
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ 
 

 
รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่   ๑๐   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
ต าแหน่ง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา

วิชาเอก 
จ านวนอัตรา คุณวุฒิ/อัตราเงินเดือน หมาย

เหตุ 
ครูผู้ช่วย 
 
 
 

   ๑.  การเงินและการบัญชี  
   ๒.  ภาษาจีน  
   ๓   ดนตรีศึกษา  
   ๔.  ดนตรีไทย  
   ๕.  คณิตศาสตร์  
   ๖.  ภาษาไทย   
   ๗.  ภาษาอังกฤษ  
   ๘.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
   ๙.  เคมี  
 ๑๐.  สังคมศึกษา  
 ๑๑.  พลศึกษา  
 ๑๒.  นาฏศิลป์   
 ๑๓.  คอมพิวเตอร์  
 ๑๔.  การประถมศึกษา  
 ๑๕.  การศึกษาปฐมวัย   
 ๑๖.  แนะแนว  

1 
1 
1 
1 
6 

      14 
๑ 
5 
๑ 
3 
2 
๑ 
๑ 

      26 
      20 

๑ 

๑. วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
    ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท 
๒. วุฒิประกาศนียบัตร 
    บัณฑิต ที่มีหลักสูตร
การศึกษา 
    ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก 
    วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓. วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี 
    ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท 
๔. วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี 
    ขั้น ๑๗,๖๙๐ บาท 
 

 

รวม      ๘๕   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๒ 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่    ๑๐    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 ๑. มีวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. ก่าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับ
ต่าแหน่งนี้ 
 ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา             
ออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๓ 
 
 

ประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็น 
ต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่    ๑๐     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
    หลักสูตร ๔ ปี ได้แก่ 
           ๑. ภาษาจีน 
           ๒. ดนตรีศึกษา 
           ๓. ดนตรีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔ 
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่     ๑๐    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

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

  ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๑๕๐ คะแนน)  

๑. ความรอบรู้ (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดย วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
๑.๒ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 
๑.๓ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๕.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 

    ๑.๕.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๕.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ๑.๕.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
  ๑.๕.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  
  ๑.๕.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส่าหรับคนพิการ 
๑.๖ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
       ในต่าแหน่งครูผู้ช่วย   

   ๒. ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดย 
      ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยวิธีการวัดความสามารถในการคิดเลข                 
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ        
      ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ                
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค่า การแต่งประโยค และค่าศัพท์ 
      ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหา
เหตุผล            และอุปมาอุปไมย 
  ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูและ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดย วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นคร ู
                         ๓.๒ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 
          
          /๓.๓ มาตรฐาน… 



๒ 
 

          ๓.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
       ๓.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน   

  ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต่าแหน่ง ( ๑๕๐ คะแนน)  
  ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธี                         
การสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้  
       ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ 
       ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
       ๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน 
       ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
       ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 

     ๑.๗ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                ๑.๘ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
                ๑.๙ ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต่าแหน่ง 

  ๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  (๗๕ คะแนน)                   
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                
ที่สมัครสอบแข่งขัน 

  ภาค ค ความเหมาะสมกับต่าแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

 
ล าดับที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ ประวัติส่วนตัวและ
การศึกษา 

๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การตอบค่าถามเกี่ยวกับ 
ประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก พฤติกรรมที่แสดงออกทาง

อารมณ์ 
๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การประมวลการตอบค่าถาม 

โดยมีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิด และวิธีแก้ปัญหา
นั้นให้เป็นที่ยอมรับได้  

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เจตคติและอุดมการณ์ 

๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การตอบค่าถาม เกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่ม เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ
วิชาชีพครู 

 



 
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๕ 

 
 

รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

ครูผู้ช่วย 
 

๑.  กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี  (๒๒) 
      (๑) การเงิน 
      (๒) การเงินและการบัญชี 
      (๓) การบริหารงานการเงิน 
      (๔) การเงินการธนาคาร 
      (๕) การธนาคารและการเงิน 
      (๖) การเงินและธุรกิจการเงิน 
      (๗) บัญช ี
      (๘) การบัญชี 
      (๙) การบัญชีการเงิน 
      (๑๐) การบัญชีต้นทุน 
      (๑๑) เศรษฐศาสตร์การเงิน (สาขาการเงิน) 
      (๑๒) การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
      (๑๓) การบริหารธุรกิจ (บัญชี) 
      (๑๔) การสอบบัญชี 
      (๑๕) ธุรกิจศึกษา – บัญชี 
      (๑๖) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๕) 
      (๑๗) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการเงินและการบัญชี 
      ท่ี ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑ อัตรา  

ครูผู้ช่วย  ๒. กลุ่มวิชาภาษาจีน  (๓๖) 
      (๑) ภาษาจีน 
      (๒) การสอนภาษาจีน 
      (๓) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
      (๔) การแปลและการล่ามภาษาจีน 
      (๕) ภาษาจีนธุรกิจ 
      (๖) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
      (๗) ภาษาจีนกลาง    
      (๘) ภาษาจีนศึกษา 
 
 

๑ อัตรา  

 

/(๙) ในสาขาวิชาเอก...  
 



