




































































                                

   สมัครสอบกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก…...................…..... 

      เลขประจําตัวสอบ                      
 

ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจแุละแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2561 

               หนวยสอบ  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
                           
เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตลู 
 

         ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารบัราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2561 วุฒิปริญญาตร ี  4 ป   5 ป   6 ป  
จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................สัญชาติ............................เชื้อชาติ................................. 
2. เกิดวันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ...................อายุ..............ป.................เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย) 
    2.1 บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที่                                                     วนัออกบัตร................................................... 

วันบัตรหมดอายุ.................................................... 
2.2 บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ถามี) ............................................เลขที่...........................สังกัด..................................... 

วันออกบัตร..............................................บัตรหมดอายุ......................................................... 
 3. ประเภทความพิการ (กรณีผูสมัครเปนผูพิการ) 
   พิการทางการมองเห็น     พิการทางการไดยนิ 
   พิการทางการเคลื่อนไหว หรอืทางรางกาย   พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
   พิการทางการเรยีนรู     พิการทางสตปิญญา 
   พิการทางออทิสติก 
 4. วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครระดับปรญิญาตรี (ระบุตัวยอ).......................สาขาวิชาเอก..................................................... 
สถาบนัการศึกษา..........................................................................................................จังหวัด................................................................ 
สําเรจ็การศึกษา เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม.........................................................  
วฒุิการศึกษาสงูสุดทีไ่ดรบั...................................................................................................................................................................... 
 5. อาชีพปจจุบนั   ลูกจางในหนวยงานภาครฐั/เอกชน     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  ขาราชการประเภทอ่ืน     พนักงานสวนทองถ่ิน 
  อ่ืน ๆ……………………………………..………………. 

สถานทีท่ํางาน/ปฏิบติังาน.................................................................................................................................................................................. 
เลขที่..............หมูที่................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................................โทรศัพท....................................................  
 6. สถานที่ติดตอไดทางไปรษณยี บานเลขที่.......................หมูที่..............................ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................................อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศพัท.................................โทรศพัทมือถือ..................................... 
 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 
1 x .  นิว 

ถ่ายไม่เกิน 
 เดือน 

1.ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือ  
   ของตนเอง และลงลายมือชื่อ   
   ตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
2.กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ  
   หลักฐานตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน  
   และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผน 
   (เขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกลืน่) 
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7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง แนบพรอมกับใบสมคัร รวม...........แผน 
    7.1 หลักฐานการสมัคร จํานวน..................แผน ประกอบดวย 

 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcipt)                    
 สําเนาทะเบียนบาน                      สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน                          
 สําเนาบัตรประจาํตัวเจาหนาที่ของรัฐ       สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)          
 สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)                        ใบรับรองแพทย (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
 หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินสมัครสอบ)  
 สําเนาบัตรประจาํตัวคนพิการ (ถามี) 
 อ่ืน ๆ ถามี  (ระบุ)…………………………………………………………. 

7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครหูรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรสุภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน  
7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู เลขที่.......................................................................................................  

ออกให ณ วันที่...........เดือน............................พ.ศ............ ใชไดจนถึงวันที่............เดือน.............................พ.ศ..................................... 
7.2.2 หลักฐานอื่น หลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชพีครูตามที่คุรสุภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาที่สอน 

        ใบอนุญาตปฏบิัติการสอน เลขที่.............................................................................................................. 
ใหไว ณ วันที่.............เดือน................................พ.ศ................ใชไดจนถึงวันที่................เดือน................................... พ.ศ................. 

        หนังสือรับรองสิทธ ิใหไว ณ วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.................. ครบ 60 วัน 
นับตั้งแตวนัออก    วันที่.........เดือน................................. พ.ศ....................... 

        เอกสารแสดงขอมูลผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ทีพ่ิมพออกจากระบบสารสนเทศของคุรสุภา  
ที่มีขอมูล ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วนัออก และวันหมดอายุที่เปนปจจุบนั 
    หนังสือรับรองของคุรสุภา ที่แจงวาไดตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
      7.3 กรณีผูสมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลนฯ และไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ชแสดง
ในการประกอบวิชาชีพครทูี่คุรสุภาออกใหเพื่อปฏบิัติหนาที่สอน ใหยื่นแบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู โดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พรอมในวันสมัคร 
    แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10)  
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ จํานวน..........................แผน 
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ์สอบแขงขันคร้ังนี)้ 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  และมคีุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศรบัสมัคร และในวันบรรจุและแตงตั้งไมติดเงื่อนไข
อ่ืนใดท่ีหนวยงานหรือสวนราชการท่ีสังกัดเดิมกําหนด ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริง ทุกประการ หากไมเปนความจริง  
ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธสิอบแขงขันครั้งนี ้และจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลงั ทั้งสิ้น  
 

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

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

เฉพาะเจาหนาที ่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ
ฉบับจรงิ พรอมฉบบัถายสาํเนาแลว ปรากฏวา  
(   ) หลักฐานถูกตอง ครบถวน    
(   ) ไมถูกตอง หรือไมครบถวน    
เนื่องจาก…………………………………………… 
……………………………………………………… 
     (…………………………………………………….) 
……………./……………………………/…………… 
               เจาหนาที่รบัสมัคร 

ไดรบัเงนิคาธรรมเนียมสอบ จาํนวน 300 บาท 
(สามรอยบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว 
ตามใบเสร็จเลมที…่……………เลขที…่……… 
     
(…………………………………………………….) 
…………./……………………………/……..…… 
                    ผูรับเงิน 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัตอ่ืิน
ตามประกาศแลว  ปรากฏวา 
(   ) มีสิทธิส์อบแขงขัน  
(   ) ไมมีสทิธิ์สอบแขงขัน
เนื่องจาก…………………………………………… 
………………………………………………………… 
     (…………………………………………………….) 

……………./……………………………/……………           
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ



แบบ 1 
หนังสือขออนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจแุละแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

(สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

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

วันที่  ...........  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

เรื่อง  อนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศกึษา 
 

เรียน  ประธานกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
 

ดวย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ 
ตําแหนง ................................................. ระดับ/อันดับ................................ขั้น..........................................บาท 
โรเรียน............................................................................สังกัด............................................................................
ประสงคจะสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารบัราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครผููชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2561 ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที ่ 9  กรกฎาคม 2561 นั้น 
 

  (ชื่อหนวยงาน)................................................. พิจารณาแลวอนุญาตใหขาราชการดังกลาว 
สมัครสอบแขงขัน และยินยอมใหยายหรือโอนหรือเปลี่ยนตําแหนงเม่ือถึงลําดับที่ที่ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการ
บรรจุและแตงตั้ง 
 

     (ลงชื่อ).......................................................(ผูบังคับบัญชาชั้นตน) 
             (......................................................) 
             ตําแหนง.......................................................... 
             วันที่............../..................................../............... 
ความเห็นของผูบังคบับัญชา 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

     (ลงชื่อ).......................................................(ผูบังคับบัญชา) 
             (......................................................) 
             ตําแหนง.......................................................... 
             วันที่............../..................................../............... 
 

ความเห็นผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

      (ลงชื่อ) 
                  (............................................................) 
      ตําแหนง............................................................ 
      วันที่.........../................................/...................... 



แบบ 2 
หนังสือขออนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจแุละแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

(สําหรับขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ที่มิใชกฎหมายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 

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

วันที่  ...........  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

เรื่อง  อนุญาตใหขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน สมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการคร ู   
        และบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน  ประธานกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสตูล 
 

ดวย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ 
ตําแหนง ................................................. ระดับ/อันดับ................................ขั้น..........................................บาท 
โรเรียน............................................................................สังกัด............................................................................
ประสงคจะสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2561 ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงวันที่  9  กรกฎาคม 2561 นั้น 
 

  (ชื่อหนวยงาน)................................................. พิจารณาแลวอนุญาตใหขาราชการดังกลาว 
สมัครสอบแขงขัน และยินยอมใหโอนเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
 
     (ลงชื่อ).......................................................(ผูบังคับบัญชาชัน้ตน) 
             (......................................................) 
             ตําแหนง.......................................................... 
             วันที่............../..................................../............... 
 

ความเห็นของผูบังคบับัญชา 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

     (ลงชื่อ).......................................................(ผูบังคับบัญชา) 
             (......................................................) 
             ตําแหนง.......................................................... 
             วันที่............../..................................../............... 
 

ความเห็นผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ) 
                  (............................................................) 
      ตําแหนง............................................................ 
      วันที่.........../................................/...................... 




