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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
๑๙๗ หมู่ ๒๐ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
เรียน ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จะดำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงำนในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จำนวน ๓๖ อัตรำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จึงขอควำมอนุเครำะห์ ประชำสัมพันธ์ประกำศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอียดในกำรรับสมัครคัดเลือกฯ ได้ทำงเว็บไซต์ http://www.secondary33.co.th
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
(นายสาเริง บุญโต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. ๐๘-๘๕๘๖-๑๘๐๑
โทรสำร ๐-๔๔๗๑-๓๔๖๕

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
…………………………………….
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลื อกสรรบุ คคลเป็ นพนั กงานราชการทั่ วไป ตาแหน่ งครูผู้ สอน เพื่อปฏิ บัติหน้าที่ ในโรงเรียน สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
อาศัยอานาจตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และหนั งสื อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่ สุด ที่ ศธ
04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กั นยายน 2559 ค าสั่ งส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ 511/2559
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งครูผู้สอน
1.3 ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ทีห่ ลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง จานวน ๓๖ อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.5 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
1.6 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
/(๓) ไม่เป็น...

๒
(3) ไม่เป็น คนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่ านการคัดเลื อกในวันที่ทาสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลู กจ้าง
ของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึ กษา
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ทั้ง ๓ ประเภท คือ
(2.๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(2.๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(2.๓) หนังสือรับรองสิทธิ
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารพญาคชสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
กรณี ใช้ห นั งสื อรับ รอง หรือใบรับรองชั่วคราวของหน่ว ยงานการศึกษา มาสมัครสอบ
จะต้องระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” (ต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
(๒) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
(3) รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิ น ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว × ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๔) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
(5) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร(ยังไม่หมดอายุ)
(6) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ชุด โดยให้ผู้สมัครลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น ยกเว้นเอกสารตามข้อ (๖) ให้ใช้ฉบับจริงเท่านั้น
/๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ...

๓
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
(๑) ผู้สมัครสอบ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
(๒) เมื่อได้ป ระกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์สอบแล้ ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบให้ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดาเนินการสอบ โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียม
แก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้สิทธิ์เข้าสอบครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
อันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ในครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และทางเว็บไซต์ http://www.secondary33.go.th/
6. วิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ โดยการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งรายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้
7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ตามกาหนดการดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
4
09.30 - 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
50
ข้อเขียน
มีนาคม 11.00 - 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
50
ข้อเขียน
2560 13.00 น. เป็นต้นไป ภาคประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
50
สัมภาษณ์
รวมทั้งสิ้น
150
สาหรับสถานที่คัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ผ่ านการคัดเลื อ ก จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ โดยเรียงล าดับจากผู้ ส อบได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ตามลาดับ แยกตามสาขาวิชาเอก
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
/๙. การประกาศผล...

๔
9. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
9.1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย แยกตามสาขา
วิชาเอก ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และทางเว็บไซต์
http://www.secondary33.go.th/
9.2 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
10.1 จะดาเนินการจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน เรียงตามลาดับที่ผ่านการคัดเลือก
ตามจานวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มสาขาวิชาเอก สาหรับการเรียกตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างครั้งแรก ให้ใช้ประกาศผล
การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง สาหรับการจ้างในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลื อกเป็ นรายบุ คคล โดยส่งจดหมายลงทะเบี ยนตอบรับตามที่อยู่ที่ ระบุ ไว้ในใบสมั คร เป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า 10 วัน
นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทาง บนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนั้น
10.2 การจ้างตามข้อ 10.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนเป็น
ตาแหน่งลูกจ้างประจา หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภายหลัง
๑0.๓ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
จะไม่พิจ ารณาจ้างเป็ นพนั กงานราชการ หรืออาจสั่งเลิ กจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบล่วงหน้า เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.4 ผู้คัดเลือกได้ในลาดับที่จะทาสัญญาจ้างตามอัตราว่างที่ประกาศครั้งแรก จานวน ๓๖ อัตรา
จะต้องท าสั ญญาจ้ าง สั ญ ญาค้ าประกั น ณ ห้ องประชุมชั้ น ๓ อาคารพญาคชสาร ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 256๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายสาเริง บุญโต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

