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                                                                                           เขียนที่..................................................... 
                วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. 2565  

เรื่อง  ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจ าปี 2565 

เรียน  ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

            เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน*                 
            เลขประจ าตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ*                                                            

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................นามสกุล........................................................... 
อยู่บ้าน/คอนโด เลขที.่.................หมู่ที.่.......ซอย..............................ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด.............................................. 
ถนน..........................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์ (บ้าน)....................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่*.......................................... e-mail address ..............................................................................   
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์       
จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จึงขอเสนอรายละเอียด    
และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

 1. ข้าพเจ้าเกิดเม่ือวันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ...........* 
                        ❍ อายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2565 (เกิดระหวา่งวนัที่ 2 ต.ค. 2504 – 1 ต.ค. 2505)*  
                       ❍ อายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2564 (เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2503 – 1 ต.ค. 2504 ไม่เคยยื่นแบบค าขอฯ)* 
 

  2. ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง....................................................................................  
สถานที่ปฏิบัติงาน.............................................................................ต าบล/แขวง...................................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
โทรศัพท์..........................................สังกัด (โปรดระบุให้ชัดเจน)*........................................................................... 

        3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี) แยกเป็นดังนี้  
   ❍ ครู  รวม.............ป ี         ❍ ผู้บริหารสถานศึกษา  รวม.............ป ี
   ❍ ผู้บริหารการศึกษา  รวม.............ปี     ❍ ศึกษานิเทศก์  รวม.............ป ี
                    (ไม่นับรวมต าแหน่งตาม 38 (ค) เช่น ต าแหน่งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน บรรณารักษ์  
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล นิติกร ฯลฯ) 
 

 
 

 

โปรดติดรูป  
ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป 

(ขนาด 2 นิ้ว) 
ต้องชัดเจน ไม่พรา่มัว 
และถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 

(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท 
ชุดสุภาพ / ไม่สวมแว่นด า) 

แบบขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส  
ประจ าปี 2565 

แบบ  มอ. 1 

         หมายเหตุ : ท่านต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วนทุกประการ หากข้อความที่กรอกไว้ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือให้ค ารับรองอันเป็นเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเป็นครูอาวุโส และงดการพิจารณา                          
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
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3. ข้าพเจ้ามีเวลาประกอบอาชีพครูและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

     3.1 รายการประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ โปรดกรอกรายการ
ประกอบวิชาชีพ ตามสมุดประวัติโดยย่อ ดังนี้ 
 (1) สถานที่ปฏิบัติงาน กรอกรายการโดยสรุปว่าเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานจ านวนกี่ครั้ง แต่ละครั้ง      
กรอกวันทีเ่ริ่มต้นถึงวันที่เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน     
  (2) วันสิ้นสุดการประกอบวิชาชีพ  โปรดกรอกถึงวันสุดท้ายของการประกอบวิชาชีพ ดังนี้  
 1) ผู้ที่อายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2565 กรอกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (นับเวลาการประกอบ
วิชาชีพถึงเดือนกันยายน 2565)  
 2) ผู้ที่อายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2564 กรอกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (นับเวลาการประกอบ
วิชาชีพถึงเดือนกันยายน 2564)  
  3) เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาเอกชน โปรดกรอกเวลาประกอบวิชาชีพถึงวันจ าหน่ายออก  
โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรับรองว่าปฏิบัติงานครบ 30 ปี   
  ทั้งนี้ การลาออก หรือจ าหน่ายออกจากการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ก่อนอายุครบ 60 ปี        
จะขาดคุณสมบัติการเป็นครูอาวุโส            

ครั้งที่ 1 สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 2   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 3   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที.่........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 4   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 5   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. .......... 

ครั้งที่ 6   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ........ 

ครั้งที่ 7   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 8   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................ 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 9   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................. 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 10  สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง................................................................ 
ตรรรรรรร ต้ังแต่วันที่.........เดือน............................พ.ศ.......... ถึงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ......... 
  

