
 
 

 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศึกษานิเทศก  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หนวยสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรียน   ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหนง
ศึกษานิเทศก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอเสนอรายละเอียดพรอม
หลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย,นาง,นางสาว/........)…................................................… สัญชาติ……………. เชื้อชาติ……… 

๒. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี………...........................วนัออกบัตร.........................วนัหมดอายุ....................... 

ออกให ณ จังหวัด.......................................................เกิดวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. .............. 

๓. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย................................ถนน……………………… 

ตำบล...................................อำเภอ....................................จังหวดั ……………………..รหัสไปรษณีย.................. 

โทรศัพทมือถือ ………………………………………………… E-mail ………………………………………………………………… 

๔. คุณวุฒิ 

[    ] ปริญญาตรี  วุฒิการศึกษา (วุฒิยอ) ................................................. สาขา .............................................. 

วิชาเอก ................................................................. เม่ือวันท่ี …………………………………………………………. 

จากสถาบันการศึกษา.............................................................................................................................. 

[    ] ปริญญาโท  วุฒิการศึกษา (วุฒิยอ) ................................................. สาขา .............................................. 

วิชาเอก ................................................................. เม่ือวันท่ี …………………………………………………………. 

จากสถาบันการศึกษา.............................................................................................................................. 

[    ] ปริญญาเอก  วุฒิการศึกษา (วุฒิยอ) ............................................... สาขา .............................................. 

วิชาเอก ................................................................. เม่ือวันท่ี …………………………………………………………. 

จากสถาบันการศึกษา.............................................................................................................................. 

6 8     

เอกสารแนบทายประกาศ ๒ 
 

(โปรดเขยีนตัวบรรจงดวยปากกาลูกลืน่) 
1. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือ   
   ของตนเองและลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่รับสมัคร 

  2. กอนยื่นใบสมัครจะตองตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  
     ใหครบถวน ถูกตองและรับรองสำเนาเอกสารทุกแผน 

สมัครคัดเลือกในสังกัด    สพป.    สพม. 

รหัสประจำตัวผูสมัคร 

ติดรูปถาย 
   ขนาด 1 น้ิว   

ถายไวไมเกิน  
6 เดือน 
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๕. ปจจุบันเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง……………….…………………………………………… 

วิทยฐานะ ..............................................รับเงินเดือน อันดับ คศ. ................... เงินเดือน ……………..….. บาท 

    สถานศึกษา/หนวยงาน ....................................... อำเภอ………………………………………จังหวัด........................ 

สังกัด…………................................................................................................................................................... 

ชวยราชการ (ถามีโปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………. 

๖. ขาพเจาประสงคจะใชตำแหนงหรือประสบการณในการดำรงตำแหนงตอไปนี้ในการสมัครคัดเลือก 

[    ] ๖.๑ ตำแหนงครู วิทยฐานะชำนาญการ เม่ือวันท่ี .................................... ถึงวันท่ี.................................  

เปนเวลา ...............ป................เดือน ..................วัน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) 

[    ] ๖.๒ เคยดำรงตำแหนงครู วิทยฐานะชำนาญการ เม่ือวันท่ี ............................ ถึงวันท่ี........................... 

เปนเวลา ...............ป................เดือน ..................วัน 

[    ] ๖.๓ เคยดำรงตำแหนงอาจารย ๑  เม่ือวันท่ี ....................................... ถึงวันท่ี....................................... 

เปนเวลา ...............ป................เดือน ..................วัน 

[    ] ๖.๔ เคยดำรงตำแหนงอาจารย ๒  เม่ือวันท่ี ....................................... ถึงวันท่ี....................................... 

เปนเวลา ...............ป................เดือน ..................วัน 

7.  หลักฐานท่ีแนบมาพรอมใบสมัครคัดเลือก ซ่ึงไดรับรองสำเนาถูกตองแลว รวม ............ รายการ คือ 
     (ใหจัดเรียงตามลำดับ) 

[    ]  7.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.3 สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาท่ี 

งานทะเบียนประวัต ิจำนวน ๑ ชุด 
[    ]  7.4 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.5 สำเนาบัตรขาราชการ จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก) จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.8 ใบรับรองแพทย จากสถานพยาบาลของรัฐ ไมเกิน 30 วันกอนวันสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
[    ]  7.9 แบบเสนอชื่อผูมีความรูความสามารถเหมาะสม เพื่อสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ

แตงตั ้งใหดำรง ตำแหนงศึกษาเทศก (ถามี) จำนวน ๑ ชุด (กรณีไดรับการเสนอชื ่อจาก 
ผูบังคับชั้นตน)  
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[    ]  7.10 ประวัติและประสบการณที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเปนผูนำทางวิชาการ หรือ 
การพัฒนาการศึกษาและการเปนผูนำในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ ความยาวไมเกิน  
5 หนากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท 

[    ]  7.11 วิสัยทัศนการเปนศึกษานิเทศก ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 แบบอักษร TH 
SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท 

[    ]  7.12 ผลงานหรือรางว ัลที ่ เก ี ่ยวกับการจัดการเร ียนการสอนที ่ภาคภูมิใจ ความยาวไมเกิน  
2 หนากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท  

[    ]  7.13 หลักฐานอ่ืน ๆ  ถามี (โปรดระบุ)....................................... 

