
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
...................................................................... 

 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี ด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรร จุ                             
และแต่ง ต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ผู้ ช่วย                                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4)                    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 16/2560 ลงวันท่ี  21 มีนาคม 2560                         
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ท่ี ศธ 5102.1/260 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 3644 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุร ีในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ำยประกำศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)  

1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี ท่ีได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี) 
  1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) 
  1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร ๖ ปี)       

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 
/(3) เป็นผู้เล่ือมใส .... 
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(3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(6 )  ไม่ เป็นผู้อยู่ ระหว่ างถูก ส่ังพั กราชการ ถู กส่ั งให้ออกจากราชการไว้ก่ อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่ เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพครู                         
และบุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
                   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด    

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ท่ีเปิดรับสมัคร คุณวุฒิ 
วิชาเอก ท่ีน ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน 2556  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                           
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 
ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 5102.1/260  
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย และในวันบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

 
 
 
 

/ยกเว้น... 
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ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก   
ท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน อยู่ ก่อนกำรบรรจุและแต่งต้ัง 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ 
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ท่ี ห้องประชุม         
ภูมิแผ่นดิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ถนนท้ำยหำดเจ้ำส ำรำญ ต ำบลนำวุ้ง อ ำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561 - วันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม ๒๕61          
ในเวลำรำชกำร โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร และสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ 
http://www.pbipeo.moe.go.th/   

 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 

  4.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า          
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และลงลายมือช่ือผู้สมัคร       
เข้ารับการคัดเลือก จึงจะถือว่าใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมบูรณ์ จ านวน 3 รูป 
 ส ำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำ
วิชำเอกที่ขำดแคลนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน ๕ รูป 

4.2 ปริญญาบัตร หรือกรณีผู้ท่ียังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรสามารถน าหนังสือรับรองคุณวุฒิว่า
ส าเร็จการศึกษาท่ีออกโดยสถาบันการศึกษา และกรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุช่ือปริญญาบัตรและสาขา
วิ ชา เ อกไ ว้ ชัด เจน  โดย ต้อ งระบุ ด้ วย ว่ า  “ไ ด้ เ รี ยนจบห ลัก สูตรแ ล้ ว  อยู่ ร ะหว่ า ง รอการอนุมั ติ 
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย  

4.3 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ท่ี ศึกษาต่อ 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

4.4 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ท่ีระบตุามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ท่ีจะสมัคร  ในกรณีท่ีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก
ประกาศรับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิต จากรายวิชาท่ีศึกษาตาม Transcript ท้ังหมด ดังนี้ 
        (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 
หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 

/ท้ังนี้ให้ถือ... 
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ท้ังนี้ให้ถือเป็นหน้ำที่ผู้สมัครสอบ ที่จะต้องให้สถำบันกำรศึกษำที่ผู้สมัครส ำเร็จ

กำรศึกษำ ออกเอกสำรหรือหนังสือรับรองรำยวิชำในกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่สมัคร และ                   
แจงรำยละเอียดเป็นรำยวิชำว่ำสำมำรถน ำมำประกอบกำรพิจำรณำนับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รำยวิชำที่น ำมำ
นับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่ประกำศรับสมัคร ให้น ำมำ
ประกอบกำรสมัครด้วย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

4.5 ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครสอบ 
4.6 บัตรประจ าตัวประชาชน 
4.7 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ถ้ามี)    
4.8 ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
4.9 ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)   

  4.10 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  4.10.1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  4.10.2. วัณโรคในระยะติดต่อ 
  4.10.3. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  4.10.4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  4.10.5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4.11 ส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง ส าหรับคุณวุฒิท่ีใช้สมัครสอบคัดเลือก
(ผู้สมัครคัดเลือกสามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรองได้ท่ีเว็บไซต์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
www.otepc.go.th  คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง”) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

4.12 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้าย
หรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

4.13 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

         4.13.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีพิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ท่ีมีข้อมูลช่ือ-ช่ือสกุล เลขท่ีใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุท่ีเป็นปัจจุบัน  

         4.13.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ท่ีแจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

4.14 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1     
(คส.09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                    
ท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 

/5.2 ผู้สมัครสอบ .... 
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5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร                  

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานท่ีไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  

6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  ภายในวัน
อังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ีต้ัง 264 หมู่ท่ี 2 ถนนคีรีรัถยา 
ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์  http://www.pbipeo.moe.go.th/   