  
 

 

         หมายเหตุ : ท่านต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วนทุกประการ หากข้อความที่กรอกไว้ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือให้ค ารับรองอันเป็นเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเป็นครูอาวุโส  และงดการพิจารณา                          
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
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   3.2 รายการประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา 

ครั้งที่ 1  รับราชการในต าแหน่ง........................................................………............................... ................................. 
            สังกัด.................................................................................................…....................................................... 
  ตั้งแต่วันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ................. 
ครั้งที่ 2  รับราชการในต าแหน่ง.............................................................……….......................................... ................. 
            สังกัด.............................................................................................. ..............................................…............ 
  ตั้งแต่วันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ................. 
ครั้งที่ 3  รับราชการในต าแหน่ง.............................................................………............................................. .............. 
            สังกัด.................................................................................................................. ......................................... 
  ตั้งแต่วันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ................. 
ครั้งที่ 4  รับราชการในต าแหน่ง........................................................…......…….......................................................... 
           สังกัด............................................................................................................................. ..............................  
  ตั้งแต่วันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ................. 
ครั้งที่ 5  รับราชการในต าแหน่ง........................................................ ......................................................................... 
            สังกัด............................................................................................................................. ..............................  
  ตั้งแต่วันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ................. 

        4. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ 
          ❍ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย      ❍ อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
          ❍ เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุ.............................................................................................) 
          ❍ ได้รับการยกโทษ (ต้องแนบส าเนาค าสั่งการถูกลงโทษ และส าเนาค าสั่งยกโทษ โดยเจ้าหน้าที่นิติกร 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ าเงิน)  
 

 5. ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 5.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
      5.2  ส าเนาสมุดประวัติการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ค าน าหน้านาม  ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุครบ 60 ปีเมื่อใด เริ่มบรรจุ
เมื่อใด สังกัดหน่วยงานใด หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้แนบส าเนาการเปลี่ยนแปลงมาด้วย  
 5.2.2 วัน เดือน ปี  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ /ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน/เอกสารอ้างอิง                 
โดยนักทรัพยากรบุคคล จะต้องบันทึกรายการตั้งแต่เริ่มบรรจุ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (กรอกรายการ                
ในแบบค าขอฯ ข้อ 4.1 หรือ 4.2 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
 5.2.3 ข้อมูลการได้รับโทษทางวินัย 
  (1) กรณีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวน ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ โปรดระบุ ชื่อ–สกุลของเจ้าของประวัติ       
และข้อความว่า “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย” หรือ “อยู่ในระหว่างถูกสอบสวน” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ          
ด้วยปากกาสีน้ าเงิน และระบุต าแหน่งผู้รับรองไปด้วย ดังนี้ 

❍ ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (หน้าแรก รายการที่ 11)   

❍ ทะเบียนประวัติ กคศ.16 (รายการที่ 17)   

❍ สมุดประวัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หน้า 40)   
    (2) กรณีเคยถูกลงโทษทางวินัย ภายหลังได้รับการยกโทษ ต้องแนบส าเนาต้นฉบับ
ค าสั่งถูกลงโทษทางวินัย และส าเนาต้นฉบับค าสั่งยกโทษ โดยเจ้าหน้าที่นิติกร เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยปากกาสีน้ าเงิน   
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 5.2.4 ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การเป็นครู โรงเรียนเอกชนในปัจจุบัน จะต้องแนบส าเนา       
สมุดประวัติที่มีการบันทึกสถานที่ปฏิบัติงาน วันบรรจุ - จ าหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และโปรดให้      
ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่ายังท าการสอนอยู่  มีประวัติชีวิตการงาน       
ดีตลอดมาและจะจ าหน่ายออกเมื่อใด  
 