๕
ปฏิทินการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
..................................................
ประกาศรับสมัคร

- ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัคร

- วันอังคารที่ 14 ถึง วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

- ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร

- วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา

- ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

วันทาสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่

- วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม 2560

๖
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2560)
........................................
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
1.5 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.7 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.10 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.11 ความสามารถด้านตัวเลข
1.12 ความสามารถด้านภาษาไทย
1.13 ความสามารถด้านเหตุผล
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
(1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(2) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(4) การพัฒนาผู้เรียน
(5) การวิจัยทางการศึกษา
(6) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
3. ภาคประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
๑. ประวัติส่วนตัว
และการศึกษา
๒. การประกอบคุณความดี
๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. เจตคติและอุดมการณ์

๑๐ คะแนน การตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

ประสบการณ์การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจาสุภาพ การสื่อสาร
เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู
การประมวลการตอบคาถาม โดยมีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

๗
รายละเอียดตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕60)
ก. สถานศึกษาที่มีอัตราว่างเพื่อสอบคัดเลือก จานวน ๓๖ อัตรา
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โรงเรียน
สุรพินท์พทิ ยำ
แร่วทิ ยำ
ศีขรภูมพิ สิ ัย
รัตนบุรี
ประสำทวิทยำคำร
กระเทียมวิทยำ
สุรวิทยำคำร
ลำนทรำยพิทยำคม
หนองอียอวิทยำ
ปรำสำทเบงวิทยำ
สุรพินท์พทิ ยำ
ขวำวใหญ่วทิ ยำ
ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์
สินรินทร์วทิ ยำ
ชุมพลวิทยำสรรค์
สุรวิทยำคำร
พนมดงรักวิทยำ
วีรวัฒน์โยธิน
รำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
จอมพระประชำสรรค์
บึงนครประชำสรรค์
ศรีณรงค์พทิ ยำลัย
ประสำทวิทยำคำร
นำรำยณ์คำผงวิทยำ
ประสำทวิทยำคำร
บัวเชดวิทยำ
มัธยมศรีสำเภำลูน
จอมพระประชำสรรค์
ยำงวิทยำคำร

อำเภอ
ลำดวน
เขวำสินรินทร์
ศีขรภูมิ
รัตนบุรี
ปรำสำท
สังขะ
เมืองสุรินทร์
ท่ำตูม
สนม
กำบเชิง
ลำดวน
ศีขรภูมิ
ท่ำตูม
เขวำสินรินทร์
ชุมพลบุรี
เมืองสุรินทร์
พนมดงรัก
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
จอมพระ
เขวำสินรินทร์
ศรีณรงค์
ปรำสำท
โนนนำรำยณ์
ปรำสำท
บัวเชด
บัวเชด
จอมพระ
ศีขรภูมิ

กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำ
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน
ภำษำจีน
ภำษำฝรั่งเศส
ภำษำเขมร
สังคมศึกษำ
สังคมศึกษำ
สังคมศึกษำ
สังคมศึกษำ
สังคมศึกษำ
สุขศึกษำ
พลศึกษำ
พลศึกษำ
พลศึกษำ
ดนตรีศกึ ษำ
ดนตรีสำกล
นำฏศิลป์

หมำยเหตุ

๘
ก. สถานศึกษาทีม่ ีอัตราว่างเพื่อสอบคัดเลือก จานวน ๓๖ อัตรา (ต่อ)
ลำดับที่
30
31
32
33
34
35
36

โรงเรียน
ศีขรภูมพิ สิ ัย
เมืองแกพิทยำสรรค์
รัตนบุรี
สังขะ
สังขะ
สนมวิทยำคำร
สังขะ

อำเภอ
ศีขรภูมิ
ท่ำตูม
รัตนบุรี
สังขะ
สังขะ
สนม
สังขะ

กลุม่ วิชำ/ทำง/สำขำวิชำ
หมำยเหตุ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
อุตสำหกรรมศิลป์
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
บรรณำรักษ์
กำรเงินและกำรบัญชี

