โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและใช้ปากกาลูกลื่นสีดาหรือน้าเงินเท่านั้น
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัครต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารที่ถ่ายสาเนา
จากฉบับจริงผู้สมัครต้องรับรองสาเนาเอกสารทุกแผ่น

มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเพือ่ ดารงตาแหน่งในสังกัด

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 6 9 1
ติดรูปถ่ายขนาด
1 x 1.5 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยสอบ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
-----------------------------1. ชื่อตัวและชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
เกิ ด วั น ที่
เดื อ น
พ.ศ.
ปั จ จุ บั น อายุ
ปี
(นับถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562)
2. คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิตัวย่อ
สาขาวิชาเอก
จากสถาบัน
.
ปริญญาโท วุฒิตัวย่อ
สาขาวิชาเอก
จากสถาบัน
.
ปริญญาเอก วุฒิตัวย่อ
สาขาวิชาเอก
จากสถาบัน
.
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในตาแหน่ง
รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ
ขั้ น
บาท
สถานศึกษา/หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัด
กรม
.
กระทรวง
.
4. ปัจจุบันรับราชการในตาแหน่ง
รับเงินเดือนใน อันดับ คศ. ขัน้
บาท สถานศึกษา/หน่วยงาน
.
อาเภอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา........ ..................เขต.........สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
/
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ)
.
รวมอายุราชการ (ที่ปฏิบัติการสอน) เป็นเวลา
ปี
เดือน (นับถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562)
5. ประสบการณ์การดารงตาแหน่ง
 ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
เมื่อวันที่
ถึงวันที่
เป็นเวลา ปี
เดือน
วัน
 ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
เมื่อวันที่
ถึงวันที่
เป็นเวลา ปี
เดือน
วัน
 เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
เมื่อวันที่
ถึงวันที่
เป็นเวลา ปี
เดือน
วัน
 เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 4 ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
เมื่อวันที่
ถึงวันที่
เป็นเวลา ปี
เดือน
วัน
 เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6
เมื่อวันที่
ถึงวันที่
เป็นเวลา ปี
เดือน
วัน
6. ได้แนบเอกสารหลักฐานแนบท้ายใบสมัครคัดเลือก ดังนี้
 6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
 6.2 บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
 6.3 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ

 6.4 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
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 6.5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
 6.6 สาเนา ก.พ.7 หรือสาเนาสมุดประวัติ ฉบับปัจจุบันและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จานวน 1 ชุด
 6.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
 6.8 เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน จานวน 3 เล่ม
 6.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง

พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
7. สถานที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่.........หมู่ที่
รหัสไปรษณีย์
E-mail :

ถนน

ซอย
.หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน
ID-LINE

ตาบล/แขวง

.อาเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

จั งหวัด

.
.

.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลข้างต้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และ
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ลายมือชื่อผู้สมัคร
(
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.
)
.

เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครคัดเลือกฉบับจริง พร้อมฉบับ
ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ถ่ายสาเนาแล้วปรากฏว่า
ของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง
 มีสิทธิสอบคัดเลือก  ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือก
เนื่องจาก...............................................................
เนือ่ งจาก...............................................................
…………………………………………………….…….
…………………………………………………….…….
(……………………….………………………………..)
……………..../…………………../………….……..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

(…………………………………………………..)
……………../…………………../……………..
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