                  การกรอกแบบฟอร์มตามข้อ 4.1 จะต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่สามารถ   
หาหลักฐานในช่วงใดช่วงหนึ่งของการเป็นครู ในอดีต ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการในแต่ละสังกัด (แล้วแต่กรณี)             
ที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนโรงเรียนใด ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันที่ออก
จากการเป็นครูในช่วงนั้น ดังนี้  
ที ่ สังกัด ผู้ออกหนังสือรับรอง 
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรี / ผู้อ านวยการส านักงานเทศบาล  
2 โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุ่มทะเบียนโรงเรียน และเลขาธิการ กช. 
3 โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค - ศึกษาธิการจังหวัด  

- ผอ. สช. จ. นราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล  

       5.3  รูปถ่ายที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 4.5 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จ านวน 1 รูป  
       5.4  หลักฐานอื่น ๆ  ❍ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ   ❍ ส าเนาทะเบียนสมรส  ❍ ส าเนาทะเบียนการหย่า     
               ทั้งนี้  ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องในแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ การลงนามรับรอง              
ของผู้บังคับบัญชาในสังกัด และการแนบเอกสารตั้งแต่ข้อ 5.1-5.4 แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นอาจไม่ได้
รับการพิจารณาให้เป็นครูอาวุโส  
 

  6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกมาแล้วข้างต้น และหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน  
และเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฏว่าไม่เป็นความจริงในสาระส าคัญ และหลักฐานประกอบ         
การพิจารณาไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ตัดสิทธิการเป็นครูอาวุโส 
  
      ลงชื่อ............................................................ผู้ขอ 
                          (...........................................................) 
 

  7. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาในสังกัด 
      ขอรับรองว่าผู้ขอเป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู
สมควรพิจารณายกย่องเป็นครูอาวุโสสืบไป และขอรับรองว่าข้อมูลประวัติและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบ   
  
      ลงชื่อ...........................................................ผู้บังคับบัญชา 
                  (...........................................................) 
          ต าแหน่ง.............................................................  
                                                      (ผู้ลงนามรับรองด ารงต าแหน่งตามหมายเหตุด้านล่าง) 
 

หมายเหตุ  การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   

 

 

 



 
        

 

             เขียนที่................................................. 

           วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. 2565 

เรื่อง  ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 

    ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2562 และมีความประสงค์จะขอรับ
การช่วยเหลือทางการเงิน จากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่งแบบค าขอฯ ฉบับนี้ ไปพร้อมกับ    
แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แบบ มอ.1) จึงเสนอรายละเอียด และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. สถานภาพ 
       ❍ โสด ❍ สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน 
       ❍ สมรสแล้วแยกกันอยู่ ❍ หย่าร้าง 
       ❍ หม้าย ❍ อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.................................... 

 2. รายได ้
       2.1 รายได้ของตนเอง (โปรดแนบส าเนาสลิปเงินเดือนไปด้วย) 
                     (1) ข้าพเจ้ามีรายได้ครั้งสุดท้าย รวมทั้งสิ้นเดือนละ .....................บาท (ณ วันที่ยื่นความประสงค์)
แยกเป็น ดังนี้ 
  - เงินเดือน  จ านวน..........................บาท  
  - เงินวิทยฐานะ  จ านวน............................บาท 
  - เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน............................บาท  
   (2) รายได้หลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ดังนี้ (หากไม่แจ้งจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ) 
  - ข้าราชการ 
  ❍ รับบ าเหน็จ จ านวน ....................................บาท 
  ❍ ไม่เป็นสมาชิก กบข. ได้รับบ านาญเดือนละ ......................บาท 
  ❍ เป็นสมาชิก กบข. ได้รับบ านาญเดือนละ ......................บาท 
                                       (หากไม่ทราบโปรดค านวณจากระบบกรมบัญชีกลาง) 
  ❍ ประกอบอาชีพอ่ืน (โปรดระบุ) .........................มีรายได้เดือนละ .....................บาท 
  ❍ ไม่มีอาชีพอ่ืน     
 