  
 

๒ 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

       (๙) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๘) 
      (๑๐) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาภาษาจีน ที่ ก.ค.ศ. 
      รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
      ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  

ครูผู้ช่วย   ๓. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา  (๓๘) 
      (๑) ดนตรีศึกษา 
      (๒) ดนตร ี
      (๓) ดุริยะศิลป์ 
      (๔) ดุริยางคศาสตร์ 
      (๕) ดุริยางค์สากล 
      (๖) ดนตรีสากล 
      (๗) ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) 
      (๘) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
      (๙) ดุริยะศิลป์ (ดนตรีสากล) 
      (๑๐) คีตศิลป์สากล 
      (๑๑) ดนตรีคีตศิลป์สากล 
      (๑๒) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๑) 
      (๑๓) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาดนตรีศึกษา ที่ ก.ค.ศ. 
      รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
      ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๔. กลุ่มวิชาดนตรีไทย  (๓๙) 
    (๑) ดนตรีไทย 
    (๒) ดนตรีไทยศึกษา 
    (๓) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย 
    (๔) ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) 
    (๕) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)     
    (๖) คีตศิลป์ไทย 
    (๗) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
    (๘) ดุริยางค์ไทย 
    (๙) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
      

๑ อัตรา  

 

/(๑๐) ดุริยางคศิลป์...    



  

๓ 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

 
 
 

     (๑๐) ดุริยางคศิลป์ 
     (๑๑) ดุริยางค์ไทย 
     (๑๒) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
     หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๑) 
     (๑๓) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาดนตรีไทย ที่ ก.ค.ศ.  
     รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
     ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

  

ครูผู้ช่วย ๕. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (๔๓)   
    (๑) คณิตศาสตร์ 
    (๒) การสอนคณิตศาสตร์ 
    (๓) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
    (๔) คณิตศาสตร์ศึกษา 
    (๕) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    (๖) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
    (๗) สถิติ 
    (๘) สถิติคณิตศาสตร์ 
    (๙) สถิติศาสตร์ 
    (๑๐) สถิติประยุกต์ 
    (๑๑) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
    (๑๒) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
    (๑๓) วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
    (๑๔) คณิตศาสตร์ - เคมี 
    (๑๕) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
    (๑๖) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์     
    (๑๗) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์     
    (๑๘) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์    
    (๑๙) การศึกษาแขนงคณิตศาสตร์ 
    (๒๐) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
    หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๙) 
    (๒๑) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ.  
    รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
    ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

๖ อัตรา  

 

/๖. กลุ่มวิชาภาษาไทย  ... 
 
 



 
๔ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

ครูผู้ช่วย ๖. กลุ่มวิชาภาษาไทย  (๔๔)   
    (๑) ภาษาไทย  
    (๒) การสอนภาษาไทย  
    (๓) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
    (๔) ภาษาและวรรณคดีไทย  
    (๕) วิธีการสอนภาษาไทย  
    (๖) ภาษาและวัฒนธรรมไทย  
    (๗) วรรณคดีไทย  
    (๘) ไทยคดีศึกษา 
    (๙) ไทยศึกษา 
    (๑๐) ศาสนาและวรรณคดีไทย  
    (๑๑) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
    (๑๒) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    (๑๓) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
    หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๒) 
    (๑๔) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ.  
    รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
    ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑๔ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๗. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (๔๕) 
      (๑) ภาษาอังกฤษ 
      (๒) การสอนภาษาอังกฤษ 
      (๓) วรรณคดีอังกฤษ 
      (๔) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
      (๕) วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
      (๖) ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
      (๗) โปรมแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
      (๘) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
      (๙) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
      (๑๐) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      (๑๑) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
      (๑๒) ภาษาอังกฤษศึกษา 
      (๑๓) การสอนภาษาต่างประเทศ 
      (๑๔) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
       

๑ อัตรา  

 

                                                                                                 /(๑๕) ภาษาอังกฤษ...  
  

