
 
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 
 ชื่อตําแหนง พนักงานราชการท่ัวไป  ตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
 กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

คาตอบแทน  อัตราเงินเดือน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
 สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ระยะเวลาการจาง  ใหเปนไปตามสัญญาจาง ตามกรอบท่ี คพร.กําหนด 

๒. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

๒.๑ ดานการปฏิบัติการ 
๑) ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๒) วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลท่ีมีปญหาซับซอนหรือจากการสงตอดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย ไดแก แบทดสอบทางจิตวิทยาดานสติปญญา อารมณ สังคม และวางแผนการแกไขปญหา 
๓) ประเมิน สํารวจ วิเคราะห สภาพสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือคนหา อธิบาย ทํานาย

แนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหา
สุขภาพจิตในระดับเบื้องตัน 

๔) ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูเก่ียวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัดครอบครัวเพ่ือการบําบัดและ
แกไขปญหาเฉพาะเรื่องหรือปญหาท่ีมีความซับซอน เชน พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติดการทะเลาะวิวาท การใชความ
รุนแรง ฯลฯ 

๕ ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน เพ่ือใหนักเรียน
เขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 
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๖) ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรียนรู(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมี
สติปญญาบกพรอง ฯลฯ 

๗) สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวยเครื่องมือและกระบวนการทาง
จิตวิทยาเบื้องตน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

๘) รวบรวม ศึกษาขอมูล วิจัยดานจิตวิทยา และวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาองคความรู นวัตกรรมดาน
จิตวิทยา สุขภาพจิต 

๙)สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๒ ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
๒.๓ ดานการประสานงาน 
๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีกําหนด 
๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ

หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๓) ประสานการสงตอไปยังหนวยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนตองการความชวยเหลือเฉพาะดานและการรับ

สงกลับเขาสูระบบโรงเรียน 
๒.๔ ดานการบริการ 
๑) เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรู ความ

เขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
๒) ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถ  
    ๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสรรหาหรือเลือกสรร   
 ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดานจิตวิทยาคลินิก  จิตวิทยาการให
คําปรึกษา  หรือดานจิตวิทยาแนะแนว  หรือดานจิตวิทยาอ่ืน ๆ  
 ๓.๒ คุณสมบัติท่ัวไป 

เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   
                 1)  มีสัญชาติไทย 
    2)  อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
    3)  เปนผูท่ีเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
    4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
    5)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. 
    6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน  หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย
องคกรวิชาชีพนั้น ๆ       
    7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
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    ๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    ๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    ๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    1๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
    12)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    13)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐ   

 ๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสรรหาหรือเลือกสรร 
  ผูประสงคจะสมัครใหสมัครผานทางเว็บไซด    http://gg.gg/psychospm5   และพิมพใบสมัคร 
(แนบทายประกาศ)   สงใบสมัคร  รูปถาย  ใบรับรองแพทย(ฉบับจริง) และสําเนาเอกสารตามประกาศรับรองสําเนา
ถูกตองดวยลายมือจริงทุกฉบับ  จํานวน ๑ ชุด  ทางไปรษณียถึงกลุมบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕  ตําบลบางมัญ  อําเภอเมืองสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  รหัสไปรษณีย ๑๖๐๐๐   โดยจะพิจารณาวัน
ประทับตราไปรษณียเปนวันสุดทาย ตั้งแตวันท่ี   ๕ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

๕. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองย่ืนในวันสมัคร 
  เอกสารทุกรายการใหมีฉบับจริงและนํามายื่นวันสอบคัดเลือก (ยกเวนใบรับรองแพทยใหสงพรอม     
ใบสมัคร)  สงใบสมัคร พรอมรูปถายและสําเนาเอกสารตามประกาศรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือจริง   ทุกฉบับ   
ทางไปรษณีย จํานวน ๑ ชุด  ดังนี้ 
   ๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ท่ีระบุสาขาวิชาเอก  หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีขอความระบุวา “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวาง 
รอการอนุมัติ”  (ผูมีสิทธิข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ตองไดรับอนุมัติปริญญาภายในวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย) 
   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) 

  
๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาหรือเลือกสรร 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาหรือ 
เลือกสรร  ภายในวันท่ี   ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  และ ทาง
เว็บไซต   http://www.secondary๕.go.th 

๗. หลักสูตรและวิธีการสรรหาหรือเลือกสรร 
    จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน  ภาค ก  ความรูความเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐  

คะแนน)  และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพโดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ดังนี้ 
     ภาค ก   ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ขอเขียนแบบอัตนัย    ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติของการเปนนักจิตวิทยา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

http://www.secondary%E0%B9%95.go.th/
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๑. ดานการปฏิบัติการ 
๒. ดานการวางแผน 
๓. ดานการประสานงาน 
๔. ดานการบริการ 

2. แนวปฏิบัติของการเปนนักจิตวิทยา  
1. การใหคําปรึกษานักเรียนใหประสบความสําเร็จในดานการศึกษา สังคม และอารมณ 
2. การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดคุณประโยชนในการเรียนรู 
3. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน 

ภาค ข  ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)   
ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  ดังนี้ 

๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
๒ บคุลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา 
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ 
๔ การมีปฏภิาณไหวพริบ 
๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

๘. วัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะจัดใหสอบขอเขียน ณ สนามสอบซ่ึงจะ
ประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้ 
 

วัน /เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

 
ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

                        
๕๐ คะแนน 

เวลา ๑๐.๓๐  เปนตนไป สอบสมัภาษณ ๕๐ คะแนน 

๙. เกณฑการตัดสิน 
      ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรมีสิทธิไดรับการจัดจาง เปนพนักงานราชการตองได
คะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ  โดยจะประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย  
 กรณีคะแนนรวม ภาค ก และภาค ข  เทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ี
ดีกวา  หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีก  ใหผูสอบไดคะแนนภาค  ก  ในลําดับท่ีผูสมัครมากอนเปนผูอยูในลําดับท่ี
ดีกวา  หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีกใหจับฉลาก 

๑๐. การประกาศผลการสรรหาหรือเลือกสรร 
      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาฯ  ภายในวันท่ี   
๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  และ  ทางเว็บไซต   
http://www.secondary๕.go.th  โดยประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย   

๑๑. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี       
๘.๑ ข้ึนบัญชีผานการสรรหาหรือเลือกสรรไวไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี 
๘.๒ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงไปแลว 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 
(๓) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง 

http://www.secondary5.go.th/


5 
 

(๔) บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
(๖) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
(๗) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

๑๒. การจัดทําสัญญาจาง 
การเรียกตัวผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรร มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชประกาศข้ึน 

บัญชีผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรร เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับท่ีประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรไว(เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ไดรับแจงเรื่องงบประมาณ) 

การเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับ 
การสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันท่ีรายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแตวันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามท่ีอยูปรากฏในเอกสารการสมัคร 

ผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรรซ่ึงไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวไมมีขอ 
ผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงลูกจางประจํา หรือขาราชการในระหวาง
ปงบประมาณ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติท่ีไม
เหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
                
                                                                                   
                                                                       (นายธวัช  แซฮํ่า) 
                             ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   
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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 ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรร 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  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๕ 
 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ  จึงขอเสนอ              รายละเอียด
พรอมหลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัตอไปนี ้
 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  
             ตําแหนง......................................................................  
     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 หรือสําเนาใบรับรองคุณวุฒ ิ
๙.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)           ๙.๓ สําเนาทะเบียนบาน 

            ๙.๔ สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน        ๙.๕ ใบรับรองแพทย 
            ๙.๖ อ่ืน ๆ.................................................................................................................................................. 
   
  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการ
ครูและบุคลากร       ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   มีคุณสมบัตดิานอ่ืนครบถวนตามประกาศรับสมัคร ขอความดังกลาวขางตนนี้
เปนความจริง  ทุกประการ หากไมเปนความจริง ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น  
      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 