 
 

 

 โปรดตดิรูป 
ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป    

(ขนาด 2 นิ้ว) 
ต้องชัดเจน ไม่พรา่มัว 
และถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 

(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท 
ชุดสุภาพ / ไม่สวมแว่นด า) 

 
 

แบบ มอ. 2 

แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 
ครูอาวุโส ประจ าปี 2565 

 

         หมายเหตุ : ท่านต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วนทุกประการ หากข้อความที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับ                   
ความเป็นจริง หรือให้ค ารับรองอันเป็นเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเป็นครูอาวุโส และงดการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
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  - สถานศึกษาเอกชน   
  ❍ ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่........เดือน.................พ.ศ. ....  (โปรดระบุ) 
        ❍ ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ จ านวน ........................ บาท (โปรดระบุ) 
        ❍ ประกอบอาชีพอ่ืน (โปรดระบุ) .........................มีรายได้เดือนละ .....................บาท 
  ❍ ไม่มีอาชีพอ่ืน     
    

      2.2  รายได้ของคู่สมรส 
           ❍ รับราชการเดือนละ................................บาท 
          ❍ ประกอบอาชีพอ่ืนเดือนละ...............................บาท 
           ❍ เกษียณอายุการท างานมีรายได้หลังเกษียณเดือนละ....................................บาท 
           ❍ ไม่มีรายได้เพราะ................................................................................................... .............     
  ❍ หย่า/แยกกันอยู่  กับสามี/ภรรยา  ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ.....................................บาท 

      2.3 รายได้อื่น ๆ ทั้งของตนเองและคู่สมรส 
           ❍ บ้านให้เช่า จ านวน............................หลัง ได้รับค่าเช่าเดือนละ........................................บาท 
           ❍  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................เดือนละ.....................................บาท 
         ................................................................................................................... ........................... 

 3. สภาพความเป็นอยู่  
   3.1  มีบ้านเป็นของตนเอง ปลูกในที่ดินของตนเอง จ านวนเนื้อที่.............ไร่.............ตารางวา 
   อยู่ที่ แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ....................................................... 
   จังหวัด.......................................ราคาบ้านและท่ีดินปัจจุบันประมาณ.............................บาท 
 3.2 มีบ้านของตนเอง ปลูกในที่ดินของผู้อ่ืน  จ านวนเนื้อที่....................ไร่.......................ตารางวา 
  อยู่ที่ แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ................................................... 
  จังหวัด.................................................ราคาบ้านประมาณ..............................................บาท 
 3.3 เช่าบ้านอยู่เดือนละ...................................บาท 
   3.4 อาศัยอยู่กับ   
        ❍ บิดา   ❍  มารดา    ❍ บุตร                                      

        ❍ บ้านพักข้าราชการ และหลังจากเกษียณแล้ว  ❍ จะเช่าบ้าน  ❍ อาศัยอยู่กับ            .                    
   ❍ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................  

 4. ทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส (นอกเหนือจากข้อ 3.1) 
     -  มีที่ดิน จ านวน...........................แปลง รวมจ านวน.............................ไร่ 
        อยู่ที่ แขวง/ต าบล....................................................เขต/อ าเภอ.......................................................… 
                 จังหวัด.................................................ใช้เพาะปลูกมีรายได้ปีละ...................................................บาท 
        หรือให้เช่าเดือนละ......................บาท หรือใช้ท าประโยชน์อย่างอ่ืนรายได้ปีละ............................บาท 