 
 



 
๕. 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

       (๑๕) ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสื่อสาร      
      (๑๖) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๕) 
      (๑๗) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาภาษาอังกฤษ ที่ ก.ค.ศ. 
      รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
      ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  

ครูผู้ช่วย  ๘. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๔๗) 
     (๑) วิทยาศาสตร์    
     (๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
     (๓) การสอนวิทยาศาสตร์ 
     (๔) วิทยาศาสตร์ศึกษา  
     (๕) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     (๖) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (๗) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
     (๘) การศึกษาวิทยาศาสตร์  
     (๙) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
     (๑๐) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
     (๑๑) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
     (๑๒) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
     (๑๓) วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์ 
     (๑๔) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ   
     (๑๕) วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
     (๑๖) การศึกษา (วิทยาศาสตร์)  
     (๑๗) วิทยาศาสตร์ชีวสถติิ 
     (๑๘) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
     (๑๙) วิทยาศาสตร์ – ชีววทิยา      
     (๒๐) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
     (๒๑) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์   
     (๒๒) วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ    
     (๒๓) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
     หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๒๒) 
     (๒๔) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ.  
     รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
     ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

๕ อัตรา  

 

/๙. กลุ่มวิชาเคมี... 
 



 

๖ 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

ครูผู้ช่วย   ๙. กลุ่มวิชาเคมี  (๔๙) 
      (๑) เคมี 
      (๒) เคมีศึกษา 
      (๓) การสอนเคมี 
      (๔) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
      (๕) เคมีทั่วไป 
      (๖) เคมีวิเคราะห์ 
      (๗) เคมีเทคนิค 
      (๘) อินทร์ทรีเคมี 
      (๙) ชวีเคมี 
      (๑๐) เคมีอินทรีย์ 
      (๑๑) คณิตศาสตร์ – เคมี  
      (๑๒) การสอนเคมี ระดับมัธยมศึกษา      
      (๑๓) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๒) 
      (๑๔) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาเคมี ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
      และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๐. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  (๕๑) 
      (๑) สังคมศึกษา  
      (๒) การสอนสังคมศึกษา 
      (๓) ประวัติศาสตร์  
      (๔) การสอนประวัติศาสตร์  
      (๕) ภูมิศาสตร์  
      (๖) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
      (๗) สังคมศาสตร์  
      (๘) มนุษยศาสตร์ 
      (๙) ประวัติศาสตร์ตะวันออก  
      (๑๐) ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
      (๑๑) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
      (๑๒) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
      (๑๓) พัฒนาสังคม 
      (๑๔) พัฒนามนุษย์และสังคม 
     

๓ อัตรา  

 

/(๑๕) การพัฒนาชุมชน... 
 
 



 

๗ 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

      (๑๕) การพัฒนาชุมชน 
     (๑๖) บริหารรัฐกิจ 
     (๑๗) รัฐศาสตร ์
     (๑๘) รัฐประศาสนศาสตร์ 
     (๑๙) พุทธศาสนา 
     (๒๐) การสอนสังคมศาสนาและวัฒนธรรม 
     (๒๑) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
     หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๒๐) 
     (๒๒) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาสังคมศึกษา ที่ ก.ค.ศ. 
     รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
     ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  

ครูผู้ช่วย ๑๑. กลุ่มวิชาพลศึกษา  (๕๓)     
     (๑) พลศึกษา 
     (๒) การสอนพลศึกษา 
     (๓) การฝึกและการจัดการกีฬา 
     (๔) สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา 
     (๕) การศึกษา (พลศึกษาและสุขศึกษา) 
     (๖) พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     (๗) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     (๘) พลศึกษาและสุขศึกษา  
     (๙) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
     (๑๐) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา     
     (๑๑) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
     หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๐) 
     (๑๒) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาพลศึกษา ที่ ก.ค.ศ.  
     รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
     ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๒ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๒. กลุ่มวิชานาฏศิลป์  (๖๔) 
      (๑) นาฏศิลป ์
      (๒) นาฏศิลป์ศึกษา 
      (๓) นาฏยศิลป์,  นาฏยศิลป์ศึกษา 
      (๔) นฤมิตศิลป์ 
 
 

๑ อัตรา  

 

/(๕) นาฏศิลป์ไทย... 

 



 

 

๘ 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

       (๕) นาฏศิลป์ไทย 
      (๖) นาฏศิลป์สากล 
      (๗) นาฏยศาสตร ์
      (๘) นาฏศิลป์และการละคร 
      (๙) นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
      (๑๐) นาฏศิลป์ทั่วไป 
      (๑๑) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
      (๑๒) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๑) 
      (๑๓) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขานาฏศิลป์ ที่ ก.ค.ศ. 
      รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
      ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  

ครูผู้ช่วย ๑๓. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  (๖๖) 
      (๑) คอมพิวเตอร์ 
      (๒) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      (๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
      (๔) คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
      (๕) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
      (๖) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      (๗) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      (๘) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
      (๙) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
      (๑๐) อิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
      (๑๑) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
      (๑๒) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
      (๑๓) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      (๑๔) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชา 
      (๑๕) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๔) 
      (๑๖) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ ก.ค.ศ. 
      รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
      ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

๑ อัตรา  

 

/๑๔. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา... 

 



 

 
๙ 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

ครูผู้ช่วย ๑๔. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา  (๗๙) 
      (๑) การประถมศึกษา 
      (๒) ประถมศึกษา  
      (๓) โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
      (๔) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา 
      (๕) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา) 
      (๖) การสอนประถมศึกษา 
      (๗) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกท้ังคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๖) 
      (๘) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการประถมศึกษา  
      ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
      ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
 

 

๒๖ อัตรา  

ครูผู้ช่วย ๑๕. กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย  (๘๒) 
      (๑) การปฐมวัยศึกษา 
      (๒) ปฐมวัยศึกษา 
      (๓) การศึกษาปฐมวัย 
      (๔) อนุบาลศึกษา 
      (๕) อนุบาล 
      (๖) การอนุบาลศึกษา 
      (๗) โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      (๘) การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
      (๙) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
      (๑๐) การสอนปฐมวัย 
      (๑๑) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๐) 
      (๑๒) วชิาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาปฐมวัย      
      ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 
      ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

๒๐ อัตรา  

 

 
/๑๖. กลุ่มวิชาแนะแนว... 

 
 

 



 
 

๑๐ 

 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 
ที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ 
 

ครูผู้ช่วย ๑๖. กลุ่มวิชาแนะแนว  (๘๗) 
      (๑) แนะแนว 
      (๒) การศึกษาและการแนะแนว 
      (๓) จิตวิทยาและการแนะแนว 
      (๔) จิตวิทยา 
      (๕) จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว 
      (๖) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
      (๗) จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
      (๘) จิตวิทยาการศึกษา 
      (๙) จิตวิทยาสังคม 
      (๑๐) การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
      (๑๑) ในสาขาวิชาเอกในแบบวิชาเอกคู่ที่มีวิชาเอกหนึ่ง 
      หรือวิชาเอกใดหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตาม ข้อ (๑) – (๑๐) 
      (๑๒) วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาแนะแนว ที่ ก.ค.ศ.  
      รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ 
      ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑ อัตรา  

 
 
 



  

 

 

           

                                                                           

                                 วิชาเอก ………………………………….............. 
                                          เลขประจ าตัวสอบ   4   0  

ใบสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ป ีพ.ศ. 2561 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                                                           
 ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 วุฒิปริญญาตรี      4 ปี       5 ปี      6 ป ี 
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

1. ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................... สญัชาติ .................... เชื้อชาติ ........................................... 
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ............... อายุ ......... ปี ......... เดือน (นับึึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

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

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

3. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปรญิญาตรี (ระบุตัวย่อ) ......................... สาขาวิชาเอก ...................................................................... 
สึาบันการศึกษา .............................................................................................................. จังหวัด ................................................................................. 
ส าเรจ็การศึกษา เมื่อวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ........................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสดุที่ไดร้ับ ............................................................................................................................................................................................... 
 4. อาชีพปัจจุบัน       
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
    ข้าราชการประเภทอ่ืน 
    พนักงานส่วนท้องึิ่น 
    อื่นๆ..........................................................................................       
สึานท่ีท างาน/ปฏิบตัิงาน ............................................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี ........ หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ..................................... ึนน ........................................ ต าบล/แขวง .................................................................... 
อ าเภอ/เขต .....................................จังหวัด ....................................รหัสไปรษณยี์....................................โทรศัพท์ .............................................. ......... 
 5. สึานท่ีติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ........................ ตรอก/ซอย .......................................................................            
ึนน ................................................... ต าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................................           
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณยี์ ........................ โทรศัพท์ ............................ .............. โทรศัพท์มือึือ ................................................. 
 