 8. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 

ตำรำงสอบ ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
        และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำรท่ี์ 18 สิงหำคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถท่ัวไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
  จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู    
  และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ท่ี 19 สิงหำคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

   ส าหรับสถานท่ีสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน   

/10. ประกาศรายช่ือ ... 
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         10. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภำค ค   
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง

ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2561 
ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

       ส าหรับสถานท่ีสอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

11. เกณฑ์กำรตัดสิน  
  ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ      
โดยประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับท่ีผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  
  กรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับ
ท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ล าดับท่ีดีกว่า   

 12. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
  12.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  12.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

13. กำรประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ีต้ัง 264 หมู่ท่ี 2 ถนนคีรีรัถยา ต าบลธงชัย 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์  http://www.pbipeo.moe.go.th/   

  ท้ังนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีก าหนดสองป ีนับแต่วันท่ีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 14. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
  14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในประกาศการขึ้นบัญชี                  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
  14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติ    
จากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 
 

/14.3 ต้องเป็นผู้มี ... 
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14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีประกาศสอบแข่งขัน 
หากผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ       
ตามมาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน  
  14.4 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ท้ังนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
  14.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง จะท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับท่ีในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามท่ีอยู่ ท่ีปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง ส าหรับการบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งต้ัง 
ในวันจันทรท่ี์ 1 ตุลำคม 2561  

14.6 ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น 
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ  

15.  กำรยกเลิกกำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชเีมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
  15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ัง 
  15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งต้ังตามก าหนด 
  15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวันท่ีก าหนดได้ 

15.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม ข้อ 15.3  
และ 15.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชนีั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
อาจอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
  15.๖ กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ      
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ท้ังนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนค าส่ังบรรจุและแต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

15.๗ การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต  
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่ เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี 
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้     

           ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
       
 
               (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง) 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี
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หลักสูตรท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

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

ภำค ก ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
อุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู และมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ (150 คะแนน) 

1. ความรอบรู้ 50 คะแนน ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
1.2  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 
1.3  นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.5  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
1.5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

1.6  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ก าหนดเนื้อหาการออก
ข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย 

2. ความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
2.1  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยวิธีการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล

เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
2.3  ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล              

และอุปมาอุปไมย 
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
3.1  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
3.2  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
3.3  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
3.4  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
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ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (150 คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน             

แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
1.2  หลักการสอนท่ีเน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.3  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
1.4  การพัฒนาผู้เรียน 
1.5  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
1.6  การวิจัยทางการศึกษา 
1.7  ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.9  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (75 คะแนน) ให้ทดสอบ             
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

 

ภำค ค ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (50 คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
-------------------------------------------------- 
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คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
ก ำหนดประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกที่ขำดแคลน 

และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อใชใ้นกำรสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2561 
(ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่   11   กรกฎำคม พ.ศ.2561) 

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

1. ประเภทวิชำ หรือกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่ไม่เปิดสอนในระดับปริญญำตรีทำง
กำรศึกษำ หลักสูตร 5 ปี และเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 1 กลุ่มวิชำ ได้แก่ 
  1) อุตสาหกรรมศิลป ์
 

----------------------------------------------- 
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รำยละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2561 
 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่   11  กรกฎำคม พ.ศ.2561) 

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

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
 

ต ำแหน่ง 
กลุ่มวิชำ/ทำง/สำขำวิชำเอก 

(รหัสวิชำ) 

จ ำนวนอัตรำ
ที่ประกำศ 
รับสมัคร 

อัตรำเงินเดือน หมำยเหตุ 

 

ครูผู้ช่วย 
 

1. ภาษาไทย (44) 
2. ภาษาอังกฤษ (45) 
3. ประถมศึกษา (78) 
4. การศึกษาปฐมวัย (82) 
5. คณิตศาสตร์  (43) 
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (47) 
7. สังคมศึกษา (51) 
8. พลศึกษา (53) 
9. คอมพิวเตอร์ (66) 
10. อุตสาหกรรมศิลป ์(13) 
 
 

 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
  
 

 

1. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 4 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 15,050 บาท 
2. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  
    (หลักสูตร 5 ปี) อัตรา 
    เงินเดือน 15,800 บาท 
3. ส าหรับประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 
    การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
    ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  
    หลักสูตร 4 ปี อัตรา 
    เงินเดือน 15,800 บาท 
 

