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    (๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    (๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (1๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
    (12)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (13)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐ   
  ๒.๒  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

และมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครู  

๒.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๖  ซ่ึงทางคุรุสภาออกให หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสรรหาหรือเลือกสรร 

  ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครหรือพิมพใบสมัครแนบทายประกาศหนาเว็บไซดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ตั้งแตวันท่ี  ๗ – ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เวน

วันหยุดราชการ 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองย่ืนในวันสมัคร 

  เอกสารทุกรายการใหมีฉบับจริง  และสําเนาภาพถาย  จํานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกตอง) ดังนี้ 

   ๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  

ท่ีระบุสาขาวิชาเอก  หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีขอความระบุวา “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวาง 

รอการอนุมัติ”  (ผูมีสิทธิข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ตองไดรับอนุมัติปริญญาภายในวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย) 
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   ๒. ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร 

   ๓. บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ยังไมหมดอายุ) 

   ๔. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดํา  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ นิ้ว  x ๑.๕ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป 

   ๕. ใบรับรองแพทย      

   ๖. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสอืสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส (ถามี) 

 ๗. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๖ ซ่ึงทางคุรุสภาออกให หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ท่ียังไมหมดอายุมาเปนหลักฐานการสมัครเทานั้น 

ภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย 

๓. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาหรือเลือกสรร 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาหรือ 

เลือกสรร  ภายในวันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  และ ทาง

เว็บไซต   http://www.secondary๕.go.th 

๔. หลักสูตรและวิธีการสรรหาหรือเลือกสรร 

    จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน ภาค ก  ความรอบรู  และระเบียบกฎหมายเก่ียวกับความ 

ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  และความรูความเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ 

คะแนน)  และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพโดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังนี้ 

    ภาค ก   

๑.๑  ความรอบรู  และระเบียบกฎหมายเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนน

เต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัยในเรื่องตอไปนี้ 

   ๑. สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณปจจุบัน 

   ๒. นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

   ๓. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

   ๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

   ๖. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

   ๗. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

   ๘. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 

   ๙. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

   ๑๐ ความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

   ๑๑ วินัยและการรักษาวินัย 

   ๑๒ คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 

   ๑๓ มาตรฐานวิชาชีพ 

   ๑๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

http://www.secondary%E0%B9%95.go.th/
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   ๑๕ สมรรถนะวิชาชีพ 

   ๑๖ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

   ๑๗ หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   ๑๘ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

   ๑๙ การพัฒนาผูเรียน 

   ๒๐ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

   ๒๑ การวิจัยทางการศึกษา 

   ๒๒ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๒๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๑.๒  ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบ

ขอเขียนแบบปรนัย 

ภาค ข  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)   

ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  ดังนี้ 

๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา 

๒ บุคลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ 

๔ การมีปฏภิาณไหวพริบ 

๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะจัดใหสอบขอเขียน ณ สนามสอบซ่ึงจะ

ประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้ 
 

วัน /เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ คะแนน) 

วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ 

 

ความรอบรู  และระเบียบกฎหมายเก่ียวกับความ

ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

                        

๕๐ คะแนน 

 

๕๐ คะแนน 

เวลา ๑๓.๐๐ เปนตนไป สอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน 

๖. เกณฑการตัดสิน 

      ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรมีสิทธิไดรับการจัดจาง ตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํา

กวารอยละหกสิบ  โดยจะประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย  
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 กรณีคะแนนรวม ภาค ก และภาค ข  เทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ี

ดีกวา  หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีก  ใหผูสอบไดคะแนนภาค  ก  ในลําดับท่ีมากอนเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา       

หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีกใหจับฉลาก 

๗. การประกาศผลการสรรหาหรือเลือกสรร 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  ภายในวันท่ี   

๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  และ  ทางเว็บไซต   

http://www.secondary๕.go.th  โดยประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย   

๘. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี       

๘.๑ ข้ึนบัญชีผานการสรรหาหรือเลือกสรรไวไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี 

๘.๒ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงไปแลว 

(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

(๓) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง 

(๔) บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 

(๖) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 

(๗) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

๙. การจัดทําสัญญาจาง 

การเรียกตัวผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรร มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชประกาศข้ึน 

บัญชีผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรร เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับท่ีประกาศผลการสรรหา

และเลือกสรรไว 

การเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับ 

การสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันท่ีรายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแตวันประทับตรา

ลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามท่ีอยูปรากฏในเอกสารการสมัคร 

ผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรรซ่ึงไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวไมมีขอ 

ผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงลูกจางประจํา หรือขาราชการในระหวาง

ปงบประมาณ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติท่ีไม

เหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                

                                                                                   

                                                                   (นายธวัช  แซฮํ่า) 

                             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   
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 รายละเอียดตําแหนงและคุณวุฒิท่ีรับสมัครคัดเลือกเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๕    

แนบทายประกาศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ลงวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

๑. กลุมวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา 

     ๑.๑ พลศึกษา หรือ การสอนพลศึกษา      ๑.๒. ศึกษาศาสตร-พลศึกษา 

     ๑.๓ วิทยาศาสตรการกีฬา      ๑.๔. การฝกและการจัดการกีฬา 

๒.กลุมวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี 

๒.๑. เคมี  ๒.๒  การสอนเคมี 

๒.๓ การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา ๒.๔. เคมีศึกษา 

๒,๕ เคมีเทคนิค     ๒.๖ ชวีเคมี 

๒.๗ อินทรียเคมี ๒.๘ วัสดุศาสตร 

๒.๙ เคมีท่ัวไป ๒.๑๐.วิศวกรรมเคมี 

๓. กลุมวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย 

๓.๑ ภาษาไทย     ๓.๒ การสอนภาษาไทย 

๓.๓ วธิีสอนภาษาไทย ๓.๔ ไทยศึกษา 

๓.๕ ภาษาศาสตรภาษาไทย ๓.๖ ภาษาและวรรณคดีไทย 

๓.๗ ภาษาและวัฒนธรรมไทย  ๓.๘ วรรณคดีไทย 

๓.๙ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓.๑๐ การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