 
 
 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ  
    ของตนเอง และลงลายมอืชื่อ 
    ต่อหน้าเจา้หนา้ที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ  
    หลักฐานตา่งๆ ให้ึูกตอ้ง ครบึ้วน  
    และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
    (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 

 

ติดรูปึ่าย 
1 x 1.5 นิ้ว 
ึ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 
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 6. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองส าเนาึูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น 

6.1 หลักฐานการสมัคร จ านวน ............. แผ่น ประกอบด้วย 
 ส าเนาปรญิญาบัตรหรือหนังสอืรับรองวุฒิ  
 ส าเนาใบประกาศนียบตัรบณัฑิต (หลักสตูรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี) กรณีศึกษาต่อจากปรญิญาตรีหลักสตูร 4 ปี                                          
 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)                             
 รูปึ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ึ่ายในครั้งเดยีวกันและึ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน                              

      ขนาด 1 นิ้ว × 1.5 นิ้ว จ านวน 4 รูป  ส าหรับผูส้มัครสอบแข่งขนัท่ีมีวุฒิประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง 
     หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจดัการเรียนการสอน จ านวน 6 รูป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผูส้มัครสอบ  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ึ้ามี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคญัการสมรส (ึ้ามี) 
 ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ึ้ามี) 
 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสึานพยาบาลของรัฐ ไมเ่กิน 30 วัน 
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องึิ่นสมัครสอบ) 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ  
 ส าเนาหนังสือรับรองสิทธิ หรอื   
 ส าเนาใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน 
 อื่นๆ ึ้ามี (ระบุ).................................................................................................................. 

 
(หากข้าพเจ้ายืน่หลกัฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถอืวา่ข้าพเจ้าไม่มสีิทธิส์อบแข่งขนัคร้ังนี้) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอื่นครบึ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง    
ทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ึือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น  
 

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

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

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น      
ตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า  
(   ) มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน    
(   ) ไม่มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน 
เนื่องจาก………………………….…………….…..………
……………………………………………….……………….… 

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

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท  
(สามร้อยบาทึ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่ …….….…… เลขท่ี ……..………… 

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

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบบัจริง 
พร้อมฉบับึ่ายส าเนาแล้ว  ปรากฏว่า  
(   ) หลักฐานึูกต้อง ครบึ้วน    
(   ) ไม่ึูกต้อง หรือไม่ครบึ้วน    
เนื่องจาก …………………….……………………………… 
………………………………………..………………………… 

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

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 



บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๖ 
 
 
หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
(ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) 

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

เรื่อง ขออนุญาตไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .............................................................. 
 ข้าพเจ้า..................................................................... วุฒิ ............................................................... ... 
สาขาวิชาเอก ............................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... ...
รับเงินเดือนในอันดับ .......................... ขั้น ....................... บาท โรงเรียน...................................... ......................
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................. มีความประสงค์ขออนุญาตไปสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย           สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ เหตุผล ....................................................... .............................................................................. 
และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรับรองส าเนาถูกต้อง ทุกฉบับแล้ว คือ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๒. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
      ลงช่ือ ............................................................ ผู้ขออนุญาต 
           ( .............................................................. ) 
      ต าแหน่ง ................................................................... 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
เห็นควร   อนุญาตให้ย้ายเมื่อสอบแข่งขันได้ 
                 ไม่อนุญาต เนื่องจาก .......................................................................................................... 
      ลงช่ือ ............................................................ 
           ( ............................................................. ) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .........................................  

ความเห็นของ ผอ.สพท. หรือผู้ได้รับมอบหมาย ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
เห็นควร      อนุญาต 
                ไม่อนุญาต เนื่องจาก ......................................... 
..................................................................................................... 
                 ลงช่ือ ........................................................... 
                      ( ............................................................ ) 
                 ต าแหน่ง ....................................................... 

           อนุญาต 
           ไม่อนุญาต 
       ลงช่ือ .......................................................... 
            ( ............................................................ ) 
       ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด ............................ 

 



บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๗ 
 

 
 

 
หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
(ส าหรับข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

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

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................ ................. 
ต าแหน่ง ......................................................................... . ระดับ/อันดับ ...................... ขั้น ........................ บาท 
โรงเรียน .......................................................................... สงักัด .................................. ........................................ 
กระทรวง ................................................................. ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประสงค์ขอโอนจากต าแหน่ง .............................................................. 
ระดับ ......................................................... 

(กรอกต าแหน่งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) ........................................................... พิจารณาแล้ว  
 อนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวไปสมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
 
 
 
                        ลงชื่อ ............................................ (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
           (..............................................) 
     ต าแหน่ง ................................................ 
 
 
 
 
 
 
       
  


