ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง เพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุค ลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามประกาศคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด เชีย งราย เรื่อง รับ สมัค รคัด เลือ กบุค คลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบ ัต ิงาน กรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น หรือ มีเหตุพ ิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบภาค ก และ ภาค ช
ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ได้เสร็จสันแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ ่านการ
คัดลือกที่ได้คะแนนในภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ จำนวน ๕๖ ราย และเป็นผู้มีสิ'ทธิ
เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ
ภาค ข ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓โดยเรียงตามรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๑)
๒. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วัน /เวลา
วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นด้น
ไป

วิชาที่สอบ

คะแนน

รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

๒๕ คะแนน

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ
พ่วงที'วาจา เจตคติและอุดมการณ์

๒๕ คะแนน

๒.๑ ให้ผ ู้ม ีร ายซื่อ ตามประกาศนี้ จัด ทำรายงานผลการปฏิบ ัต ิง านที่ผ ่านมาย้อ นหลัง สี่ป ี
ติดต่อกัน ตามแบบที่กำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) ตามรายละเอียดองค์ป ระกอบการประเมิน ตัวชี้'วัด และ
คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป
/ระดับปฏิบัติงาน...

๒ ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕;๖๓ (เอกสารแนบท้าย ๓) จำนวน ๓ เล่ม โดยให้จัดล่งในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕:๖๓ พ สนามสอบสัมภาษณ์ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกำหนด หากผู้เข้ารับการ
ดัด เลือ กมิได้ล ่งรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานดังกล่าวในวัน สัม ภาษณ์ จะไม่ได้รับการประเมินรายงานผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา(๒๕; คะแนน)และจะได้คะแนนในส่วนนี้เป็นศูนย์
๒.๒ ให้ผู้มีรายซื่อตามประกาศนี้เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕;๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๔๗/๓๓ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๑) ผู้เข้า รับ การคัด เลือ กทุก คนต้อ งสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้า กากผ้าตลอดเวลา
ที่ทำการสัมภาษณ์ และอยู่ภายในสนามสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝืาระวังและป้องกันโรคระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติ
ตนเป็นสุภาพซน
๓) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือก ที่จะต้องทราบวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
ตามประกาศนี้
๔) ให้ผู้เข้ารับการดัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำคัวประขาขน หรือบัตรอื่น
ที่ทางราซการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำคัวประขาซน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันสอบ
๓. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะประกาศผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศรายซื่อเรียงลำดับจากผู้ที่
ได้คะแนนรวมทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย ภายในวันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายวีญญ สันติภาพวีวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบท้าย ๑
รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีลืทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประ๓ททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มิความจำเป็นหรือมิเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒(£๖๓
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่
รน'วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
ที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

๑

๑๓๐๑๐๐๓

นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์

๒

๑๓๐๑๐๐๕

นางสาวณเตา เพ็ซร์จินดา

๓

๑๓๐๑๐๐๕

นางสาวอภิสรา สมฤทธี้

๕

๑๓๐๑๐๐๖

นางอังคณา ใจยา

๕

๑๓๐๑๐๐๗

นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยชนะ

๖

๑๓๐๑๐๐๙

นายธรัซขัย อนุเคราะห์

๗

๑๓๐๑๐๑๐

นางสาววัชรี ดอนชัย

๘

๑๓๐๑๐๑๑

นายพีรวิซญ์ ปละติ

๙

๑๓๐๑๐๑๓

นางรุ่งรัตน์ ปีทมาลัย

๑๐

๑๓๐๑๐๑๖

นางสาวปียวรรณ บุญเรือง

๑๑

๑๓๐๑๐๑๗

นางสาวธิดาพร เสือบางพระ

๑๒

๑๓๐๑๐๑๙

นางนิลุบล กัลยา

๑๓

๑๓๐๑๐๒๑

นางสาวศรัณยา ไชยซมภู

๑๕

๑๓๐๑๐๒๓

นายณฤทธิ้ บัวศรี

๑๕

๑๓๐๑๐๒๔

นางสาวอุษา ธิดา

๑๖

๑๓๐๑๐๒๖

นายญาณาธร ยะรัตน์

๑๗

๑๓๐๑๐๒๗

นางสาวสริญญา สุวรรณเกษม

๑๘

๑๓๐๑๐๒๘

นางสาวเกศณี สมพันธ์

๑๙

๑๓๐๑๐๒๙

นางสุพรรณี คิ้วดวงตา

๒๐

๑๓๐๑๐๓๐

นางสาววิภาพร คำหล้าทราย

๒๑

๑๓๐๑๐๓๓

นางสาวพรรณเพ็ญ ไชยาจินะ

ชื่อ-ซื่อสกุล

หมายเหตุ
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รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีลืทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๔๖๓
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 9 ^ ธ น ว ิา ค ม พ.ศ. ๒๔๖๓)
ที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

