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                สมัครสอบกลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก……………….…………….…….. 

              เลขประจําตัวสอบ     5  1 
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหน่งครูผูช้่วย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบรุ ี

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบรุ ี
          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  5 ปี  6 ปี  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อม
หลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

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

2.1 บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที่                                                 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 ……………………………………..……………….  

กรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการต้นสังกัดกําหนด หากข้าพเจ้าได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จะบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนอันดับ 
ครูผู้ช่วย ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมคัรสอบแข่งขัน 

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 



 

 

7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น 
7.1 หลักฐานการสมัคร จํานวน ............. แผ่น ประกอบด้วย 
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)              
 สําเนาทะเบียนบ้าน                      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                          
 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ       สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถ้าม)ี         
 สําเนาใบสาํคัญเปลี่ยนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)              ใบรับรองแพทย์  
 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 
7.3 กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน ฯ และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ให้ย่ืนแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พร้อมในวันสมัคร 

  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ จํานวน ........... แผ่น 
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิสอบแข่งขันครั้งนี้) 
  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 
(   ) มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน  
(   ) ไม่มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน 
เนื่องจาก …………………….……………………………… 
………………………………………..………………………… 

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

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ
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  แบบคําร้องขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 
(สําหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน) 

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

เรื่อง  ขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................
ตําแหน่ง......................................................................ระดับ/อันดับ..............................ขั้น...........................บาท 
โรงเรียน.......................................................................ตําบล..................................อําเภอ................................... 
จังหวัด.......................................สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................................................................
กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 น้ัน 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตผู้มีอํานาจตามมาตรา 53    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ไปสมัครสอบแข่งขันในครั้งน้ี  
  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการต้นสังกัด
กําหนด หากข้าพเจ้าได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จะบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้ขออนุญาต 
           (.................................................) 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
            (..................................................) 
     ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน................................................ 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันถัดไป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ...............................................ผู้บังคับบัญชาช้ันถัดไป 
           (.................................................) 
     ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................... 
 



 
 
 
 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
 (สําหรบัข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ที่มิใช่ตามกฎหมายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา) 

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

เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน   ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

  ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................ระดับ/อันดับ..............................ขั้น...........................บาท 
โรงเรียน.......................................................................สังกัด.................................................................................
กระทรวง...................................................ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ.2561 น้ัน 
  ...................(กรอกช่ือบุคคลผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง).....................ตําแหน่ง................
สังกัด................................ กระทรวง............................... พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าพเจ้ามาสมัครสอบแข่งขัน 
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนได้ทันทีเมื่อสอบแข่งขันได้ และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ทั้งน้ี 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ติดเง่ือนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่สังกัดอยู่เดิมกําหนด และหาก
ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ข้าพเจ้ายินยอมให้บรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับ            
ครูผู้ช่วยตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
 
      ลงช่ือ...............................................ผู้ขออนุญาต 
            (..............................................) 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
            (..................................................) 
         ตําแหน่ง................................................................. 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

         ตําแหน่ง................................................................ 