 

ส าหรับผู้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก
ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้ 
รับเงินเดือนใน 
วุฒิปริญญาตรี 

 รวมทั้งสิ้น 13  อัตรำ   
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. กลุ่มวิชำ ภำษำไทย 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) ภาษาไทย 
(2) การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย 
(4) ไทยคดีศึกษา 
(5) วรรณคดีไทย 
(6) ไทยศึกษา 
(7) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(8) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
(9) ภาษาไทยและการส่ือสาร 
(10) การส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
(11) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
(12) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(13) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
(14) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาว 
       ต่างประเทศ 
(15) ภาษาไทยธุรกิจ 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 2. กลุ่มวิชำ ภำษำอังกฤษ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) ภาษาอังกฤษ 
(2) การสอนภาษาอังกฤษ 
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(4) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(5) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(6) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
(7) ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
(8) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
(9) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
(10) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(11) การสอนภาษาอังกฤษ 

   ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(12) ภาษาอังกฤษและการแปล 
(13) วรรณคดีอังกฤษ 
(14) ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ 
(15) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(16) ภาษาอังกฤษข้ันสูง 
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 3. กลุ่มวิชำ ประถมศึกษำ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) ประถมศึกษา 
(2) การประถมศึกษา 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 4. กลุ่มวิชำ กำรศึกษำปฐมวัย 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) ปฐมวัยศึกษา 
(2) การศึกษาปฐมวัย 
(3) อนุบาลศึกษา 
(4) อนุบาล 
(5) การอนุบาล 
(6) การอนุบาลศึกษา 
(7) การปฐมวัยศึกษา 
(8) การสอนปฐมวัย 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 5. กลุ่มวิชำ คณิตศำสตร์  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) การสอนคณิตศาสตร์ 
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
(6) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
(7) คณิตศาสตร์ – เคมี 
(8) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
(9)  คณิตศาสตร์สถิติ 
(10) สถิติ 
(11) สถิติศาสตร์ 
(12) สถิติคณิตศาสตร์ 
(13) สถิติประยุกต์ 
(14) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 

 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 6. กลุ่มวิชำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) วิทยาศาสตร์ 
(2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(3) วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(4) การสอนวิทยาศาสตร์ 
(5) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(6) การสอนวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 
(7) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
(8) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
(9) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(10)  วิทยาศาสตร์-เคมี 
(11)  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
(12)  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
(13)  วิทยาศาสตร์การอาหาร 
(14)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(15)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
(16)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
(17) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(18) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
(19) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(20) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(21) การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์ 
(22) วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ 
(23) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
(24) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(25) ฟิสิกส์ 
(26) เคมี 
(27) ชีววิทยา 
(28) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 7. กลุ่มวิชำ สังคมศึกษำ  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1)  สังคมศึกษา 
(2)  การสอนสังคมศึกษา 
(3)  การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
(4)  พัฒนาสังคม 
(5)  สังคมศาสตร์ 
(6)  สังคมวิทยา 
(7)  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(8)  พัฒนามนุษย์และสังคม 
(9)  ไทยคดีศึกษา 
(10) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
(11) ประวัติศาสตร์ 
(12) ภูมิศาสตร์ 
(13) วัฒนธรรมศึกษา 
(14) การพัฒนาชุมชน 
(15) พัฒนาชุมชน 
(16) รัฐประศาสนศาสตร์ 
(17) รัฐศาสตร์ 
(18) นิติศาสตร์ 
(19) ปรัชญาและศาสนา 
(20) ปรัชญา 
(21) พระพุทธศาสนา 
(22) นิเทศศาสตร์ 

หมายเหตุ (5) “สังคมศาสตร์” เป็นช่ือของวิชาเอก
คือ วิชาเอกสังคมศาสตร์ ซึ่งระบุช่ือดังกล่าวไว้ 
ชัดแจ้งในหลักฐานการส าเร็จการศึกษา 
 

2 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 8. กลุ่มวิชำ พลศึกษำ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) พลศึกษา 
(2) การสอนพลศึกษา 
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(4) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการ

จัดการกีฬา) 
(5) การฝึกและการจัดการกีฬา 
(6) สันทนาการ 
(7) นันทนาการ 
(8) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
(9) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา 

 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
 
 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 9. กลุ่มวิชำ คอมพิวเตอร์ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

(1) คอมพิวเตอร์ 
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(4) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(5) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
(6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(7) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(8) ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(9) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(10) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(11) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
(12) วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
(13) อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(14) คอมพิวเตอร์ประยุกต ์
(15) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
(16) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 

