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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

----------------------------------- 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบ         
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 511/2559  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ  สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริการ 
ชื่อต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

1) เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน 

2) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน
3) มีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในระดับท่ีไม่ยุ่งยาก

อัตราว่าง  ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง    จ านวน 1 อัตรา  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้  

1) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)    10,430 บาท /เดือน
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            11,280 บาท /เดือน 
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)        13,010 บาท /เดือน 
4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        13,800 บาท /เดือน 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  
2.1.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
2.1.9 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือ 

วุฒกิารศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

3. การรับสมัคร
          3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 
22 – 28 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)   

3.2. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้) 

        3.2.2 ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัคร 

    3.2.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ) 
 3.2.4 ทะเบียนบ้าน  
 3.2.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส(ถ้ามี)  
 3.2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6  เดือน 

และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป 
        3.2.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  นับถึงวันที่

สมัครซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

       เอกสารในการยื่นสมัคร ตามรายการที่  3.2.2 – 3.2.5 ให้น าฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย 
จ านวน 1 ชุด  (รับรองความถูกต้องทุกฉบับ)     
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3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      3.3.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า  
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.3.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย             
ของการไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร  หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.3.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัคร 

3.4 ค่าธรรมเนียม 
3.4.1 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
3.4.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม   

ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับ
การด าเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
กับการทุจริตหรือให้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครัง้ใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียม 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ        

การสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ .ศ .  2562  ณ  ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย  เขต 4  และทางเว็ บไซต์ 
http://www.cri4.go.th/index.php 

5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

6. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานราชการ  ดังต่อไปนี้  

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.300 – 10.30 น. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน 
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ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 

 
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
50 คะแนน 

 

 

 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

50 คะแนน 
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 สอบสัมภาษณ์ 

 
 50 คะแนน 
 

 

    ส าหรับสถานที่เข้ารับการสรรหา จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์หรือไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
  7.1 ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ     
โดยเรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  
  7.2 กรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่
ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการสรรหาก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 

8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร  โดยประกาศเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4  และ ทางเว็บไซต์ http://www.cri4.go.th/index.php 

  ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน  2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่        
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่ บัญชีนี้ เป็นอันยกเลิก หรือเมื่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 
    9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรร เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิไดร้ับการจัดท าสัญญาจ้าง      
    9.2 การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีต าแหน่งว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
จะเรียกตัวเรียงล าดับที่โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10  วัน 
 

http://www.cri4.go.th/index.php
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    9.3 การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
           9.3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
           9.3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามวันเวลาที่ก าหนด 
           9.3.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ ในภายหลังแม้ได้ท าสัญญาจ้างไปแล้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4     
จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
        10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่าน    
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง โดยมีระยะเวลาจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 
2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562   
                 10.2 กรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว หากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่            
มีอัตราก าลังข้าราชการครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4        
จะด าเนินการเกลี่ยตัวบุคคลและค่าตอบแทนตามตัวไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ตามนโยบายการเกลี่ยอัตราก าลังตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โดยยึดประโยชน์     
ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562    

 

       

(นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4    
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2562) 

 
รายการ วันที่ด าเนินการ 

1. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร 
 

ภายในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 

2. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 
(ในวันและเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันพุธที่  29 พฤษภาคม 2562 
 

4. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป 
   ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
   ภาค ค สอบความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 

6. ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  2 มิถุนายน 2562 
 

7. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ภายในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 
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หลักสูตรแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562) 

---------------------------------- 
  พนักงานราชการ ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 

 
ภาค  ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

1. ความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยพ้ืนฐาน คือ ค าศัพท์  การเขียนและความเข้าใจภาษา 
2. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

          3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
4. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย        
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

ภาค  ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 
 1. หลักสูตรปฐมวัย 
 2. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 4. หลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
 8. จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 9. ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  
โดยประเมินจาก 
  1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
  3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 

******************************************** 
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก   
 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4    

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2562) 

ต าแหน่ง/ 

กลุ่มงาน 
วุฒิ / สาขา/วิชาเอก 

อัตรา 

ค่าตอบแทน 

สถานศึกษา 

ที่จัดจ้าง 

หมาย
เหตุ 

ครูพี่เลี้ยง 

กลุ่มงาน
บริการ 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ 

ประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

10,430 

11,280 

13,010 

13,800 

อนุบาลเชียงของ 

www.kruwandee.com
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 เลขประจ าตัว............................................. 

