
 
 
 

 
 
 

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)                                  สมัครสอบกลุม่วิชาเอก..........................................
         เลขประจ าตัวสอบ 

0 0 3 
     

 

             

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
                  --------------------------------------------- 

 เรียน   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับ
ตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. สัญชาติ ................ เชื้อชาติ ............... 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ..................................................................... ออกให้ ณ จังหวัด .................................................. 
   หมดอายุวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........... เกิดวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .......... (อายุ ....... ปี ...... เดือน) 
3. เกิดท่ีจังหวัด ................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ..................... 
   ตรอก/ซอย ...................... ถนน ................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต .............................. 
    จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............................................................................ 
    สถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขท่ี .................................... หมู่ที่ ......................... 
    ตรอก/ซอย ........................ ถนน ............................. ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ..................................... 
    จังหวัด ................................ ......รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ............................................................................ 
4. ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก    ครูผู้ช่วย       สาขากลุ่มวิชา/วิชาเอก..................................................................................   
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ(ชื่อย่อ)................................... สาขาวิชาเอก ............................................................. 
    ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา.............................................................เมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ................. 
    วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ....................................................................... .................................................................................   
6. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็น     ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ       ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ    
      ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา              ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 
      พนักงานราชการ      ครูสอนศาสนาอิสลาม           วิทยากรอิสลามศึกษา                                 
    สอนระดับชั้น ..................... วชิา ......................................................................... โรงเรยีน .......................................................  
    อ าเภอ .............................................. สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................................................. 
    เริ่มปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ................................................................ เมื่อวันที่ ............ เดอืน .................................พ.ศ................ 
    นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ........... ปี ........... เดือน (นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย)  ให้แสดงรายละเอียดตามแบบ 
    ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัคร และส่งพร้อมใบสมัคร 
 
 

/7. หลักฐาน............... 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 

 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
    และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  
    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น  
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7. หลักฐานที่แนบใบสมัครคัดเลือก   
      7.1 รูปถา่ย 1 นิ้ว  จ านวน   3   รูป             
      7.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)          
      7.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)                          
      7.4  ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจริง)                  
      7.5  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)          
      7.6 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (พร้อมฉบับจริง)                
       7.7  ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   
      7.8  ส าเนาค าสั่ง หรือสัญญาจ้าง หรือหลักฐานอ่ืน ที่แสดงว่ามีการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจาก 

           เงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา 
      7.9  ตารางสอน  
      7.10  หลักฐานอื่น ถ้ามี (โปรดระบุ)...................................................................................................................................................  
            
               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
                

          ลงชื่อ  ............................................................. ผู้สมัคร  
             (..............................................................)  
            วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. .................. 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

  ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ 
      ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
  มีปัญหาคือ ..................................................... 
 
 
     ลงชื่อ...................................................... 
           (.......................................................) 
            ….................................................... 
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ................ 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก .............................................. 
     ...................................................................................... 
 
     ลงชื่อ................................................... 
          (......................................................) 
            ................................................. 
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ................ 
 

 
 
 



                                                                                                         (แนบท้ายใบสมัครฯ) 
                                                                                                      เลขประจ าตัวสอบ 
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หนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
......................................................   

 
 

ชื่อ ..........................................................ชื่อสกุล............................................................... 
    ปัจจุบันเป็น        ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ        

             ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ    
     ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา       

 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 
 พนักงานราชการ  
 ครูสอนศาสนาอิสลาม  วิทยากรอิสลาม 

              อัตราค่าจ้างปัจจุบัน.....................................บาท   โรงเรียน......................... ......................................................... 
              อ าเภอ......................................................... ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 
           (............................................................)  
    หมายเหตุ 1. กรณีท่ีมีการปฏิบัติงานหลายแห่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่เกี่ยวข้องรับรองระยะเวลา 
                     การปฏิบัติงานหรือระยะเวลาการจ้าง 

       2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ลงนามรับรองจะต้องรับผิดชอบต่อการรับรองตามความเป็นจริง 
 
 

ปีท่ี 
ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงาน       

ณ โรงเรียน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนที่

ปฏิบัติงานลงนาม
รับรอง 

ตั้งแต่วันท่ี ถึงวันท่ี รวมเวลา 
 

……………... 
.................. 
……………... 
.................. 
……………... 
.................. 
……………... 
.................. 
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...................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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



บัญชีงบหน้าส าเนาค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้างประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

*********************** 
1.  ชื่อ – ชื่อสกุล.................................................................วฒุิ.................................วิชาเอก.......................................... 
2.  ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนโรงเรียน......................................... อ าเภอ...........................สพป. / สพม. ........................... 
     ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่...............................      ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ..................... 
     ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
3.  และได้เคยปฏิบัติงานตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  จากงบประมาณ/รายได้ของสถานศึกษา   ดังนี้ 
     1)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
     2)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
     3)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
     4)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
     5)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
     6)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 
     7)  โรงเรียน................................................................ อ าเภอ............................. สพป./สพม...................................          
        ตามค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง  ที่........................................ตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
        ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ.......... ......      เป็นเวลา...............ปี................เดือน............วัน 

รวมเวลาทั้งสิ้น..............ปี...............................เดือน......................วัน 
 

       ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
             (................................................) 
 

หมายเหตุ  1.  ให้แนบส าเนาค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ทุกค าสั่ง/ทุกสัญญาจ้างตามท่ีระบุในบัญชีงบหน้าน้ี    
    2.  กรณีเป็นการจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา หรือเงินอุดหนุนฯ ต้องแนบส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีสถานศึกษารับจ่ายเงิน  
เช่น หลักฐานการจ่ายเช็ค ใบส าคัญรับเงิน ส าเนาเอกสารสมุดบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีระบุการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองความถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการพิจารณา 
   3. ให้แนบบัญชีงบหน้าน้ีพร้อมใบสมัคร 

 

แนบพร้อมกับใบสมัคร 