  - มีรถ จ านวน ................ คัน (ระบุประเภท / ยี่ห้อ / รุ่น ) 
    ............................................................................................................................. ............................... 
   ..................................................................................................................................... ....................... 
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 5. สภาพการด ารงชีวิตหลังจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่   
สภาพการท างาน การอุปการะบุคคลในครอบครัว และภาระความรับผิดชอบในครอบครัว โดยย่อ) 
................................................................ ...................................................................................................... ................ 
...................................................................... ............................................................................................ .................... 
........................................................ ...................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
สรุปภาระหนี้สิน  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 (1) สหกรณ์..................................    คงเหลือจ านวน.........................บาท    
                (มีหุ้นสหกรณ์ จ านวน.................................บาท) 
 (2) ธอส. ......................................  คงเหลือจ านวน.........................บาท   
 (3) ธ. ออมสิน ..............................  คงเหลือจ านวน.........................บาท   
 (4) อ่ืน.........................................  คงเหลือจ านวน.........................บาท   

                                              รวมทั้งสิ้น    ........................บาท 
หมายเหตุ  - แนบหนังสือรับรองการเป็นหนี้สินเสนอประกอบการพิจารณาด้วย    

 6. สถานภาพครอบครัว  มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา จ านวน          คน 

ล าดับที่                ชื่อ รายได้ ชื่อสถานที่ท างาน 
1    
2    
3    

 7. จ านวนบุตร  มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวม...............คน (ไม่นับรวมบุตรบุญธรรม) 
         ❍ ก าลังศึกษาและอยู่ในอุปการะ จ านวน................คน   
       (ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านมาด้วย หากไม่แนบจะไม่น ามาประกอบการพิจารณา) 

ล าดับที่                ชื่อ ว.ด.ป.เกิด ชื่อสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ชั้น  หมายเหตุ 
1      
2      
3      

         ❍ จบการศึกษาแล้วแต่ยังต้องอุปการะ จ านวน ...........คน  

         ❍ ประกอบอาชีพแล้ว จ านวน...........คน (โปรดระบุรายละเอียดให้ครบทุกช่อง)  

ล าดับที่                ชื่อ เงินเดือน ชื่อสถานที่ท างาน 
1    
2    
3    

 
 
 
          หมายเหตุ : ท่านต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วนทุกประการ หากข้อความที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับ                   
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      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าไม่เป็นความจริง    
ในสาระส าคัญ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสิทธิ     
การที่จะพึงได้จากการได้รับเงินช่วยเหลือ 
                     ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ 
                (..........................................................) เขียนตัวบรรจง 

 8. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    ข้าพเจ้า................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง   ❍ ครูใหญ่   ❍  อาจารย์ใหญ่    ❍  ผู้อ านวยการโรงเรียน       
ต าแหน่งอื่นนอกจากนี้   (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
ตรวจสอบเอกสารของ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
ได้แจ้งรายได้และทรัพย์สินเป็นความจริงทุกประการ  

              ลงชื่อ.........................................................ผู้บังคับบัญชา 
           (.......................................................) เขียนตัวบรรจง 

 9. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาในสังกัด 
     ขอรับรองว่าผู้ขอสมควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้เงินช่วยเหลือครูอาวุโส 

             ลงชื่อ....................................................ผู้บังคับบัญชาในสังกัด 
                          (....................................................) เขียนตัวบรรจง 
                            ต าแหน่ง....................................................... 
                                             (ผู้ลงนามรับรองด ารงต าแหน่งตามหมายเหตุข้อ 9) 

หมายเหตุ  การลงนามรับรองของผู้บังคับบญัชาตามข้อ 8 และข้อ 9    

สังกัด ต าแหน่งผู้ขอ 
ต าแหน่งผู้ลงนามรับรอง 

ข้อ 8 ข้อ 9 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา 

- ครู 
- ผอ. โรงเรียน   

- ผอ. โรงเรียน 
- ผอ. สพป. / ผอ.สพม.   

- ผอ.สพป. / ผอ.สพม. 
- ศึกษาธิการจังหวัด  

ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่   

- อาจารย์ใหญ ่
- ผอ. โรงเรียน / ผู้จัดการ 

เลขาธิการ กช. 

ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่   

- อาจารย์ใหญ ่
- ผอ. โรงเรียน / ผู้จัดการ 

ศึกษาธิการจังหวัด   

ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดันราธิวาส  
ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่   

- อาจารย์ใหญ ่
- ผอ. โรงเรียน / ผู้จัดการ 

ผอ. สช.จ. นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
สงขลา และสตลู      

  ลงนามรับรองตนเองไม่ได ้

สังกัดอื่น - ครู / อาจารย ์ ไม่ต่ ากว่าระดับ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับสูงกว่าผูล้งนามในข้อ 8 

  ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้
 

 

 

 

 



 

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ ประจ าปี 2565 

  สังกัด                                            .  

ชื่อ – สกุล 
จ านวนบุตรที่อยู่ 

ในอุปการะ 
รายได้ของตนเองและ 

คู่สมรสหลังอายุ  ๖๐ ปี 
รายได้พิเศษ สภาพการด ารงชีวิต 

ทรัพย์สินของตนเอง 
และคู่สมรส 

เหตุผลทีไ่ด้รับ 
การพิจารณา 

       

 

                                                                          ลงชื่อ                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                                (                                                ) 
                                                                                    ต าแหน่ง                                                 .  
 
                         ลงชื่อ                                                  รองประธานกรรมการ                               ลงชื่อ                                                   กรรมการ 
                                (                                                )                                                               (                                                  )  
                      ต าแหน่ง                                                 .  ต าแหน่ง                                                   .  
 
                       ลงชื่อ                                                  กรรมการ                                                ลงชื่อ                                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                (                                                )                                                              (                                                   )  
                      ต าแหน่ง                                                 .  ต าแหน่ง                                                   .  
 
    

แบบ  มอ.3  

แบบ มอ. ๓ 
 



 แบบ มอ. ๔ 
 
บัญชีรายช่ือครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  ประจ าปี  ๒๕65      

สังกัด................................................ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล สถำนที่ปฏิบัติงำน 
รวมเวลำ 

ปฏิบัติหน้ำที่    
หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2565 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด คุณสมบัติตามประกาศฯ ข้อ เอกสารประกอบฯ หมาย
เหตุ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

          
          
          
          
          
          

 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จ านวน...........คน  และยื่นแบบขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน จ านวน ......... คน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประกาศฯ ก าหนด และ
ยื่นแบบค าขอฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้อง ครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หาก
ปรากฏภายหลังว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(.................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่.............................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ มอ. ๕ 



ข้อแนะน าการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ของผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจ าปี 2565 (แบบ มอ. 1) 

   --------------------- 
  สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร 
และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตามข้อ 1.1 - 1.4 และด าเนินการ 
“ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา” ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติ 
 ๑.1 เป็นสมาชิกคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์                 
อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาซึ่งได้รับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูฉละบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2565    
 1.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ หรือผู้บริหาร
การศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่รวมกันไม่น้อยว่า ๓๐ ปี ตรวจแบบค าขอฯ ข้อ 3.1 และส าเนาทะเบียนประวัติ     
หรือส าเนาสมุดประวัติ ให้ถูกต้องตรงกันและต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี ดังนี้  
 (1) ต าแหน่งครู + ผู้บริหารสถานศึกษา + ผู้บริหารการศึกษา + ศึกษานิเทศก์ = ไม่น้อยกว่า 30 ปี     
(ไม่นับรวมต าแหน่งตาม 38 (ค)  เช่น ต าแหน่งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 
นิติกร ฯลฯ) 
 (2) กรณีส าเนาทะเบียนประวัติฯ ระบุระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่รวมกันไม่ครบ 30 ปี     
ให้ผู้ยื่นแบบค าขอฯ ด าเนินการตามประกาศมูลนิธิฯ ข้อ 2.1.1 
 1.3 อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2565 ตามประกาศข้อ 1.3   
 1.3.1 ระยะเวลาของผู้ยื่นแบบค าขอฯ  
 (1) เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ๒504 ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒505    
  (2) เกิดวันที่ ๒ ตุลาคม ๒503 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ๒504 ตามประกาศมูลนิธิฯ                       
ข้อ 2.1.3 (ไม่เคยยื่นแบบค าขอฯ ในปี 2564 โดยนับเวลาการเป็นครูถึงปี 2564 และไม่มีสิทธิยื่นแบบขอรับเงิน
ช่วยเหลือ) 
 1.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย (ถึงแม้จะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม) ตามประกาศฯ ข้อ 1.4 
       กรณีเคยถูกลงโทษทางวินัย ภายหลังได้รับการยกโทษ ต้องแนบส าเนาค าสั่งการถูกลงโทษ 
และส าเนาค าสั่งยกโทษ โดยเจ้าหน้าที่นิติกร เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
 1.5 กรณีต่อไปนี้ถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นครูอาวุโส 
 (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ตามข้อ 1.2 รวมกันไม่ครบ 30 ปี   
 (2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ไม่ถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
  ลาออกหรือเข้าโครงการเกษียณอายุ ก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์    
      จ าหน่ายออกจากโรงเรียนเอกชน ก่อนอายุครบ ๖๐ ปี   
      อายุเกิน 61 ปี (ตามประกาศฯ ข้อ 1.3)  
 (4) เคยถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่อออก) 
 (5) เคยได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นครูอาวุโสแล้ว   
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ข้อแนะน าการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ของผู้ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือ ประจ าปี 2565 (แบบ มอ. ๒) 

