1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ
ของตนเอง และลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และรับรองสาเนาเอกสารทุกแผ่น
(เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้
(ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน)

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เลขประจาตัวสอบ
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สมัครสอบกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก..........................................................................................รหัสกลุ่มวิชา..............
เรียน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ด้ วยข้ าพเจ้ าประสงค์ จะสมั ครสอบแข่ งขั นเพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ ารั บราชการเป็ นข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 วุฒิปริญญาตรี  4 ปี  4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  5 ปี  6 ปี จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................สัญชาติ..............เชือ้ ชาติ.............
2. เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...............อายุ...........ปี............เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
2.1 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
วันออกบัตร................................................... วันบัตรหมดอายุ....................................................
2.2 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)........................................เลขที่.....................สังกัด.......................
วันออกบัตร................................................... วันบัตรหมดอายุ....................................................
3. ประเภทความพิการ (กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ)
 พิการทางการมองเห็น
 พิการทางการได้ยิน
 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
 พิการทางการเรียนรู้
 พิการทางสติปัญญา
 พิการทางออทิสติก
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ)....................สาขาวิชาเอก..................................
สถาบันการศึกษา..............................................................................จังหวัด...........................................
สาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่............เดือน........................................พ.ศ. ................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม......................
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ............................................................................................................................................
/5. อาชีพปัจจุบัน...

-25. อาชีพปัจจุบัน  ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ข้าราชการประเภทอื่น
 พนักงานส่วนท้องถิ่น
 อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………..……………….
สถานที่ทางาน/ปฏิบัติงาน..........................................................................................................................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................................โทร...........................................................
6. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ.................................
7. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม...........แผ่น
7.1 หลักฐานการสมัคร จานวน.............แผ่น ประกอบด้วย











สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
เอกสารการรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาเนาปริญญาบัตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สาเนาทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)
สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ (ถ้ามี)
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………..…………………………….……….

7.2 กรณีมีใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพ ครูห รือ หลัก ฐานที่ใ ช้แ สดงในการประกอบวิช าชีพ ครู
ที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
เลขที.่ .................................................................... ออกให้ ณ วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................
ใช้ได้จนถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................
7.2.2 หลักฐานอื่น หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่...................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ................ ใช้ได้จนถึงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ..................
 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศ
ของคุรุสภา ที่มีข้อมูล ชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
/7.3 ระดับการศึกษา...

-37.3 ระดับการศึกษา..........................ระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน............................
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมั คร ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ
รั บ สมั ค ร ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ เป็ นความจริงทุ กประการ หากไม่ เป็ นความจริ ง ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าไม่ มี สิ ทธิ
สอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัครสอบ
(........................................................................)
วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 .
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การรับสมัครสอบฉบับจริง
พร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว
ปรากฏว่า
( ) หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
( ) ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก.........................................

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
จานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และคุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว
ไว้เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า
( ) มีสิทธิสอบแข่งขัน
( ) ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน
เนื่องจาก.........................................
........................................................

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

……………………………………………….

……………………………………………….

(....................................................)

(....................................................)

(....................................................)

.........../......................../...............
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

.........../......................../...............
ผู้รับเงิน

.........../......................../...............
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

หมายเหตุ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม

