สาขาวิชา วิชาชีพครู วุฒิปริญญาตรีเดิมที่ใชสมัครเรียน................................................................................(ชื่อปริญญาตัวเต็ม)
สําเร็จการศึกษาเมื่อ......./......../............(ใสเปนตัวเลข)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วันที่เขาศึกษา ......../......../.............(ใสเปนตัวเลข) วันที่สําเร็จการศึกษา.........../......../...............(ใสเปนตัวเลข)
วันที่สภาอนุมัติ ......../......../.............(ใสเปนตัวเลข)
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 โรงเรียน/วิทยาลัย........................................................ภาคการศึกษาที่......ปการศึกษา..................
สังกัดของสถานศึกษา..................................................................................จังหวัด.........................อําเภอ/เขต............................
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 โรงเรียน/วิทยาลัย..........................................................ภาคการศึกษาที่......ปการศึกษา................
สังกัดขอสถานศึกษา.....................................................................................จังหวัด....................... อําเภอ/เขต............................
หมายเหตุ : กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนและถูกตอง ขอมูลนี้จะนําไปกรอกในระบบ KSP Bundit

คส.01.10

ติดรูปถ่าย

คุรุสภา

1 นิ้ว

แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ

ครู
เขียนที.่ ..................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ)...................................................................นามสกุล..........................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) (Mr./Mrs./Miss)...............................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

-

เกิดวันที่

เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
เดือน สัญชาติ.....................................................
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที.่ .................หมูท่ .่ี ...............ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย ์ .................................................โทรศัพท์........................................................... โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ............................................
E-mail................................................................................................

สถานทีท่ างาน..............................................................................................สังกัด................................................................................
เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี ................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..................................................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................................โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ..................................................................
ทีอ่ ยู่ทส่ี ะดวกในการติดต่อ  ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
 ทีท่ างาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (เลือก 1 ข้อตามคุณสมบัติของท่าน)
 1. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสู ตร 5 ปี ทีค่ ุรุสภาให้การรับรอง
 กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  อืน่ ๆ ระบุ....................................................................................................
สาขา/วิชาเอก..........................................................................สถาบัน....................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา..................................................................................................................................................
สถานศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ครัง้ ที่ 1............................................................ครัง้ ที่ 2......................................................
 2. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสู ตร 4 ปี เข้าศึกษาก่อนวันที่ 12 มิถนุ ายน 2546 และสาเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถนุ ายน 2546
หรือ วุฒปิ ริญญาทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง เข้าศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1/2548
 กศ.บ.  ค.บ.  คอ.บ. ศษ.บ.  ปทส.  อืน่ ๆ ระบุ.....................................................................................
สาขา/วิชาเอก...........................................................................สถาบัน........................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา......................................................................................................................................................
 3. วุฒปิ ริญญาอืน่ ระบุ.......................................................................และวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทค่ี ุรุสภาให้การรับรอง
(ผูไ้ ด้การรับรองวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็ นรายกรณีไม่ตอ้ งระบุสถานทีฝ่ ึ กประสบการณ์วชิ าชีพ)
สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา....................................................
สถานศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ครัง้ ที่ 1............................................................ครัง้ ที่ 2.........................................................
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 4. วุฒไิ ม่ตา่ กว่าปริญญาตรี ระบุ.................................................................สถาบัน......................................................................
วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา................................... และผ่านการรับรองความรูค้ รบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย
 เทียบโอน จานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จานวน ........ มาตรฐาน  ฝึ กอบรม จานวน ......... มาตรฐาน
และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทีส่ ถานศึกษา................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพครู)
 5. วุฒปิ ริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ทีค่ ุรุสภาให้การรับรอง
เฉพาะมาตรฐานความรู ้ ระบุ................................................................................................................
สถาบัน.......................................................................................วัน/เดือน/ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา....................................................
และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทีส่ ถานศึกษา......................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพครู)
 6. วุฒปิ ริญญาอืน่ ระบุ.................................................และวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ทีค่ ุรุสภาให้การรับรองความรูไ้ ม่ครบ
9 มาตรฐาน โดยรับรอง จานวน...............มาตรฐาน และผ่านการรับรองความรู ้ เพิม่ จนครบ 9 มาตรฐาน โดย
 เทียบโอน จานวน ........ มาตรฐาน  ทดสอบ จานวน ........ มาตรฐาน  ฝึ กอบรม จานวน ......... มาตรฐาน
และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทีส่ ถานศึกษา.......................................................................................
(แนบแบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพครู)
ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.  สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ  สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2.  สาเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
3.  ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน หรือสาเนาวุฒบิ ตั รรับรองความรูโ้ ดยการเทียบโอนความรู ้ / ทดสอบความรู ้ / ฝึ กอบรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (กรณีผ่านการรับรองความรูค้ รบ 9 มาตรฐาน)
4.  สาเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบนาฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย การชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู ้ ฯ
(กรณีผ่านการเทียบโอนความรูแ้ ละไม่มใี บอนุญาตปฏิบตั ิการสอน)
5.  แบบประเมินการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา ฯ ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
6.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ซึง่ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
7.  ค่าธรรมเนียม จานวน 500 บาท เป็ น  เงินสด  ไปรษณีย ์ (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย
8.  หลักฐานอืน่ ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................
ทัง้ นี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีพ่ ระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กาหนดไว้ทกุ ประการ และขอแจ้งประวัติ ดังนี้
1. เคยเป็ นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่......................................
2. เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่........................................
3. เคยต้องโทษจาคุกในคดี (ระบุ).........................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามทีร่ ะบุในแบบคาขอได้จากสานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ น่ื คาขอ
(........................................................)

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

ผูต้ รวจสอบ