------------------------------ 
             ผู้ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือ จะต้องยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากต้นสังกัด              
(1 ราย) จึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน จากคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ       
ส่วนจะให้ความช่วยเหลือจ านวนกี่คน เป็นจ านวนเงินเท่าใด ขึ้นอยู่กับรายได้ของมูลนิธิฯ  

หลักฐานประกอบการยื่นขอ 
 ๑. แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ ประจ าปี 2565 (แบบ มอ. ๑) 
 ๒. แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ประจ าปี 2565 (แบบ มอ. ๒) 
 3. รูปถ่ายขนาด  ๒ นิ้ว เห็นภาพชัดเจนไม่พร่ามัว (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสีด า)  ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
จ านวน ๑ รูป (ติดบนแบบค าขอฯ) 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอ และชื่อบุตรในอุปการะ 
 5. สลิปเงินเดือน ส าเนาหลักฐานการมีหนี้สิน เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินธนาคาร / สหกรณ์                  
ออมทรัพย์ฯ และอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในแบบค าขอฯ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕64) 

การตรวจสอบหลักฐาน 
 ๑. ให้ยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน  พร้อมกับแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    
 ๒. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕65 เท่านั้น และเป็นผู้มีคุณสมบัติ และ
หลักฐานครบถ้วน ในการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
คัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ ประจ าปี ๒๕65 ตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ                 
ก าหนด 
 ๓. ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ยื่นแบบค าขอฯ ปฏิบัติตามรายละเอียดในแบบค าขอฯ (มอ.๒) หรือไม่                 
หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือผู้ลงนามรับรองไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งผู้ยื่นแบบค าขอฯ ด้วยว่าจะไม่ได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์   

การกรอกแบบขอรับเครื่องหมายฯ (มอ. ๒) 
 ๑. ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเงินบ านา  (ค านวณจาก           
ระบบกรมบั ชีกลาง) และเงินเดือนครั้งสุดท้ายที่คาดว่าจะได้รับ  ส าหรับผู้ที ่ปฏิบัติหน้าที่อยู ่โรงเรียน
เอกชน จะต้องระบุว่าได้สอนต่อหรือไม่ หรือระบุว่าได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพหลังจากจ าหน่ายออกจ านวน
เท่าใด 
 ๒. สรุปสภาพการด ารงชีวิตหลังจากมีอายุครบ ๖๐ ปี ในข้อ ๕ ให้ครบถ้วน 

