




















 
กําหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3388  

        ลงวันที่ 12 มิถนุายน 2561) 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  ๒๕๖1) 

 
๑.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพุธที่ 1๑ กรกฎาคม  ๒๕๖1 

 
๒.รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม  ๒๕๖1 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๓.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน 
 

ภายในอังคารที่ 31 กรกฎาคม  ๒๕๖1 
 
 

4.สอบข้อเขียน 
   ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ 
ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
   ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 

 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม  ๒๕๖1 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม  ๒๕๖1 

5.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์   (ภาค ค)   
 

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  ๒๕61 

๖.สอบสัมภาษณ์  
   ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ 
 
 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน  ๒๕61 

๗. ประกาศผลการสอบแข่งขนั 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน  ๒๕๖1 

 
 

 























 

 

            
 
 
                    สมัครสอบกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก………………………….… 

              เลขประจําตัวสอบ                      
     

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน่งครูผูช้่วย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2561 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  6 ปี  
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

1. ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ..................... 
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ............... อายุ ......... ปี ......... เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

2.1 บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่                                                 วันออกบัตร ..................................................
วันบัตรหมดอายุ .................................................... 

2.2 บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าม)ี ......................................... เลขที่ ......................... สังกัด ................................. 
วันออกบัตร .......................................... บัตรหมดอายุ .................................................. 

3. ประเภทความพิการ (กรณีผู้สมคัรเป็นผู้พิการ) 
   พิการทางการมองเห็น    พิการทางการได้ยิน 
     พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย  พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
     พิการทางการเรียนรู้     พิการทางสติปัญญา 
     พิการทางออทิสติก 
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ) ......................... สาขาวิชาเอก ................................................ 

สถาบันการศึกษา .............................................................................................................. จังหวัด ......................................................... 
สําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ...................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ ....................................................................................................................................................................... 
 5. อาชีพปัจจุบัน        ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

       ข้าราชการประเภทอ่ืน        พนักงานส่วนท้องถิ่น 
       อ่ืน ๆ ……………………………………..……………….  

สถานที่ทํางาน/ปฏิบัติงาน ........................................................................................................................................................................ 
เลขที่ ........ หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ............................................  
อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .......................................................... โทรศัพท์ ..............................................  
 6. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที ่....................... หมู่ที่ ........................ ตรอก/ซอย .................................................
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ............................................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ......................................... 
 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ  
    ของตนเอง และลงลายมือชื่อ 
    ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2. ก่อนย่ืนใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
    หลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
    และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผ่น 
    (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 

 
ติดรูปถ่าย 
1 x 1.5 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 
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7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น 
7.1 หลักฐานการสมัคร จํานวน ............. แผ่น ประกอบด้วย 
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด   
 เอกสารรับรองการนับหน่วยกิต (กรณหีลักฐานวิชาเอกไม่ระบุวิชาเอกที่ศึกษาไว้)  
 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
 สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)   สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน             สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)        
 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถ้าม)ี   สําเนาใบสาํคัญเปลี่ยนช่ือ - สกุล (ถ้ามี) . 
 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)  
 หนังสืออนุญาตให้สมคัรสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ) 
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ (ถ้ามี)   อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ)……………………………….………. 

7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  
 7.2.1 ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ ..........................................................................................................  
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 

 7.2.2 หลักฐานอ่ืน หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
       ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที ่................................................................................................................ 

ให้ไว้ ณ วันที ่........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
        หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที ่........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... ครบ 60 วันนับต้ังแต่วันออก

วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  
       เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา  

ที่มีข้อมูล ช่ือ - ช่ือสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 
        หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ี
เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งน้ี และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  

              (ลงช่ือ) ....................................................................... ผู้สมคัรสอบ 
                                (.......................................................................) 

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

 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง 
พร้อมฉบับถ่ายสําเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน    
เนื่องจาก ………………………….…………….…..………… 
………………………….…………….…..………………………. 

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

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มท่ี …….….…… เลขท่ี ……..………… 

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

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติอ่ืน 
ตามประกาศแล้ว  ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธิสอบแข่งขัน  
(   ) ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน 
เนื่องจาก …………………….……………………………… 
………………………….…………….…..……………………. 

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

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
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หนังสือขออนญุาตใหข้้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบคุคล 

เข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่งครูผูช้่วย 

(สําหรบัขา้ราชการตามกฎหมายอ่ืน ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา) 

เขียนที่...................................................................... 

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

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
ตําแหน่ง.............................................................ระดับ/อันดับ..............................ขั้น.....................................บาท
โรงเรียน.........................................................................กระทรวง.........................................................................
ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขนัตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 26/2561      
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2561 น้ัน   

.................(กรอกช่ือหน่วยงานของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง)..............พิจารณาแล้วอนุญาต 

ให้ข้าราชการดังกล่าว มาสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อถึงลําดับที่ที่ผู้สอบแขง่ขันได้จะได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังฯ    

 

     ลงช่ือ......................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

          (.......................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................... 

ความเหน็ของผูบ้ังคบับญัชาผู้มีอํานาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

     ลงช่ือ.............................................(ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง) 
         (.................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................... 
               ***(ประทับตราหน่วยงาน)*** 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือขออนญุาตใหข้้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบคุคล 
เข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่งครูผูช้่วย 

(สําหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา สงักดั  สพฐ.) 

เขียนที่...................................................................... 

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

ข้าพเจ้า........................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง.....................................................................................................สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้............................................................. 
ตําแหน่ง..............................................................รับเงินเดือนในอันดับ..........................ขั้น.................................บาท 
ตําแหน่งเลขที่..........................................โรงเรียน........................................................สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
.................................................................เขต........................ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มาสมัครสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 
26/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ.2561 ได้ 

 
ลงช่ือ......................................................             
     (.......................................................) 

      ตําแหน่ง.......................................................... 
***(ประทับตราหน่วยงาน)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งใด วิทยฐานะใดไปสมัครสอบแข่งขัน 

ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  แลว้แต่กรณี 