ทั้งนี้ ขาพเจาไดจัดเตรียมแผนการนิเทศ เพื่อนำไปประกอบการประเมินดานความสามารถใน 
การนิเทศการศึกษาไว เรียบรอยแลว 

๘. สถานท่ีติดตอไดสะดวก ……………………………………………………………………………………………………………………. 

เบอรโทรศัพทท่ีทำงาน ........................................................ เบอรโทรศัพทท่ีบาน ......................................... 

เบอรโทรศัพทมือถือ ........................................................ E - mail ................................................................ 

๙. ขาพเจาขอรับรองวา 
๙.๑ เปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัต ิเฉพาะสำหรับตำแหนงตามมาตรฐานตำแหนง
ศึกษานิเทศก ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

๙.๒ รายละเอียดที่เสนอขางตนถูกตองตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังพบวารายละเอียดท่ี
เสนอขางตนไมตรงตามความเปนจริง หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ใหถือวาขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ศึกษานิเทศก ทั้งนี้ หากไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแตงตั้ง และจะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ มิได การวินิจฉัยของคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องตนถือเปนท่ี
สิ้นสุด 

๙.๓ ในวันบรรจุและแตงตั้งตนเองไมติดเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๙.๔ ในวันบรรจุและแตงตั้งไมติดเงื่อนไขการปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนใต เฉพาะจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา 
(อำเภอจะนะ อำเภอสะบายอย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี)  

๙.๕ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
           (..................................................................) 
                                ยื่นใบสมัคร วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ. .................... 
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คำรับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

ขาพเจาขอรับรองวา ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
เปนผูมีความประพฤติ ความรู ความสามารถเหมาะสม และเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรใหสมัครเขารับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ได  
 

 

                                                        (ลงชื่อ).......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน     
                                                                (......................................................) 
                                                        ตำแหนง............................................................. 
                                                        วันท่ี........ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
 

เฉพาะเจาหนาที่ 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงศึกษานิเทศก 
พรอมท้ังฉบับจริงแลว ปรากฏวา ผูสมัครเขารับการคัดเลือกไดยื่นเอกสาร 
 

  ถูกตอง ครบถวน 
  ไมถูกตอง  

เนื่องจาก ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 
     (...........................................................) 
ตำแหนง........................................................ 
วันท่ี.........เดือน ..................... พ.ศ. ............. 

 
 
 
 
 



บัตรประจำตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก  สมัครสอบสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
 

บัตรประจำตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก  (สำหรับเจาหนาท่ี) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

รหัสประจำตัวผูสมัครสอบ   
 
ตำแหนงศึกษานิเทศก สมัครสอบสังกัด สพป.สุราษฎรธานี 
 
ชื่อ – สกุล........................................................................................... 
 
เลขประจำตัวประชาชน 

 
 
 

 
 
                                                                                                                 

                 

บัตรประจำตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก  (สำหรับผูสมัคร) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

รหัสประจำตัวผูสมัครสอบ   
 

ตำแหนงศึกษานิเทศก สมัครสอบสังกัด สพป.สุราษฎรธานี 
 

ชื่อ – สกุล........................................................................................... 
 

เลขประจำตัวประชาชน 

 
 

 
 
 
      
 

ใหแสดงบัตรประจำตัวนี้ทุกคร้ังท่ีเขาพิจารณาคัดเลือก 

                 

 
 
 

พิมพลาย

นิ้วหัวแมมือ

ดานขวา      

8 1 6    

ติดรูปถาย       

ขนาด 1 นิว้      

(ถายไวไมเกิน 6 

เดือน) 

……………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

เจาหนาท่ีออกบัตร 

……………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

ลายมือช่ือผูสมัคร 

พิมพลาย

นิ้วหัวแมมือ

ดานขวา      

8 1 6    

ติดรูปถาย       

ขนาด 1 นิว้      

(ถายไวไมเกิน 6 

เดือน) 

……………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

ลายมือช่ือผูสมัคร 

……………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

เจาหนาท่ีออกบัตร 



บัตรประจำตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก  สมัครสอบสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 
 

บัตรประจำตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก  (สำหรับเจาหนาท่ี) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

รหัสประจำตัวผูสมัครสอบ   
 
ตำแหนงศึกษานิเทศก สมัครสอบสังกัด สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 
 
ชื่อ – สกุล........................................................................................... 
 
เลขประจำตัวประชาชน 

 
 
 

 
 
                                                                                                                 

                 

บัตรประจำตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก  (สำหรับผูสมัคร) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

รหัสประจำตัวผูสมัครสอบ   
 

ตำแหนงศึกษานิเทศก สมัครสอบสังกัด สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 
 

ชื่อ – สกุล........................................................................................... 
 

เลขประจำตัวประชาชน 

 
 

 
 
 
      
 

ใหแสดงบัตรประจำตัวนี้ทุกคร้ังท่ีเขาพิจารณาคัดเลือก 
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