
 

ใบสมคัรเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีการศึกษา  2563 
 
สมคัรเข้าศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู    
โปรดกรอกขอ้ความโดยพิมพห์รือเขียนตวับรรจงใหช้ดัเจน ท่ีตรงกบัความเป็นจริง   

 

 
 

ช่ือ – สกลุ  ภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว) ………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ – สกลุ ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................................................ 
เลขประจ าตวัประชาชน 
เกิดวนัท่ี ……..…….… เดือน ……………………..……………….. พ.ศ. …..………………….  อาย ุ…..……..……… ปี    
สญัชาติ ……………………  ศาสนา ………….…………   สถานภาพ           โสด             สมรส            หยา่            หมา้ย 
คุณสมบติัของผูส้มคัร          ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสอน                บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ได้ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสอน 
 
 
บา้นเลขท่ี ………...…  หมู่ ……. . ………….. ตรอก/ซอย …………………….…..……… ถนน …………....………………….… 
แขวง/ต าบล …………………… เขต/อ าเภอ ……………………….. จงัหวดั………………..……รหสัไปรษณีย ์ ………………… 
โทรศพัท ์……………….. โทรศพัทมื์อถือ ………………… e - mail : ……………………………….……Line ID ……...………. 
 
 

ระดบั วุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) ช่ือสถานศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา เกรดเฉลีย่ 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     

4. ประสบการณ์การเป็นครู 
      ปฏิบติังานเป็นครูผูส้อน ................. ปี และไดต้่ออายหุนงัสืออนุญาตใหป้ฏิบติัการสอนจากคุรุสภา จ านวน.............คร้ัง 
 
 

สถานทีท่ างาน ต าแหน่ง ช่วงปี พ.ศ. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

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

               
ต าแหน่งงานปัจจุบนั..........................................ช่ือหน่วยงาน/สถานท่ีท างานปัจจุบนั …............…………………………………… 
 ......................................................  เลขท่ี ……….. หมู่ …………….. ตรอก/ซอย …………………ถนน ………………………......
ต าบล …………….............................….......…… อ าเภอ ………………………….……จงัหวดั ……………………………………
รหสัไปรษณีย ์ ………................… โทรศพัท ์……………………………… โทรสาร ……...………………… 
 

รหสัประจ าตวัสอบ 

1.  ข้อมูลผู้สมัคร 

             

2.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  ทีต่ิดต่อได้สะดวก 

3.  วุฒิการศึกษาก่อนการสมัคร 

5. ประวตัิการท างาน (ระบุย้อนหลงั  2  แห่งล่าสุด)  

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด  1 น้ิว 



       
       

    ......... 6.1 ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น (ติดรูปถ่าย) 
 ......... 6.2 รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1  น้ิว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 
 ......... 6.3 ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในระดบัปริญญาตรี  จ านวน  2  ฉบบั 
 ......... 6.4 ส าเนาใบปริญญาบตัรหรือใบรับรองคุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  2  ฉบบั  (น าฉบบัจริงมาแสดงดว้ย) 
 ......... 6.5 ส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน  2  ฉบบั 
 ......... 6.6 ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน  2  ฉบบั 
      ......... 6.7 ค่าสมคัร 400 บาท   
 ......... 6.8 ส าเนาหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – สกลุ (กรณีท่ีช่ือ – สกลุในเอกสารหลกัฐานไม่ตรงกนั) 
                     ข้อ 6.9-6.13 ส าหรับกรณีทีผู้่สมคัรปฏิบตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการสอน 
     ......... 6.9 ส าเนาสญัญาจา้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสอน จนถึงวนัรับสมคัรโดยสญัญาจา้งตอ้งระบุ ต าแหน่งครูผูส้อน กรณี 
                   สญัญาจา้งไม่ระบุต าแหน่งครูผูส้อน ตอ้งมีเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งระบุใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีสอน  
     ......... 6.10 ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 ท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติัการสอนและตารางสอน 
    ......... 6.11 ส าเนาหนงัสืออนุญาตใหป้ฏิบติัการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หากหนงัสืออนุญาตฯหมดอาย ุ                   
                       ในวนัสมคัรผูส้มคัรตอ้งแนบใบอนุญาตฉบบัใหม่ กรณีท่ียงัไม่ไดรั้บหนงัสืออนุญาตใหป้ฏิบติัการสอนฉบบัจริง 
                        และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอจากคุรุสภาใหแ้นบหลกัฐานประกอบ 
    ..........6.12 กรณีผูท่ี้ไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช่้วย              
                       และไม่มหีนังสืออนุญาตให้ปฏิบัตกิารสอนโดยไม่มใีบประกอบวชิาชีพครู หลกัฐานทีต้่องน ามาประกอบการสมคัร              
                       คือ ส าเนาหนังสือ/ค าส่ังแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    .......... 6.13 หนงัสืออนุญาตจากผูบ้ริหารสถานศึกษาใหศึ้กษาต่อ (ฉบับจริง) 
                     ข้อ 6.14-6.16 ส าหรับกรณีทีผู้่สมคัรเป็นบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ได้ปฏิบตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการสอน 
   ............ 6.14 หนงัสือรับรองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุญาตใหเ้ขา้ฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียนและปฏิบติัการสอนใน 
                     สถานศึกษา (ฉบับจริง) 
   .......... 6.15 หนงัสืออนุญาตจากหวัหนา้หน่วยงาน/ผูบ้งัคบับญัชาใหศึ้กษาต่อ (ฉบับจริง) 

   .......... 6.16 หนงัสืออนุญาตจากหวัหนา้หน่วยงานใหป้ฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียนบางเวลาในวนัราชการ(ภาคเรียนท่ี 1/2563) และออก 

                           ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเตม็เวลาในวนัราชการตลอดภาคเรียน (ภาคเรียนท่ี 2/2563 และภาคเรียนท่ี 1/2564) (ฉบบัจริง) 
   

            ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีขา้พเจา้กรอกในใบสมคัรพร้อมหลกัฐานท่ีใช้สมคัรถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง         
ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลงัและพบวา่ขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีไม่เป็นความจริงแมเ้พียงขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลกัฐานใดท่ี
ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระบบราชการ  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธ์ิในการสอบหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา                      
โดยมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งคืนเงินค่าข้ึนทะเบียนและค่าธรรมเนียมซ่ึงขา้พเจา้ไดช้ าระไวท้ั้งส้ิน 
 
           ลงช่ือ…………………………………..…ผูส้มคัร 
                                                                                                                        (...........................................................) 

                         วนัท่ี ……. เดือน …………… พ.ศ. …..…. 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจหลกัฐาน    วนัท่ี............เดือน....................พ.ศ.......... 
 หลกัฐานการสมคัรสอบครบถว้น 
 ขาดหลกัฐาน  ล าดบัท่ี ................................จึงไม่สามารถรับสมคัรได ้
ลงช่ือ………………………………………ผูต้รวจหลกัฐาน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงนิ                วนัท่ี............เดือน....................พ.ศ.......... 
รับช าระค่าสมคัรสอบ  จ านวน  ……400..…..  บาท 
เรียบร้อยแลว้  ใบเสร็จเล่มท่ี  …………….…..  เลขท่ี ….…..... 
ลงช่ือ………………………………………ผูรั้บเงิน 

 

6.  หลกัฐานทีน่ ามาย่ืนในการสมัคร  ให้ผู้สมัครท าเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริง 


