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“ยุติธรรม  โปร่งใส  ไร้ทุจริต” 

หากพบการทุจริต และความไม่โปร่งใส  โปรดแจ้ง โทร. 08 9913 8659 

 
ขั้นตอนการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. กรอกใบสมัครสอบกลุ่มวชิา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก(Downloanแบบฟอร์มและ
เขียนใบสมัครล่วงหน้าได ้จากเว็บไซด์ https://www.kanpeo.go.th ) 

2. วันสมัคร (18-24 กรกฎาคม 2561) ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี    
ใหผู้้สมัครน าเอกสารฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ มาแสดง ดังต่อไปนี้ 
2.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิต้องระบุชื่อ ปริญญาบัตร

และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

2.๒ ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

2.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเป็น
ภาษาไทย (หากมีฉบับภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการขอฉบับภาษาไทยจากมหาวิทยาลัย) 

2.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูปส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 รูป  

2.๕ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
2.๖ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ 
2.๗ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี) 
2.๘ ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
2.๙ ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
2.๑๐ ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ อ อ ก โ ด ย ส ถ า น พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  ไ ม่ เ กิ น  3 0  วั น  นั บ ตั้ ง แ ต่                          

วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
2.๑๑ หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือ

โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่
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ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

2.๑๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

๑) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของ
คุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน 

๒) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.๑๓ แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.
09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก           
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

2.๑๔ หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระดับปริญญาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพ) จ านวน 1 ฉบับ ที่พิมพ์ออกจากระบบสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง ผ่านหน้า
เว็บไซต์ http://qualification.otepc.go.th “ระบบสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบ
เดิม)” และ http://qualification60.otepc.go.th “ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (ใหม่)” หรือจาก
มหาวิทยาลัยที่ส าเร็จการศึกษา (กรณีที่สืบค้นในระบบไม่ได้) 

2.๑๕ หนังสือรับรองรายวิชาใช้กรณีที่สาขาวิชาเอกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสือ
รับรองรายวิชา (การนับหน่วยกิต) ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยที่ตนเองส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

 

3. ขั้นตอนการรับสมัคร 
3.1 จุดที่ 1เวลา 07.30 – 16.30 น.ผู้สมัครติดต่อขอรับเอกสารส าหรับสมัครณ  หอประชุม  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ประกอบด้วย  ใบสมัคร และบัตรประจ าตัว
ผู้สมัคร 

3.2 ผู้สมัครที่ได้กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  ให้ติดต่อขอรับเฉพาะบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
ส าหรับผู้สมัครที่ไม่ได้Downloanใบสมัคร  ให้ขอรับใบสมัคร พร้อมบัตรประจ าตัวดังนี้   

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบสีฟ้า  
(ส าหรับผู้มีใบประกอบวิชาชีพ) 

บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบสีเหลือง 
(ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ) 

กลุ่มวิชาท่ี 1 –  กลุ่มวิชาท่ี 7 กลุ่มวิชาท่ี 8 
วิชาสังคมศึกษา / เกษตรศาสตร์/คอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์ /พล
ศึกษา/ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ/การศึกษาปฐมวัย / เทคโนโลยี
ทางการศึกษา /ประถมศึกษา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป / ศิลปศึกษา/

นาฎศิลป์/คหกรรมศาสตร์/แนะแนว/บรรณารักษ์/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ 

วิชาภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาพม่า/
ดนตรีไทย/ดนตรีศึกษา/ดนตรีสากล 

หากผู้สมัครกลุ่มวิชาที่ 8  มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่   

ผู้สมัครจะได้รับบัตรประจ าตัวสีฟ้าแทนสีเหลือง 
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3.3 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในบัตรประจ าตัว /ใบสมัคร  ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว  และ
จัดเรียงเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

๑) ใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สมัคร สีฟ้า หรือสีเหลือง แล้วแต่กรณี 
๒) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ      
๓) ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)      
๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน     
๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๖) ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส  (ถ้ามี)          
๗) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)    
๘) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) 
๙) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นสมัครสอบ)  
๑๐) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ (ถ้ามี)  
๑๑) อ่ืน ๆ ถ้ามี  (ระบุ) หนังสือรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ.  หรือ หนังสือรับรอง

การนับหน่วยกิตท่ีสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จากสถาบันการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานที่มีสองหน้าต้องส าเนาทั้งสองหน้า และต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุก
ฉบับ 

 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับสมัคร ให้Downloanใบสมัคร และกรอกข้อมลูในใบสมัครให้
ครบถ้วน  และจัดเรยีงเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.3  ตามล าดับ 1 – 11  

บัตรประจ าตัวสีเหลือง : ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

บัตรประจ าตัวสีฟ้า: มีใบประกอบวิชาชีพ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ 
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3.4 จุดที่  2: รับบัตรคิว  ผู้สมัครที่ด าเนินการตามข้อ 3.3  เรียบร้อยแล้ว  ให้ติดต่อขอรับบัตรคิว  
ซึ่งจะมีบัตรคิวสีขาว บัตรคิวสีครีม บัตรคิวสีเหลือง บัตรคิวสีชมพู บัตรคิวสีเขียว บัตรคิวสีส้ม บัตรคิวสีฟ้า บัตร
คิวสีม่วงตามกลุ่มวิชาเอกดังนี้ 

