
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘           
มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘  ที่ ศธ ๐๔๒๖๘/๓๘๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ท าหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมศิลป์ 
จ านวน ๑ อัตรา  
   ๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๔๐๐ บาท/เดือน (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (มีประกันสังคม) 
   ๑.๓ ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง มีระยะเวลา ๙ เดือน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)  
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๔  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต- 
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

/๓. คุณสมบัติ... 



-  ๒  - 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์  
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตประกอบ 
การสอน 

๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมศิลป์ 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 

      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง
จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๑๐๒๑๑ หรือ ๐๙๓-๒๖๓๙๐๙๐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน 
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือ
รายงานขอ้มูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

/๗. การประกาศ... 
 



-  ๓  - 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด  
วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง  
จังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซต์โรงเรียน 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙..๐๐ น.  
ณ  โรงเรี ยนขุ นไกรพิ ทยาคม ต าบลนาขุ นไกร อ าเภอศรี ส าโรง จั งหวั ดสุ โขทั ย โดยได้ ก าหนดการคั ดเลื อก 
ดังนี้ 

 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ภาค ก 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข 

- วิชาการศึกษา 
ภาค ค  

- สอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 

๕๐ 

  

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีได้คะแนนรวม ภาค ก 
ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข 
เท่ากันอีก ให้ผู้สอบคะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ ากันอีก ให้จับ
ฉลาก                
     ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม 
สูงลงมา ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง  
จังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซต์โรงเรียน โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หาก
มีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                    (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
            - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

/๑๐.๒ การจัดท า... 
 



-๔- 
 

  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ             
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ         
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ  
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
    
 
       

 
                                                              (นายชชัวาลย์   อ่ าเทศ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม

ตามประกาศโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
วันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร 

วันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓              สอบปฏิบัติการสอบและสอบสัมภาษณ์   

ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓             ประกาศผลการคัดเลือก 

ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓            รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   เริ่มปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว   
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

…………………………………………………………. 
 

๑. ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................สัญชาต.ิ...................เชื้อชาติ................... 
๒. เกิดวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ...............อายุ...........ป.ี...........เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่                                                 วันออกบัตร................................... 
วันบัตรหมดอายุ.................................................... 
๒.๒ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) ......................................เลขที่.......................สังกัด............................ 
วันออกบัตร.............................บัตรหมดอายุ............................ 
๓.วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ)................สาขาวิชาเอก....................................... 
สถาบันการศึกษา.................................................................เมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................ 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม..................... วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ............................................................................. 
๔. อาชีพปัจจุบัน  (     )  ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  (     )  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
         (     )  ข้าราชการประเภทอ่ืน     (     )  พนักงานส่วนท้องถิ่น 
        (     )  อื่น ๆ……………………………………..……………….  
สถานที่ท างาน/ปฏิบัติงาน............................................................ ...........อ าเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด..............................................โทร....................................................  
๕. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ............................. 
๖. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. ............................ 
................................................................................................... ........................................................................... 
๗. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม........แผ่น 
๗.๑ หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จ านวน.............แผ่น ประกอบด้วย 
 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcipt)                       
 ส าเนาทะเบียนบ้าน                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)          
 ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)             ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)  
 อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ)…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 



 
๗.๒ กรณีที่ 1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน จ านวน.............แผ่น 
 ๑.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขท่ี.............................................................  
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ............ ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................. 
 ๒.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่..................................ให้ไว้ ณ วันที่..........เดือน....................พ.ศ............. 
ใช้ได้จนถึงวันที่.........เดือน.................... พ.ศ. ............. 
 ๓. หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ.............. ครบ ๖๐ วนันับตั้งแต่วันออก 
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ................... 
 ๔. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุ ๒ ปี ให้ไว้ ณ วันที่.......... 
เดือน....................พ.ศ. ............ ครบ ๒ ปีนับตั้งแต่วันออก วันที่.........เดือน.................... พ.ศ. . ............ 
 ๕. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน ให้ไว้ ณ วันที่.......... 
เดือน....................พ.ศ. ............. ครบ ๙๐ วันนับตั้งแต่วันออก วันที่...........เดือน....................พ.ศ. .................. 
๗.๓ กรณีที่ ๒  ไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อ ๖.๒ (ข้อ ๑ – ๓) ให้ย่ืนแบบค าขอ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   

 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมเอกสารประกอบ  
จ านวน ..... แผ่น 

            (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันครั้งนี้) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และมีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตาม
ประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มี
สิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น  
 
     (ลงชื่อ)........................................................................ผูส้มัครสอบ 
             (......................................................................) 
                                วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ................. 
  
  เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ
ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้ว ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง    
เนื่องจาก…………………………………………… 
……………………………………………………… 
     
(…………………………………………………….) 
……………./……………………………/…………… 
               เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติอ่ืนตามประกาศแล้ว  ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธิ์สอบแข่งขัน (   ) ไม่มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน
เนื่องจาก…………………………………………… 
………………………………………………………… 
     
(…………………………………………………….) 
……………./……………………………/……………           

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
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