1 อัตรา - สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
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ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 10. กลุ่มวิชำ อุตสำหกรรมศิลป์ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
    (1) อุตสาหกรรม 
    (2) อุตสาหกรรมศิลป์ 
    (3) อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
    (4) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
    (5) อุตสาหกรรมศึกษา 
    (6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    (7) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
    (8) อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
    (9) โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
    (10) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 

 

1 อัตรา - สำขำวิชำเอกขำดแคลน 
- สาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
ท่ีมีวิชาเอกภาษาไทยเป็น
เอกคู่ด้วย 
- สาขาวิชาเอกในแบบ 
เอกคู่ท่ีมีวิชาเอกหนึ่ง 
หรือท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขา
วิชาเอกท่ีก าหนด 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

            

 

 

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

                เลขประจ าตัวสอบ  
 

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคะะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นาาน ป ีพ.ศ. 2561 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  6 ปี  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อม
หลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

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

2.1 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                 วันออกบัตร ...............................................
วันบัตรหมดอายุ .................................................... 

2.2 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ถ้ามี) ........................................ เลขท่ี ......................... สังกัด ................................. 
วันออกบัตร .......................................... บัตรหมดอายุ .................................................. 

3. ประเภทความพิการ (กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ) 
   พิการทางการมองเห็น    พิการทางการได้ยิน 
     พิการทางการเคล่ือนไหว หรือทางร่างกาย  พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
     พิการทางการเรียนรู้     พิการทางสติปัญญา 
     พิการทางออทิสติก 
4. วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ) ......................... สาขาวิชาเอก ................................................ 

สถาบันการศึกษา .............................................................................................................. จังหวัด ......................................................... 
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... ได้คะแนนเฉล่ียสะสม ...................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ ....................................................................................................................................................................... 
 5. อาชีพปัจจุบัน        ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

       ข้าราชการประเภทอื่น        พนักงานส่วนท้องถิ่น 
       อื่น ๆ ……………………………………..……………….  

สถานท่ีท างาน/ปฏิบัติงาน ........................................................................................................................................................................ 
เลขท่ี ........ หมู่ท่ี ........ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ............................................  
อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .......................................................... โทรศัพท์ ..............................................  
 6. สถานท่ีติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ท่ี ........................ ตรอก/ซอย .................................................
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือถือ ......................................... 
 

         

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

 
ติดรูปถ่าย 
1 x 1.5 น้ิว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 
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7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น 
7.1 หลักฐานการสมัคร จ านวน ............. แผ่น ประกอบด้วย 
 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ     ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)                       
 ส าเนาทะเบียนบ้าน                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                          
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ       ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)          
 ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)              ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี)  
 อื่น ๆ ถ้ามี  (ระบุ) …………………………………………………………………………….………. 

7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน  
 7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขท่ี ..........................................................................................................  
ออกให้ ณ วันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 

 7.2.2 หลักาานอื่น หลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
       ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขท่ี ................................................................................................................ 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
        หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... ครบ 60 วันนับต้ังแต่วันออก

วันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  
       เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีพิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา  

ท่ีมีข้อมูล ช่ือ - ช่ือสกุล เลขท่ีใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุท่ีเป็นปัจจุบัน 
        หนังสือรับรองของคุรุสภา ท่ีแจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
7.3 กรณีผู้สมัครท่ีมีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน ฯ และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน ให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พร้อมในวันสมัคร 

  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามแบบ 1 (คส.09.10) 
พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ จ านวน ........... แผ่น 
(หากข้าพเจ้ายืน่หลักาานต่าง  ๆไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรบัสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไมม่ีสิทธิ์สอบแข่งขันครัง้นี้) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้
เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังท้ังส้ิน  

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

                           วันท่ี ............... เดือน ........................................... พ.ศ. ................. 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมคัรสอบฉบับจริง 
พร้อมฉบับถ่ายส าเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน    
(   ) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน    
เน่ืองจาก ………………………….…………….…..………… 
…………………………………………….……………….……… 

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

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท  
(สามร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่ …….….…… เลขที่ ……..………… 

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

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น 
ตามประกาศแล้ว  ปรากฏว่า 
(   ) มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน  
(   ) ไม่มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน 
เน่ืองจาก …………………….……………………………… 
………………………………………..………………………… 

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

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

- 2 - 














