


  
ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   เรื่อง  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร  และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  ประจ าปี  ๒๕60   
------------------------------ 

 ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  ก าหนดให้สมาชิกคุรุสภาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบของมูลนิธิฯ  ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕60  ดังนี้ 
 ๑. ผู้ย่ืนขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   ๑.๑  เป็นสมาชิกคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  ๒๔๘๘  ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ  หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่จะมีอายุครบ  ๖๐ ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
 ๑.๒  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า และท าการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี เฉพาะผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ต้องเคยเป็นครูหรื อผู้บริหาร
สถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี  
 ๑.๓  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา  จนถึงอายุ
๖๐ ปีบริบูรณ์ 
             ๑.๔  เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู
ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔  เท่านั้น  จึงจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมาย    
เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือผู้แทนพระองค์ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน  ๒๕61 ส่วนจะเป็นวันใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
 ๒. สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร        
ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  รวม ๕ รายการ  ดังนี้ 
    ๒.๑  แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  (แบบ มอ. ๑)        
  ๒.๒  รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด  ๒ นิ้ว  จ านวน  ๑ รูป 
  ๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
      ๒.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกคุรุสภา  หรือส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     ๒.๕  ส าเนาสมุดประวัติการเป็นครู  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมาชิกคุรุสภาเคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด
โดยใช้ต้นฉบับที่เจ้าหน้าที่บุคลากรรับรองส าเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินทุกหน้า  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

     /รายละเอียด... 
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 (๑) รายละเอียดของเจ้าของประวัติ  เช่น  ชื่อ – สกุล  วัน เดือน ปี เกิด สังกัด ฯลฯ 
 (๒) รายการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครู ต้องบันทึกตั้งแต่บรรจุ จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณ  
  (๓) หน้าความผิดในราชการ  ถ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  ขอให้เจ้าหน้าที่บุคลากร     
เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย” โดยระบุชื่อ  นามสกุลของเจ้าของประวัติ  ไว้ด้วย 
  (๔) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนเอกชน  จะต้องแนบส าเนาสมุดประวัติการเป็นครูที่บันทึก 
สถานที่ปฏิบัติงาน วันบรรจุ - จ าหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และโปรดให้ผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่ายังท าการสอนอยู่  มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจ าหน่ายออกเม่ือใด  
หมายเหตุ  - การกรอกรายการรายละเอียดต่าง ๆ และการส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน   
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นครูอาวุโส 
  ในกรณีเวลาการประกอบอาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ ๓๐ ปี ถ้าเคยท าการสอนโรงเรียนเอกชน 
จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อ านวยการ       
กองทะเบียน หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ) ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่          
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแตเ่มื่อใด  และจ าหน่ายออกเม่ือใด 
 ๓. สมาชิกคุรุสภาทีม่ีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเป็นครูอาวุโส  (ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔)  โดยต้องยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ. ๑) พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแนบไปกับแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ. ๒) และเอกสารประกอบ      
การพิจารณา  ดังนี้     
 ๓.๑  รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป)  ขนาด  ๒ นิ้ว  จ านวน  ๑ รูป 
 ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรในอุปการะ  จ านวน  ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ  เพ่ือประโยชน์ของท่านโปรดกรอกรายละเอียดในแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  (มอ. ๒) ดังนี้ 
   ๑) ได้รับเงินเดือนครั้งสุดท้ายเท่าใด  (โดยประมาณ หากไม่กรอกจะไม่รับพิจารณา) 
 ๒) เงินบ านาญที่จะได้รับ  (ค านวณจากระบบกรมบัญชีกลาง) / รายได้พิเศษต่าง ๆ  
  ๓) ส าหรับโรงเรียนเอกชนต้องกรอกรายละเอียดว่า ได้รับเงินเดือนเท่าใด  โรงเรียนให้สอนต่อ
หรือไม่ ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพเท่าใด / มีรายได้พิเศษหรือไม่  
                ๔) ฐานะความเป็นอยู่เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน ที่ดิน  บ้านให้เช่า  ผลประโยชน์อื่น ๆ   
   ๕) ภาระหนี้สิน  โดยสรุปรายการเป็นหนี้สินว่ามีเท่าใด  พร้อมแนบส าเนาเอกสารประกอบ     
การพิจารณา 
                ๖) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตรในอุปการะ เช่น  อายุ  การศึกษาของบุตร  การประกอบอาชีพของบุตร 
 ๔.  เฉพาะผู้ที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปี  ๒๕๕9  แต่ยังมิได้ยื่นค าขอต่อมูลนิธิฯ  มีสิทธิยื่นค าขอ    
ได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60 เท่านั้น โดยจะยื่นค าขอรับได้เฉพาะเครื่องหมาย        
เชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  
  ๕.  สถานที่ติดต่อ ขอทราบรายละเอียด และยื่นแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ ตามที่ผู้ขอสังกัดอยู ่ดังนี้ 
 

สังกัด สถานที่ขอรับ  -  ยื่นแบบ 
 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๑.๑  สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    ๑.๒  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
             ตามอัธยาศัย 