กลุ่มวิชาที่ 1  วิชาสังคมศึกษา / เกษตรศาสตร์:จะได้รับบัตรคิวสีขาว 
กลุ่มวิชาที่ 2  วิชาคอมพิวเตอร์:จะได้รับบัตรคิวสีครีม 
กลุ่มวิชาที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์ /พลศึกษา:จะได้รับบัตรคิวสีเหลือง 
กลุ่มวิชาที่ 4  วิชาภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ:จะได้รับบัตรคิวสีชมพู 
กลุ่มวิชาที่ 5  วิชาการศึกษาปฐมวัย / เทคโนโลยีทางการศึกษา /ประถมศึกษา 
                  :จะได้รับบัตรคิวสีเขียว 
กลุ่มวิชาที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / ศิลปศึกษา:จะได้รับบัตรคิวสีส้ม 
กลุ่มวิชาที่ 7  วิชานาฎศิลป์/คหกรรมศาสตร์/แนะแนว/บรรณารักษ์/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ 
                  :จะได้รับบัตรคิวสีฟ้า 
กลุ่มวิชาที่ 8  วิชาภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาพม่า/ดนตรีไทย/ดนตรีศึกษา/ 
                  ดนตรีสากล :จะได้รับบัตรคิวสีม่วง (ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาที่ 8  ไดย้กเว้นไม ่      
                  ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ) 

 
 ผู้สมัครแนบบัตรคิวให้เขา้กับใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สมัคร จากน้ันผู้สมัครน่ังรอเรยีก

ตามล าดับคิว 
 

3.5 จุดที่  3: การตรวจสอบเอกสาร  เร่ิมตรวจสอบเอกสาร เวลา  08.30  น.เจ้าหน้าที่
จะเรียกผู้สมัครตามบัตรคิว  ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  โดยผู้สมัครจะต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือด้านขวาและเจ้าหน้าทีจ่ะลงชื่อรับรองว่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครถูกต้อง ครบถ้วน   

3.6 หลังจากนั้น  ให้ผู้สมัครลงลายมือในบัญชีการลงลายมือชื่อส าหรับผู้สมัครเพ่ือยืนยันการรับสมัคร
ตามเลขรหัสประจ าตัวผู้สมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครลงชื่อในการตรวจสอบเอกสารในใบสมัครและบัตร
ประจ าตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว   

3.7 เจ้าหน้าที่รับสมัครเก็บบัตรคิว และจะส่งใบสมัครและบัตรประจ าตัว ให้ผู้สมัครไปช าระเงิน      
ใน  จุดที่ 4 ต่อไป  

 

 หากผู้สมัครน าเอกสารหลักฐานมาแสดงท่ีจุดที่ 3  ไมค่รบถ้วน ผูส้มัครต้องขอรบับัตรคิวใหม่ 
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“ยุติธรรม  โปร่งใส  ไร้ทุจริต” 

หากพบการทุจริต และความไม่โปร่งใส  โปรดแจ้ง โทร. 08 9913 8659 

4. จุดที่ 4  :  การช าระเงิน 
4.๑ หลังเสร็จกระบวนการเขียนใบสมัครและรับเลขรหัสประจ าตัวผู้สมัครแล้ว  ให้ผู้สมัครไปช าระเงิน

ค่าสมัคร  จ านวน 300 บาท 
4.๒ ผู้สมัครรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสอบ และเจ้าหน้าที่การเงิน ลงลายมือเป็นหลักฐานในใบ

สมัครของผู้สมัคร 
4.๓ หลังเสร็จขั้นตอนการช าระเงิน  ผู้สมัครสอบจะได้รับใบสมัครและเอกสารหลักฐานคืน เพ่ือไป

บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
 

5. จุดที่ 5   :  การบันทึกข้อมูลผู้สมคัร 

5.๑ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการช าระเงินให้ผู้สมัครสอบทุกคนบันทึกข้อมูลของตนเอง  แยกตามกลุ่ม
วิชาเอก โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทาง
เว็บไซด์ http://202.29.172.140/directors ทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมไว้ให้ 

5.๒ เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้น าใบสมัครและเอกสารหลักฐาน  ส่งให้เจ้าหน้าที่
ประทับตราในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร  และตัดเป็น 2 ส่วน และส่งให้ผู้สมัครใช้เป็นหลักฐาน 1 ส่วน และ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้ 1 ส่วนจึงจะถือว่ากระบวนการสมัครสอบครูผู้ช่วย  ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หมายเหตุ  
1. การแต่งกาย: ชุดสุภาพ  /เครื่องแบบนักศึกษาและไม่สวมรองเท้าแตะกางเกงยีนส์ 
2. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการด าเนินการสอบแข่งขัน ต าแหน่ง

ครูผู้ช่วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์/โทรสาร(สนง.) 
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 0909911491 โทรศัพท์0 3456 4001 – 5 

โทรสาร0 3456 4006 – 7 
 

นายชาลี  ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

08 7807 9241 

นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 08 9918 9294 

นางจิตติมา ช่ออัญชัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 

08 9216 4433 

นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 09 2710 8989 

นางนันทญาพร สุชาสันติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 09 6360 3040 

นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 08 1193 6101 
 

3. สามารถรับทราบข่าวสารและกิจกรรมการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2561ได้ท่ี 

https://www.kanpeo.go.th   E-mail:poopiyanard@gmail.com 

http://202.29.172.140/directors%20ที่
https://www.kanpeo.go.th/