๒๒

๑๓๐๑๐๓๔

นางผกา เพิ่มอุสา

๒๓

๑๓๐๑๐๓๕

นายสุรศักดี้ สุรินทร์

๒๔

๑๓๐๑๐๓๗

นางสาวอุไรวรรณ ตาเรือน

๒๕

๑๓๐๑๐๓๙

นางสาวนุชรืย์ เตมีศักดิ้

๒๖

๑๓๐๑๐๔๑

นางพรรณพา ธินะ

๒๗

๑๓๐๑๐๔๒

นางสุพิซา งามเจริญ

๒๘

๑๓๐๑๐๔๓

นางสาวปทิตตา แสนอุ่นเรือน

๒๙

๑๓๐๑๐๔๕

นางสาวสร้อยสุวรรณ ธรรมธิ

๓๐

๑๓๐๑๐๔๗

นายนฤพล เนาว์แก้ว

๓๑

๑๓๐๑๐๔๙

นางพรรณี พรหมทะนนท์

๓๒

๑๓๐๑๐๕๒

นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร

๓๓

๑๓๐๑๐๕๕

นางสาวศุภพิซญ์ ฃุนศิ้ม

๓๔

๑๓๐๑๐๕๖

นางมี'ทนา อินสินธุ

๓๕

๑๓๐๑๐๕๗

นางสาวนงคราญ พึ่งพวก

๓๖

๑๓๐๑๐๕๘

นายศึรืซัย คำเงิน

๓๗

๑๓๐๑๐๖๐

นางพิมพิลัย หลวงหล้า

๓๘

๑๓๐๑๐๖๑

นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล

๓๙

๑๓๐๑๐๖๒

นางณ์ฐฐิญา ดวงปีนตา

๔๐

๑๓๐๑๐๖๔

นางสาวสุนันธินี ธนัญ'ชัย

๔๑

๑๓๐๑๐๖๕

นางสาววรรณา ลุนเดิม

๔๒

๑๓๐๑๐๖๖

นางสาวสุภาพรรณ์ ตันมิทา

๔๓

๑๓๐๑๐๖๗

นางสาวสุจิตรา สลีสองสม

ซื่อ-ซื่อสกุล

หมายเหตุ

f

------- 1

\

1

----- ฟ!rV--------------1
พ .

าร^ ''C"

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีลืทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตำแหน่งประ๓ททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ เ ^ 1ธ1น'วิาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
ที่

เลขประจำตัวผู้สอบ

๔๔

๑๓๐๑๐๖๙

นางสาวโชติมล คำใจ

๔๔

๑๓๐๑๐๗๐

นางสาวฃนิษฐา จันทร์เป็ง

๔๖

๑๓๐๑๐๗๓

นางสาวดารารินทร์ ศักดิ้เรืองฤทธี้

๔๗

๑๓๐๑๐๗๔

นางสาวนภษร ติละ

๔๘

๑๓๐๑๐๗๘

นางปิยะกุล อภิวงศ์

๔๙

๑๓๐๑๐๘๒

นางณิซานันท์ ไกรสร

๔๐

๑๓๐๑๐๘๓

นางจันทร์จิรา พิทักษ์กำพล

๔๑

๑๓๐๑๐๘๔

นางสาววทันยา แสงคำ

๕๒

๑๓๐๑๐๘๖

นางสาวปรืฐฎา วุฒินุช

๔๓

๑๓๐๑๐๘๗

นางพิมพรรณ์ นันซัย

๔๔

๑๓๐๑๐๘๘

นางกานติมา สุทธเขต

๔๔

๑๓๐๑๐๘๙

นางสาววราภรณ์ วงศ์ชัย

๔๖

๑๓๐๑๐๙๐

นายอติชาติ ตามี่

ซื่อ-ซื่อสกุล

หมายเหตุ

$

5

#

เอกสารแนบท้าย ๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
เพื่อใช้ประกอบการประเมิน ตัวชี้'วัด และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประ๓ททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กรณีที่มิความจำเป็นหรือมิเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒<£๖๓