 

หมายเหตุ  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคูตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก 

              ตามขอ  ๑ – ๓ 
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ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว 

๑ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 

๒ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรตองนําบัตรประจําตัวสอบไปในวันสอบ  และตองวางบัตร 

ประจําตัวสอบไวบนโตะขณะท่ีทําการคัดเลือก หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวสอบไปแสดง  กรรมการกํากับหองสอบจะไม

อนุญาตใหเขารับการคัดเลือกเวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนท่ีแนชัดวาเปนบุคคลเดียวกันกับผูสมัครเขารับการ

คัดเลือก จึงจะอนุญาตใหเขาสอบได 

๓ ผูเขารับการสรรหารหรือเลือกสรรตองไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มสอบตามสมควร ถาผูใดไปไม 

ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น  สําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชา ผูใดเขาหองสอบหลังเวลาลงมือ

สอบแลว  ๑๕  นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เม่ือผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จแลว ใหวางขอสอบและ

กระดาษคําตอบไวบนโตะท่ีนั่งสอบ 

๔ ผูเขารับการสรรหาหรอืเลอืกสรรตองเชื่อฟงคําสั่ง  หรือคําแนะนําของกรรมการกํากับหองสอบ 

เก่ียวกับการปฏิบัติการสอบ  โดยเครงครัด   

๕ ผูเขารับการสรรหาหรอืเลอืกสรร ผูใดท่ีสอบเสร็จกอน  ผูนั้นตองออกหางหองสอบ และไมกระทํา 

การใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู  แตท้ังนี้ผูเขาสรรหาฯ ทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลา ๒๐ นาที  

หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไมได 

๖ หากผูเขาการสรรหาหรือเลือกสรรมีความของใจเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเห็นวาไมเปนธรรมแกตนใหรีบ 

แจงตอกรรมการกํากับหองสอบ  หรือประธานกรรมการสนามสอบทันที เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการแกไขในทางท่ี

เหมาะสม  การแจงหรือรองเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควรอาจไมไดรับการพิจารณา 

๗ ผูเขาการสรรหาหรือเลือกสรรผูใดทุจริตการสอบวิชาใด  จะไมไดรับการพิจารณาผลการสอบในครั้ง 

นั้น 

๘ ผูเขารับการสรรหาหรอืเลอืกสรรตองเตรียม  อุปกรณเครื่องเขียนท่ีจําเปนไปเอง เชน ปากกา  

ยางลบ ฯลฯ   สวนกระดาษคําตอบทางหนวยสอบจะจัดให  และหามนําขอสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 

๙ หามผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรเครื่องมือสื่อสาร  เครื่องคํานวณ  หรือเครื่องอิเลคทรอนิกส 

ทุกชนิด เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด 
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 (โปรดกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง)       เลขประจําตัวสอบ  

ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๕ 

 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางชัว่คราว                     

จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

 ๑. ชื่อและชื่อสกุล (นาย , นาง , นางสาว)................................................................................................................ 

 ๒. สัญชาติ.............เกิดวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ...............อายุ..........ป (นับถึงวนัรับสมัครวันสุดทาย) 

     บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที…่…………………………………………………………………………………………………………   

     วันบัตรหมดอายุ............................................................ ภูมิลําเนา (จงัหวัด)...................................................... 

 ๓. เกิดที่จังหวัด...............................ที่อยูปจจุบัน (ตามทะเบียนบานหรือที่ติดตอได) บานเลขที่...........หมูที่........... 

     ตรอก / ซอย....................................ถนน.....................................ตําบล............................อําเภอ...................... 

      จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพท................................................................. 

 ๔. ตําแหนงที่สมัครคัดเลือก     พนักงานราชการ    ครูผูสอน  กลุมวชิา..................................................      

               พนักงานเทคนิค   

     ลูกจางชั่วคราวตําแหนง.......................................................................................     

 ๕. ความรูความสามารถพิเศษ................................................................................................................................ 
๖. ปจจุบันอยูบานเลขที่..............หมูที่...........ตําบล.......................อําเภอ.........................จังหวัด........................ 

               รหัสไปรษณีย.......................................โทร................................................................................... 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 
๘. อาชีพปจจบุันอาชีพปจจุบนั    ลูกจางหนวยงานรัฐบาล/เอกชน    อาชีพอ่ืนหรือกําลงัศึกษาตอ  

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

๙. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้ 

  ๙.๑ สําเนาวฒุิการศึกษา สาํเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรับรองคุณวุฒิ 

๙.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)           ๙.๓ สําเนาทะเบียนบาน 

            ๙.๔ สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน        ๙.๕ ใบรับรองแพทย 

            ๙.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตปฏิบัตกิารสอน/หนังสือรับรองสทิธ ิ    

  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และขอความที่ขาพเจาแจง

ไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  

      ลงลายมือชื่อ..............................................................ผูสมัครคัดเลือก 

           (..............................................................) 

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

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลกัฐานไดถูกตองครบถวน
แลว 
 
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมคัรแลวเห็นวา 
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 

ติดรูปถาย 

หนาตรง 

ขนาด 

๑ x ๑.๕ นิ้ว 
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