 
ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
..............................................................................................................  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1.  ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... ..... 

 
สมัครต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครูพ่ีเลี้ยง) 

ที่อยู่ติดต่อได้............................................................................................  
................................................................................. ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................. 
E-mail  Address………………………………………………………………… 
ID LINE ………………………………………………………………………………… 
Facebook …………………………………………………………………………….. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................... 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................ 
วันเดือนปีที่ออกบัตร.....................................หมดอายุ....................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
........................................ 

อายุ 
............................ 

สถานที่เกิด 
........................................ 

เชื้อชาติ 
............................ 

สถานภาพสมรส 
........................................ 
การรับราชการทหาร 
........................................ 

สัญชาติ 
............................ 
ศาสนา 
............................ 

อาชีพปัจจุบัน
............................................................................................................................................................................ 
เหตุผลที่ (อยาก)ออกจาก
.......................................................................................................................................................... 

2.  ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี  พ.ศ. สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    

  
    

  
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1x 1.5 
นิ้ว 
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หลักสตูรเพิ่มเติม     การฝึกอบรม 
 
 
 

 

3.  ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน ( โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง  3  ปีหลัง ) 
ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ ต าแหน่งงานและ เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง ของหน่วยงาน หน้าที่โดยย่อ   
 
 

 

     

โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง  3  ปีหลัง  (ถ้ามี) 
 
 
 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร
ในครั้งนี้อย่างไร 
 
 
 

4.  ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  ( ถ้ามี ) 
 
 
 

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุ
ชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน ) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 
ที่ท างานปัจจุบันและ

โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

   
 

 

6.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ  8  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 
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  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็น ความเท็จ
หรือ ไม่ตรงกับความจริง  ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 
                      (...........................................................) 
      ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
      
        ได้ตรวจสอบรูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษาและ
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนของผู้สมัครแล้ว เป็น
บุคคลเดียวกัน 
      เอกสารครบ 
       เอกสารไม่ครบ 
………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………… 
 
 

............................................ 
(..................................................) 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

     
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
 
       มีสิทธิ์สอบ 
       ไม่มีสิทธิ์สอบ 
 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 

1. ลงชื่อ.................................................................... 
2. ลงชื่อ.................................................................... 
3. ลงชื่อ.................................................................... 
4. ลงชื่อ.................................................................... 
5. ลงชื่อ.................................................................... 

  
ส าหรับเจ้าหน้าที่รับช าระค่าธรรมเนียมฯ 

 
  
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(....................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................................... 
 

เลขที่ใบเสร็จ..........................ลงวันที่............................ 
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แบบค าร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
 

เขียนที่........................................................... 
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................. 

เรียน.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  4 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว )....................................................................................  
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา / ประกาศนียบัตร...................................................................................... .......... 
วิชาเอก / สาขา.................................................................................... โดยได้รับอนุมัติจากส ถานศึกษาชื่อ 
............................................................................เม่ือวันท่ี...........เดือน......................................พ.ศ............. 
(ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต าแหน่ง....................................................................  
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญา / ประกาศนียบัตร)..................................................................... ....... 
วิชาเอก / สาขา..................................................ระหว่างวันที่..........เดือน……………………..พ.ศ............. 
ถึงวันที่.........เดือน...........................................พ.ศ..............  

  พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)...........................................................ไว้ก่อน 

  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.ค.ศ.  
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัครอันมีผลท าใ ห้
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น  ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัคร  ข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
        ................................................ 
                (......................................................) 
             ผู้สมัคร 
 
 

 

 

 

 

 