 

 
- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 

                        /1.3 ส านักงาน... 
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สังกัด สถานที่ขอรับ – ยื่นแบบ   

    ๑.๓  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
           -  กรุงเทพมหานคร           

 
           -  ส่วนภูมิภาค 
       

 

 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
- ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส   
  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล  (แล้วแต่กรณี)    
 

 
 

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
 

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
   เขต ๑ – ๔๒ (สังกัดเขตพ้ืนที่ใดให้ยื่นที่เขตพ้ืนที่นั้น) 
   

 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    - มหาวิทยาลัยราชภฏั   
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
    - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั 
    - วิทยาลัยชุมชน 
 

 

      
 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๔. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 

๖. สถาบันการพลศึกษา  
 

 

 สถาบันการพลศึกษา  
 

๗. ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
 

 

 ส านักการศึกษา  ถนนลาดหญ้า กทม. 
 

๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
   
 

 

(รายละเอียดเพิ่มเติมและ Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสได้ที่ http://www.ksp.or.th/) 
 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

                                            (นายจรูญ  มิลินทร์)    
 ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส  
                                           ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 



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

เรื่อง  ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส 

เรียน  ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       - เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน *                                                                                     
           - เลขประจ าตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                            

     ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล...................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................หมู่ที.่............ซอย..................................หมู่บ้าน............................................. 
ถนน..........................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์ (บ้าน)................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ *......................................... e-mail address .......................................................................    
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์ 
จะขอรบัเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร จากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จงึขอเสนอรายละเอียด 
และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา   ดังนี้ 
       *1. ข้าพเจ้าเกิดเม่ือวันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ...........* 
         2. ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง...................................................... แยกเป็นดังนี้  
- ❍ ครู.........ปี   +  ❍ ผู้อ านวยการสถานศึกษา..........ปี  =   *รวม........ปี (ไม่น้อยกว่า 30 ปี)    
- ❍ ครู.......ปี (10 ปี) + ❍ ผู้บริหารการศึกษา........ ปี + ❍ ศึกษานิเทศก์.......ปี  = .......ป ี(ไม่น้อยกว่า 30 ปี)                 
สถานที่ปฏิบัติงาน.............................................................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
โทรศัพท์..........................................สังกัด (โปรดระบุให้ชัดเจน)*......................................................................

         3. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ 
          ❍ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย   
          ❍ เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุ................................................................................................... 
(ต้องส่งส าเนาค าสั่งการถูกลงโทษทางวินัยไปด้วย / กรณีท่ีได้รับการยกโทษ  ให้แนบส าเนาค าสั่งลงโทษและยกโทษ 
โดยเจ้าหน้าที่นิติกร  เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วยหมึกสดสีน้ าเงิน)  

 
 

 
 

โปรดติดรูป  
ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป 

(ขนาด  2  นิ้ว) 
ต้องชัดเจน ไม่พรา่มัว 

และถ่ายไว้ไมเ่กิน  1  ปี 
(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท 

ชุดสุภาพ /  ไม่สวมแว่นด า) 
 แบบขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 

แบบ  มอ.1 

แบบ  มอ. 1 
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 4. ข้าพเจ้ามีเวลาประกอบอาชีพครูและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามล าดับ  ดังนี้ 
     4.1  รายการประกอบอาชีพการเป็นครู  (ครู / ผู้บริหารสถานศึกษา) 
            โปรดกรอกรายการตั้งแต่เริ่มบรรจุ จนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่อายุครบ  60 ปีบริบูรณ์    
ส าหรับผู้ที่เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ให้กรอกวัน เดือน ปี ระหว่างที่เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ต่อเนื่องกัน
ในการกรอกรายการสถานท่ีปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย  ให้กรอกวัน  เดือน  ปี  จนถึงวันที่ 30 กันยายน             
ของปีที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ถ้าออกก่อนอายุ 60 ปี โปรดแจ้งให้ทราบด้วย (ถ้าไม่กรอกรายการด้านล่าง    
จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นครูอาวุโส) 

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................................................................... 
ตรรรรรรรต้ังแต่วันที่.........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. ......... 

ครั้งที่ 11 สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง.................................................................. 
ตรรรรรรร  ต้ังแต่วันที่.........เดือน..........................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 12 สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง.................................................................. 
  ต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 13  สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง.................................................................. 
ตรรรรรรร  ต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 

ครั้งที่ 14  สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในต าแหน่ง.................................................................. 
ตรรรรรรร  ต้ังแต่วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......... 
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    4.2  รายการรับราชการในต าแหน่งอ่ืนในสังกัด (ผู้บริหารการศึกษา / ศึกษานิเทศก์)) 
            ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นสถานศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี แล้วมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศกึษา  
หรือศึกษานิเทศก์ รวมแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 30 ปี  โดยกรอกรายการเป็นครูที่ท าการสอนในข้อ 4.1 และในข้อ 4.2  
ให้กรอกรายการรับราชการในต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์  โดยกรอกวัน  เดือน  ปี ในแต่ละครั้ง
เฉพาะที่ย้ายสถานที่ให้ต่อเนื่องกัน  จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีทีอ่ายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ 
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................. 