ข. กลุ่มสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา ดังนี้
รหัส
จานวนอัตราที่
ที่
ตาแหน่ง
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา
กลุ่มวิชา ประกาศรับสมัคร หมายเหตุ
๑
ครูผู้สอน ภาษาไทย
01
6
๒
คณิตศาสตร์
02
4
๓
ภาษาอังกฤษ
03
3
๔
ภาษาจีน
04
2
๕
ภาษาฝรั่งเศส
05
1
6
ภาษาเขมร
06
1
๗
สังคมศึกษา
07
5
๘
สุขศึกษา
08
1
๙
พลศึกษา
09
3
๑๐
ดนตรีศึกษา
10
1
๑๑
ดนตรีสากล
11
1
๑๒
นาฏศิลป์
12
1
๑๓
คอมพิวเตอร์
13
2
๑๔
เทคโนโลยีทางการศึกษา
14
1
๑๕
อุตสาหกรรมศิลป์
15
1
16
การวัดและประเมินผลการศึกษา
16
1
17
บรรณารักษ์
17
1
๑๘
การเงินและการบัญชี
๑๘
๑
รวมทั้งสิ้น
๓๖
/ค. รายละเอียด...

๙
ค. รายละเอียดตาแหน่งและกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก
๑. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ภาษาไทย (รหัสวิชา ๐๑)
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๕ ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๑.๒ การสอนภาษาไทย
๑.๖ วรรณคดีไทย
๑.๓ วิธีสอนภาษาไทย
๑.๗ การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
๑.๔ ภาษาและวรรณคดีไทย
๒. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา (๐๒)
๒.๑ คณิตศาสตร์
๒.๗ สถิติ
๒.๒ การสอนคณิตศาสตร์
๒.๘ สถิติคณิตศาสตร์
๒.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๒.๙ สถิติประยุกต์
๒.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา
๒.๑๐ สถิติศาสตร์
๒.๕ คณิตศาสตร์ประยุกต์
๒.๑๑ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
๒.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์
๓. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๐๓)
๓.๑ ภาษาอังกฤษ
๓.๙ การสอนภาษาอังกฤษ
๓.๒ วรรณคดีอังกฤษ
๓.๑๐ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
๓.๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
๓.๑๑ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
๓.๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓.๑๒ วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๓.๕ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
๓.๑๓ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
๓.๖ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓.๑๔ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๓.๗ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๓.๑๕ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
๓.๘ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๔. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ภาษาจีน (รหัสวิชา ๐๔)
๔.๑ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
๔.๒ การสอนภาษาจีน
๔.๓ ภาษาจีน
๕. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส (รหัสวิชา ๐๕)
๕.๑ ภาษาฝรั่งเศส
๕.๒ การสอนภาษาฝรั่งเศส
๕.๓ ภาษาฝรั่งเศสศึกษา
๕.๔ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
๖. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ภาษาเขมร (รหัสวิชา ๐๖)
๖.๑ ภาษาเขมร
๖.๒ การสอนภาษาเขมร
๖.๓ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
/๗. กลุ่มวิชา...

๑๐
๗. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา สังคมศึกษา (รหัสวิชา ๐๗)
๗.๑ สังคมศึกษา
๗.๘ ประวัติศาสตร์
๗.๒ การสอนสังคมศึกษา
๗.๙ ภูมิศาสตร์
๗.๓ การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๗.๑๐ วัฒนธรรมศึกษา
๗.๔ พัฒนาสังคม
๗.๑๑ การพัฒนาชุมชน
๗.๕ สังคมศาสตร์
๗.๑๒ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
๗.๖ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
๗.1๓ รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
๘.๗ สังคมศาสตร์การพัฒนา
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
๘. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา สุขศึกษา (รหัสวิชา ๐๘)
๘.๑ สุขศึกษา
๘.๔ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
๘.๒ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๘.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา
๘.๓ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
๘.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา
๙. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา พลศึกษา (รหัสวิชา ๐๙)
๙.๑ พลศึกษา
๙.๗ การศึกษา (พลศึกษาและสุขศึกษา)
๙.๒ การสอนพลศึกษา
๙.๘ พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
๙.๓ วิทยาศาสตร์การกีฬา
๙.๙ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
๙.๔ การฝึกและจัดการกีฬา
๙.๑๐ พลศึกษาและการสอนพลศึกษา
๙.๕ สันทนาการ
๙.๑๑ วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
๙.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา
๑๐. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ดนตรีศึกษา (รหัสวิชา ๑๐)
๑๐.1 ดนตรี
๑๐.๕ ดุริยางค์ศิลป์
๑๐.2 ดนตรีศึกษา
๑๐.๖ ดุริยางคศิลป์
๑๐.3 การสอนดนตรี
๑๐.๗ ดุริยางค์ไทย
๑๐.๔ ดุริยางคศาสตร์
๑๐.๘ คีตศิลป์ไทย
๑๑. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ดนตรีสากล (รหัสวิชา ๑๑)
๑๑.1 ดนตรีสากล
๑๑.4 ดุริยางคศิลป์
๑๑.2 ดุริยางค์สากล
๑๑.5 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
๑๑.3 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
๑๑.6 คีตศิลป์สากล
๑๒. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา นาฏศิลป์ (รหัสวิชา ๑๒)
๑๒.๑ นาฏศิลป์
๑๒.๖ นาฏศาสตร์
๑๒.๒ นาฏศิลป์ไทย
๑๒.๗ นาฏยศาสตร์
๑๒.๓ นาฏศิลป์ไทยศึกษา
๑๒.๘ นาฏศิลป์และการละคร
๑๒.๔ นาฏศิลป์สากล
๑๒.๙ นาฏศิลป์สากลศึกษา
๑๒.๕ นาฏศิลป์สากลศึกษา