จัดทำโดย

นาย/นาง/นางสาว....
ปิจจุบันดำรงตำแหน่ง.
หน่วยงานการสืกษ'ไ...
สังกัด สพป./สพม./.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
เพื่อใช้ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น หรือ มีเหตุพ ิเศษ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว
๑) ซื่อ - สกุล..........................................................................................................................................
๒) วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................อายุ........... ปี................. เดือน................ วัน
๓) ป้จจุบันปฏิบัติงานตำแหน่ง.................................................... ค่าจ้าง..........................................บาท
๔) หน่วยงานการศึกษา..................................... อำเภอ...............................จังหวัด...............................
สังกัด สพป./สพม.............................................................................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่..........................)
ตอนที่ ๒ ประวัติ / ผลการปฏิบัติงาน
๑. คุณๅฒิการศึกษา
( ) ระดับ ปวส.
ซื่อวุฒ.ิ ................................................. วิชาเอก/สาขา........................ปี พ.ศ
( ) ระดับ ปวท.
ซื่อวุฒ.ิ ................................................. วิชาเอก/สาขา........................ปี พ.ศ
( ) ระดับ ปวซ.
ซื่อวุฒ.ิ ................................................. วิชาเอก/สาขา........................ปี พ.ศ
(เอกสารประกอบ หน้าที่..........................)
๒.ประสบการณ์และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก (เศษชองปี ตั้งแต่ ๖ เดือน
ขึ้นไปนับเป็น ๑ ปี) ดังต่อไป
๑) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม................................................................................................
เลขที.่ .........../ ................ลงวันที่..........................
ตั้งแต่.................... ถึง............... รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน................ ปี............เดือน..............วัน
๒) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม................................................................................................
เลขที่............/................ลงวันที่..........................
ตั้งแต่....................ถึง............... รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน................ ปี............เดือน..............วัน
๓) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม................................................................................................
เลขที่............/ ................ลงวันที่..........................
ตั้งแต่....................ถึง............... รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.................ปี............เดือน..............วัน
/ ๔) สัญญาจ้าง...

๔) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/สพป./สพม................................................................................................
เลขที.่ .........../ ...............ลงวันที.่ .........................
ตั้งแต่.................... ถึง...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.................ปี............ เดือน.............. วัน
๔) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/ลพป./สพม................................................................................................
เลขที่............/ ...............ลงวันที.่ .........................
ตั้งแต่.................... ถึง...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.................ปี............ เดือน.............. วัน
๖) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/ลพป./สพม................................................................................................
เลขที่............/ ...............ลงวันที.่ .........................
ตั้งแต่.................... ถึง...............รวมระยะเวลาปฏิปีติงาน.................ปี............ เดือน.............. วัน
๗) สัญญาจ้าง............................................................ .....................................................................
หน่วยงานการศึกษา/ลพป./สพม................................................................................................
เลขที่............/ ...............ลงวันที่...........................
ตั้งแต่.................... ถึง...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.................ปี............เดือน.............. วัน
๘) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/ลพป./สพม................................................................................................
เลขที่............/ ...............ลงวันที่...........................
ตั้งแต่.................... ถึง...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.................ปี............เดือน.............. วัน
๙) สัญญาจ้าง..................................................................................................................................
หน่วยงานการศึกษา/ลพป./สพม................................................................................................
เลขที.่ .........../ ...............ลงวันที่...........................
ตั้งแต่....................ถึง.............. .รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.................ปี............เดือน.............. วัน
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน.............................ปี........................เดือน......................วัน
(เอกสารประกอบ หน้าที่...........................)

๓. สถานทีป่ ฏิบัติงาน (ให้ระบุหน่วยงานการศึกษาทีป่ ฏิบัติงาน)

( ) ๓.๑ ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่สมัครหน่วยงานการศึกษา.............................................................
อำเภอ..................................................จังหวัด.........................................................................
( ) ๓.๒ ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่สมัครหน่วยงานการศึกษา..........................................................
อำเภอ..................................................จังหวัด.........................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่.........................................)
/ ๔. ภมิลำเนา...

-๓๔. ภูมิลำเนาของผู้สมัคร (ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันเปีดรับสมัครคัดเลือก
วันสุดท้าย)
( ) ๔.๑ ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร.......................................................................
( ) ๔.๒ ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่สมัคร.................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที่.......................................)
๔. การเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/วิทยากร
( ) ๔.๑ สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด ระบุ..........................................................................
( ) ๔.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด ระบุ..................................................................................
( ) ๔.๓ ตํ่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด ระบุ.......................................................................
(เอกสารประกอบ หน้าที.่ ...................................... )
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จะถือว่าหมดสิทธิ้ในการเข้ารับการดัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้โดยเด็ด'ขาด

(ลงซื่อ)........................................................... ผู้สมัครเข้ารับการดัดเลือก
(.......................................................................................... )

วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ...................
ขอรับรองว่า ข้อมูลของ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ซึ่งเป็นผู้สมัคร
เข้ารับการดัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มิความจำเป็นหรือ
มิเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นจริงทุกประการ
(ลงซื่อ)..
ตำแหน่ง.
วันที.่ .........เดือน.
หมายเหตุ รับรองโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาบีจจุบัน

..พ.ศ.