ผู้ลงนามรับรองในแบบขอรับเงินช่วยเหลือ 
 1. ผู้ขอ ต าแหน่งครู ผู้ลงนามรับรองในข้อ ๗ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาต าแหน่ง ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ขอจะลงนามรับรองตนเองไม่ได้ และผู้ลงนามรับรอง
ในข้อ ๘ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่าผู้ลงนามรับรองในข้อ ๗  
 ๒. ผู้ขอ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ลงนามรับรองในข้อ ๗ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาระดับ                
เหนือขึ้นไปจะลงนามรับรองตนเองไม่ได้    
 3. ส าหรับผู้ขอต าแหน่งอื่น ที่ระดับเหนือกว่าข้อ ๑ และ ๒ การลงนามรับรองในแบบ มอ. ๒    
ข้อ ๗ และ ๘ ให้เป็นไปตามล าดับชั้น  แต่จะลงนามรับรองตนเองไม่ได้      
 
                                                     -------------------- 



 
สถานที่ติดต่อขอรับ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ  

ครูอาวุโส ประจ าปี 2565 
 

ที ่ สังกัด สถานที่ขอรับ – ยื่นแบบ 
1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (สถานศึกษาในสังกัด) - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      - กศน.อ าเภอ / กศน. จังหวัด 

- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั 

1.4 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      -สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
      -สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค 

 
-ส านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
-ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
-ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สงขลา สตูล (แล้วแต่กรณี) 

2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1 ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สถานศึกษาในสังกัด) 

-ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 
สถานศึกษาในสังกัด 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  
1-42 (สังกัดพ้ืนที่ใดให้ยื่นที่เขตพ้ืนที่นั้น) 

3 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 

-ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
 ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 
 กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 

3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
3.3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
3.4 วิทยาลัยชุมชน 
3.5 สถานศึกษาในสังกัด  

4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
-สถานศึกษาในสังกัด 

 
-ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
-สถานศึกษาในสังกัด 

 
-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
-สถานศึกษาในสังกัด 

 
-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

7 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหาคร 
-สถานศึกษาในสังกัด 

 
ส านักการศึกษา ถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร  

8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
8.1 อบต. / อบจ. / เทศบาล 

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 8.2 สถานศึกษาในสังกัด 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 



 
รายละเอียดการรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นแบบค าขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร  

และเงนิช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2565 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ผู้ลงนามรับรอง 

    ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป             
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

สถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเอกชน  ส่วนภูมิภาค  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักการศึกษาเอกชนจังหวัด 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร    

ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - สถานศึกษา 
  - องค์การบริหารส่วนต าบล / องค์การบริการ
ส่วนจังหวัด / เทศบาล 

 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด / นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี 

 
- นายกเทศมนตรี / นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้อง ส่วนการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 
กศน. อ าเภอ  

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศยัจังหวัด 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  - สถานศึกษาในสังกัด 
 
  - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 

 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
- ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด 

 
- ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา                 
วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
  - มหาวิทยาลัย 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
  - วิทยาลัยชุมชน 
  - สถานศึกษาในสังกัด 

 
 

อธิการบดี 

 
 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

สถานศึกษา สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถานศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
สถานศึกษา สังกัด ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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 2. ตรวจเอกสารประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตามประกาศมูลนิธิฯ ข้อ 2 และในแบบขอรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจ าปี 2565 (แบบ มอ. 1)  
 3. ผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน มูลนิธิฯ จะไม่รับพิจารณาให้เป็น       
ครูอาวุโสในปี 2565 ตามประกาศมูลนิธิฯ ข้อ 4 
 4. หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตาม
ประกาศมูลนิธิฯ พร้อมลงนามรับรองในแบบขอรับเครื่องหมายฯ (แบบ มอ.1) ข้อ 7 หากปรากฏภายหลัง                        
ว่าไม่เป็นความจริง หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบ ตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ  
 

  --------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