/๑๓. กลุ่มวิชา...

๑๑
๑๓. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา ๑๓)
๑๓.๑ คอมพิวเตอร์
๑๓.๕ ธุรกิจคอมพิวเตอร์
๑๓.๒ คอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๓.๖ ศาสตร์คอมพิวเตอร์
๑๓.๓ วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๓.๗ ระบบสารสนเทศ
๑๓.๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๓.๘ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๔. กลุม่ วิชา หรือทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา (รหัสวิชา ๑๔)
๑๔.๑ เทคโนโลยีการศึกษา
๑๔.4 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๔.2 เทคโนโลยีทางการศึกษา
๑๔.5 เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา
๑๔.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
๑๔.6 โสตทัศนศึกษา
๑๕. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (รหัสวิชา ๑๕)
๑๕.๑ อุตสาหกรรมศิลป์
๑๕.๔ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
๑๕.๒ อุตสาหกรรม
๑๕.๕ เทคโนโลยีอุตสาหการ
๑๕.๓ การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
๑๖. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา (รหัสวิชา ๑๖)
๑๖.๑ การวัดและประเมินผล
๑๖.๒ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๖.๓ การวัดผลการศึกษา
๑๗. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา บรรณารักษ์ (รหัสวิชา ๑๗)
๑๗.๑ บรรณารักษ์
๑๗.๕ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
๑๗.๒ บรรณารักษศาสตร์
๑๗.๖ สารสนเทศศาสตร์
๑๗.๓ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ๑๗.๗ สารนิเทศศึกษา
๑๗.๔ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ๑๗.๘ ห้องสมุดโรงเรียน
๑๘. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา การเงินและการบัญชี (รหัสวิชา ๑๘)
๑๘.๑ การเงิน, การบริหารการเงิน, การเงินและการธนาคาร, การธนาคารและการเงิน
๑๘.๒ บัญชี, การบัญชี, การบัญชีการเงิน, การบัญชีต้นทุน, การสอบบัญชี, ธุรกิจศึกษา-บัญชี, ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)
๑๘.๓ เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์การคลัง
๑๘.๔ การจัดการ/การตลาด
๑๘.๕ การจัดการทั่วไป
๑๘.๖ การบริหารทั่วไป
๑๘.๗ การบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ
๑. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบในกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
๒. กรณีที่ผู้สมัครสอบมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือกรณีหลักฐานการศึกษาที่ไม่ได้ระบุ
สาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน transcript ตามแนวปฏิบัติ
การนับหน่วยกิต ที่ก.ค.ศ. กาหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต จึงให้ผู้สมัครดาเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสาเร็จการศึกษา ออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดง หรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของ
ผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ และชี้แจงรายละเอียดใน transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาใดบ้างที่สามารถนามา
พิจารณานับหน่วยกิตในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครสอบได้

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเอง และลงลำยมือชื่อต่อเจ้ำหน้ำที่
รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ
หลักฐำนต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และรับรองสำเนำเอกสำรทุกแผ่น

สมัครสอบกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา…….……………………
รหัสประจำตัวสอบ

ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓

ติดรูปถ่ำยขนำด
1 x 1.5 นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน
6 เดือน

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33

ด้วยข้ำพเจ้ำประสงค์จ ะสมัครสอบเพื่ อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิ ปริญญำตรี จึงขอเสนอรำยละเอีย ด
พร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
1. ชือ่ -นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................…............................สัญชำติ.…................................เชื้อชำติ.………..………………................
2. อำยุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย เกิดวันที่.…......................เดือน.......................................…........พ.ศ.……………...................(อำยุ......................ปี.......................เดือน)
3. วุฒิ ก ำรศึก ษำที่ ใช้ส มัครสอบปริญ ญำ (ระบุ ตั วย่ อ)................................……............................สำขำวิชำเอก........................….....................................................................
สำเร็จจำกสถำนศึกษำชื่อ ........…...........................................................เมื่อวันที่………............เดือน......................พ.ศ…………..…...........ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม....................
วุฒิกำรศึกษำสูงสุดที่ข้ำพเจ้ำได้รับคือ………….........................................................ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ..................................................………............…...................
4. อำชีพปัจจุบัน  ลูกจ้ำงหน่วยงำนรัฐบำล/เอกชน อำยุกำรทำงำน.........…ปี  อำชีพอื่นหรือกำลังศึกษำต่อ  อื่น ๆ……..................................................
สถำนที่ทำงำน…………………………………………………………............………………….สังกัด/จังหวัด.……..............……………………..........โทร…..………..………........…............…........
5.บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่...................……………………...............….....ออกให้ ณ จังหวัด.........................................................หมดอำยุวันที่...........................................
6.สถำนที่ติดต่อได้ บ้ำนเลขที่...............….............หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย......................................................…... ถนน..................................................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต............................………..จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..................................โทร…………...........................
7. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว มำพร้อมกับใบสมัครรวม.............................ฉบับ คือ
 7.1 รูปถ่ำย 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 7.2 สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 7.3 สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)
 7.4 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู/ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน/หนังสือรับรองสิทธิ
 7.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 7.6 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 7.7 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ
 7.8 หนังสือรับรองกำรผ่ำนกำร (ถ้ำมี)
 7.9 สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อตัว– ชื่อสกุล ใบสำคัญกำรสมรส/หย่ำ (ถ้ำมี)
 7.10 หนังสืออนุญำตให้สมัครสอบ (กรณีพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงชั่วครำว)
 7.11 อื่น ๆ ระบุ........................................................................................
(หำกข้ำพเจ้ำยื่นหลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งนี้)
ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณ สมบัติ ครบถ้วนตำมประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ฉบับลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 ทุกประกำร
หำกปรำกฏข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภำยหลัง ทั้งสิ้น
ลงลำยมือชื่อ....................................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
(.............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ 2560 .
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลัก ฐำนด้ำน
ได้ ต รวจสอ บ เอ ก สำรห ลั ก ฐำน
ได้รับ เงิน ค่ ำธรรมเนี ย มสมั ครสอบ
ได้ ต รวจ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ วไป
คุ ณ วุ ฒิ แ ละ วิ ช ำเอ ก ข อ งผู้ สมั ค ร ฉบั บ จริ ง พร้ อ มฉบั บ ถ่ ำ ยส ำเนำแล้ ว จำนวน 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) และคุ ณ สมบั ติเฉพำะส ำหรับ ตำแหน่ ง
ในเบื้องต้นแล้ว
ปรำกฏว่ำ
ไว้ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตำมใบเสร็ จ ของผู้สมัครแล้วปรำกฏว่ำ
 ควรให้สมัครรับกำรสรรหำ
 หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
เล่มที่……..……….….เลขที…่ ……..….………
 มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ
 ไม่ควรให้สมัครรับกำรสรรหำ
 ไม่ถูกต้อง
 ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ
เนื่องจำก................................
เนื่องจำก...................................
เนื่องจำก..............................................
(…………………………………………………..) (…………………………………………………..) (…………………………………………………..) (…………………………………………………..)
……………../…………………../…………….. ……………../…………………../…………….. ……………../…………………../…………….. ……………../…………………../……………..
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณวุฒิ/วิชำเอก
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ผู้รับเงิน
เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ

