1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือ
ของตนเอง และลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบ
หลักฐานต่างๆ ให้ึูกต้อง ครบึ้วน
และรับรองสาเนาเอกสารทุกแผ่น
(เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)

ติดรูปึ่าย
1 x 1.5 นิ้ว
ึ่ายไม่เกิน
6 เดือน

สมัครสอบกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก..............................
เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 วุฒิปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี 6 ปี จึงขอเสนอ
รายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................... สัญชาติ .................... เชื้อชาติ .....................
2. เกิดวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ............... อายุ ......... ปี ......... เดือน (นับึึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
2.1 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
วันออกบัตร ............................................
วันบัตรหมดอายุ ........................................................
2.2 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ึ้ามี) ............................................. เลขที่ ......................... สังกัด .................................
วันออกบัตร .......................................... บัตรหมดอายุ ..................................................
3. ประเภทความพิการ (กรณีผสู้ มัครเป็นผู้พิการ)
 พิการทางการมองเห็น
 พิการทางการได้ยนิ
 พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย
 พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม
 พิการทางการเรียนรู้
 พิการทางสติปัญญา
 พิการทางออทิสติก
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี (ระบุตัวย่อ) .......................... สาขาวิชาเอก ....................................................
สึาบันการศึกษา ........................................................................................................... จังหวัด .................................................................
สาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ........................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุดทีไ่ ด้รับ .............................................................................................................................................................................
5. อาชีพปัจจุบนั
 ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ข้าราชการประเภทอื่น
 พนักงานส่วนท้องึิน่
 อื่น ๆ ……………………………………..……………….
สึานทีท่ างาน/ปฏิบตั ิงาน .............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............ หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ................................... ึนน .......................................... ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ....................................................... โทรศัพท์ ......................................................
6. สึานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........................ ตรอก/ซอย .....................................................
ึนน .................................................... ตาบล/แขวง ............................................................ อาเภอ/เขต ...................................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ............................ โทรศัพท์มือึือ ................................................

-27. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสาเนาึูกต้อง แนบพร้อมกับใบสมัคร รวม ........... แผ่น
7.1 หลักฐานการสมัคร จานวน ............. แผ่น ประกอบด้วย
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สาเนาทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการสมรส (ึ้ามี)
 สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ึ้ามี)
 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสึานพยาบาลของรัฐ)
 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องึิ่นสมัครสอบ)
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ (ึ้ามี)
 อื่น ๆ ึ้ามี (ระบุ) …………………………………………………………………………….……….
7.2 กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
7.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ ...........................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. .................. ใช้ได้จนึึงวันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .................
7.2.2 หลักฐานอื่น หลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าทีส่ อน
 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่ ..................................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ ใช้ได้จนึึงวันที่ ........... เดือน .................................... พ.ศ. .................
 หนังสือรับรองสิทธิ ให้ไว้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ ครบ 60 วันนับตัง้ แต่วันออก
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ................
 เอกสารแสดงข้ อมู ล ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ กษา ที่ พิ ม พ์ ออกจากระบบสารสนเทศของคุ รุ ส ภา
ที่มีข้อมูล ชื่อ - ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
 หนั ง สื อ รั บ รองของคุ รุ ส ภา ที่ แ จ้ ง ว่ า ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.3 กรณีผู้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ใ นประเภทวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าขาดแคลน ฯ และไม่ม ีใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพ ครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10) พร้อมในวันสมัคร
 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.09.10)
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ จานวน ........... แผ่น
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี)้
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่ า ข้าพเจ้ าเป็น ผู้มี คุณ สมบั ติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติอื่นครบึ้วนตามประกาศรับสมัคร ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้
เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ึือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังทั้งสิ้น
(ลงชื่อ) .......................................................................ผู้สมัครสอบ
(.......................................................................)
วันที่ ...............เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติอื่น
ฉบับจริงพร้อมฉบับึ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า (สามร้อยบาทึ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว
ตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานึูกต้อง ครบึ้วน
ตามใบเสร็จเล่มที่...………..…เลขที่....………… ( ) มีสิทธิส์ อบแข่งขัน
( ) ไม่ึูกต้อง หรือไม่ครบึ้วน
( ) ไม่มีสทิ ธิ์สอบแข่งขัน
เนื่องจาก ………………...………….…..…………
เนื่องจาก ………………….………………………………
…………………..…………….……………….………
……………………………………..…………………………
(……………………………………….……………….)
(…………………………………………………….)
(…………………………….……………………….)
…….……. /………………………… /…….………
……………. /…………………………… /……………
…………. /…………………………… /……..……
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้รับเงิน

แนบท้ายประกาศ กศจ.เชียงราย (5)

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
เขียนที่ .............................................................
วันที่................เดือน...........................................พ.ศ................
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ข้าพเจ้า...............................................................วุฒิ............................สาขาวิชาเอก.............................................
ตาแหน่ง....................................อันดับ..............อัตราเงินเดือน.......................โรงเรียน...............................สพป./สพม.........................
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ขออนุญาตไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 เหตุผล.................................................................................................
และเพื่อให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ จึงขออนุญาตผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ไปสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ ซึ่งแนบเอกสารประกอบ
การพิจารณา โดยรับรองสาเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ คือ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่....................................................
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่...................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่สังกัดอยู่เดิมกาหนด
โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามกาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
(ลงชื่อ).................................................... (ผูข้ ออนุญาต)
(.................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้อานวยการสถานศึกษา / รักษาการในตาแหน่งฯ)
 อนุญาต/ยินดีให้เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้าย/โอนเมื่อสอบแข่งขันได้

 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................

(ลงชื่อ).................................................... (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(.................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ความเห็นของ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ความเห็นของ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เห็นควร  อนุญาต

 ไม่อนุญาต

 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

เนื่องจาก.......................................................................
เนื่องจาก ...................................................................
.................................................................................................... .....................................................................................................
(...................................................)
.....................................................
................./.............................../...................

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

หมายเหตุ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใด วิทยฐานะใด ไปสมัครสอบแข่งขัน ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้พิจารณาอนุญาตแล้วแต่กรณี

แนบท้ายประกาศ กศจ.เชียงราย (6)

หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(สาหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่กฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เขียนที่ .............................................................
วันที่................เดือน...........................................พ.ศ................
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน ผู้อานวยการ...............................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................วุฒิ...................................สาขาวิชาเอก.......................................
ตาแหน่ง........................................ระดับ/อันดับ.................อัตราเงินเดือน............................โรงเรียน...................................
สังกัด..................................................กระทรวง..........................................มีความประสงค์ขออนุญาตไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
เหตุผล..................................................... โดยหน่วยงาน(ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)...........................................................
กระทรวง.............................................อนุญาตให้ข้าพเจ้ามาสมัครสอบแข่งขันได้ และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้
ซึ่งได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่................................................
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่..............................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขใดที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่สังกัดอยู่เดิม
กาหนด โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครูผู้ช่ว ย และรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามกาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน
(ลงชื่อ).................................................... (ผู้ขออนุญาต)
(.................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น
 อนุญาต/ยินดีให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................... (ผู้บังคับบัญชาชัน้ ต้น)
(.................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................... (ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง)
(.................................................)

ตาแหน่ง...........................................................