เอกสารแนบท้าย ๓

องศ์ประกอบการประน}น ดัวขึว้ ดั นละคะนนนการประเมินความเหมาะสมกับดำนพบ่ง
สำหรับการดัคเสิอกบุคคลเฟ้อบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการคฐและบุคลากรทางการรกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกษาทีน่ คามมาครา ๓๘ ค. (to)
ตำแหน่งประเภททีว่ ไป ระดับปฏิบตงาน กรณ์ทม่ี คิ วามจำเป็นหรัอมิเหตุพเิ ศษ
ลังกัดสำปักงานคฌะกรรมการการสืกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(คามหปังสิอสำปักงาน ก.ค.ค. ที่ สร 0๒0๖.๕/ว toto ลงวันที่ «๙ ดันวาคม ๒๕๕๙)
ภาคคข้อ*รายงาบผลการปฎใ5คงาบทีผ่ า่ นมา(คะแนน(รมtorคะแนน) คังบื้

หA
๑

๒

๓
๔

องศ์ประกอบ/ดัวขึว้ ตั
ตุผๅค)การสิกษาทรงคามมาตรฐานตำแหน่ง
(๕ คะแนน)
๑. ระดับ ปวส/อบุปรืญญาหลักสูตร ๓จ ต่อจาก
ประกาศป็ยปัดรประโยคมัธยมสิกษาตอนปลาย
๒. ระดับ ปวท/อบุปรืญญาหลักสูตร๒ปี ต่อจาก
ประกาศบยปัดรประโยคมัธยมสิกขทตอนปลาย
๓. ระดับ ปวช.
ประสบการณ์การปฎปัดังานไนตำแหน่งทีเ่ ข้ารับ
การดัทเสิอก {๕ คะแนน)
๑. ระยะเวลา ๘ปี ขึน้ ไป
๒. ระยะเวลา ๖ - ๗ปี
๓. ระยะเวลา ๔๕ีป
สถานทีป่ ฎิบท้ งาน (๔ คะแนน)
๑. ปฏิบด้ งั านอยูใ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๒. ปฐใ)ดังานอยูบ่ อกจังหรัดที่รบั สมัคร
ภูมสิ ำเบา (๕ คะแนน)
๑. ภูมลิ ำเนาอยูไ่ นจังหวัดทีร่ บั สมัคร
๒. ภูมลิ ำเนาอยูน่ อกจังหวัดทีร่ บั สมัคร

๔ การเป็นกรรมการ/อบุกรรมการ/คณะทำงาน/
วทยากร(๕คะแนน)
๑. สูงกว่าระดับเขตทนทีก่ ารรกษาหรอจังหวัด
๒. ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารสิกพาหรือจังหวัด
๓. ตำกว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารสืกษาห่รอื จังหวัด

ค่าคะแนบ

กรอบการพิจารณา

คะแนน พิจารเนาจากระดับการรกษาที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.ท. รับรอง
๔ คะแนน ตามมาตรฐานตำแหน่งระดับสูงสุด
เพิยงระดับเรยว
๓ คะแนน
พิจารณาจากระยะเวลาทีป่ ฏิใ)ตหน้าที่
ทีร่ ะบุตามตำลัง/เอกสารอบ
่ ปู้ งั ดับบัญชารับรอง ปับสิงวับสมัคร
๕ คะแนน ทีผ
๔ คะแนน ดัดเสือกวันสุดท้าย
๓ คะแนน (เสพของปีตง้ั แต่ ๖ เดอนขึ้นไปปับเป็น๑ ปี)
๕

๕ คะแนน

พิจารผาจาก ลัญญาจัาง หรือตำลัง
๓ คะแนน หรือเอกสารอึน๋ ทีท่ างราชการออกให้
พิจารณาจากการอาลัยอยูภ่ มู ลิ ำเนาปับ
๔ คะแนน ได้แก่ สถานทีเ่ สิด หรือมิขอ้ึ อยูโ่ น
๓ คะแนน ทะเบยบบ้านไม่นอ้ ยกว่า ๖ เคอน
ปับสิงวันเจดรับสมัครดัดเสือกวับสุดท้าย
พิจารผาจากตำลังแต่งตัง้
๔ คะแนน หนังสือเข้ญ ปับ^กพพธหิรฮื หลักฐานอึบ๋
๓ คะแนน
/ A — A \
๕ คะแนน

%.

พ?
'การจ ^ๅ