 5.  ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 5.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    
                5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกคุรุสภา  หรือส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
      5.3  ส าเนาสมุดประวัติการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละสังกัดจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ค าน าหน้านาม  ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุครบ 60 ปีเมื่อใด เริ่มบรรจุเมื่อใด 
สังกัดหน่วยงานใด หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้แนบส าเนาการเปลี่ยนแปลงมาด้วย  
 2) วัน เดือน ปี เริ่มปฏิบัติหน้าที่  / ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน / เอกสารอ้างอิง โดยจะต้อง
กรอกรายการจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559  (กรอกข้อมูลในข้อ 4.1 หรือ 4.2 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 
 3) ข้อมูลการได้รับโทษทางวินัย  ให้แนบส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) หรือส าเนาสมุดประวัติ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (กรณีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย) 
                        ส าหรับข้อมูลข้อนี้ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ  โปรดระบุ  ชื่อ – สกุลของเจ้าของประวัติ และข้อความว่า “ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย” พร้อมทั้ง  
ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ าเงิน  และระบุต าแหน่งผู้รับรองไปด้วย 
         - ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)   จะปรากฏอยู่ที่หน้าแรกด้านบนของข้อมูลประวัติ  
         - สมุดประวัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จะปรากฏอยู่ที่หน้าที่ 40   
 4) ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การเป็นครูโรงเรียนเอกชน  จะต้องแนบส าเนาสมุดประวัติที่มีการบันทึก
สถานทีป่ฏิบัติงาน วันบรรจุ - จ าหน่ายออกในแต่ละช่วงให้ครบถ้วน และโปรดให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้อ านวยการ
โรงเรียน  เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่ายังท าการสอนอยู่  มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา และจะจ าหน่ายออกเมื่อใด  
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                  การกรอกแบบฟอร์มตามข้อ  4.1 จะต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่สามารถ   
หาหลักฐานในช่วงใดช่วงหนึ่งของการเป็นครู  ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการในแต่ละสังกัด (แล้วแต่กรณี)  ที่ด ารงต าแหน่ง 
ในปัจจุบัน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนโรงเรียนใด ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันที่ออกจากการเป็นครู
ในช่วงนั้น  ดังนี้  
ที ่ สังกัด ผู้ออกหนังสือรับรอง 
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านักงานเทศบาล  
2 โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุ่มทะเบียนโรงเรียน  และเลขาธิการ กช. 

3 โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
- ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล  

     

       5.4  รูปถ่ายที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 4.5 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว)  จ านวน 1 รูป  
       5.5  หลักฐานอื่น ๆ  ❍  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ   ❍ ส าเนาทะเบียนสมรส  ❍ ส าเนาทะเบียนการหย่า     
               ทั้งนี้  ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  ในแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายฯ ผู้ลงนามรับรอง 
ในแบบค าขอฯ ส าเนาสมุดประวัติ  รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ  ตั้งแต่ข้อ 5.1 - 5.3 (1) – (3)  และ (4) แล้วแต่กรณี    
ให้ครบถ้วน  มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นครูอาวุโส  
  6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกมาแล้วข้างต้น  และหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน  
และเป็นความจริงทุกประการ  หากภายหลังปรากฏว่าไม่เป็นความจริงในสาระส าคัญ และหลักฐานประกอบ         
การพิจารณาไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ  ตัดสิทธิการเป็นครูอาวุโส 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้ขอ 
                          (...........................................................) 
 7. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาในสังกัด 
    ขอรับรองว่าผู้ขอเป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา  มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู 
สมควรพิจารณายกย่องเป็นครูอาวุโสสืบไป  (โปรดดูรายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง ก่อนลงนามรับรอง) 

      ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง 
                    (...........................................................) 
             ต าแหน่ง............................................................. 
หมายเหตุ  การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   

สังกัด ผู้ขอต าแหน่ง ผู้ลงนามรับรองต าแหน่ง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา 

คร ู
ผอ. โรงเรียน / ศน. 

 ผอ. สพป. / ผอ.สพม.  

- ผู้อ านวยการโรงเรียน   
- ผอ.สพป. / ผอ.สพม.      
- ศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการภาค (รับรองตนเองไมไ่ด)้ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- กรุงเทพมหานคร  

- ส่วนภูมิภาค 

 
 

คร ู/ อาจารย์ใหญ่ 
 
 

 
 
- ผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ และเลขาธิการ กช.  

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
- ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตูล    

 

ส าหรับสังกัดอื่น ผู้ลงนามรับรองต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการ และต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ขอ (รับรองตนเองไม่ได้)  







        

 

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

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

เรื่อง  ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 

    ด้วยข้าพเจ้า............................................................................ต าแหน่ง........................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...............ซอย...........................................ถนน............................................................ 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท ์(บ้าน)...............................โทรศัพท์เคลื่อนที.่........................................ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2552  และมีความประสงค์จะขอรับ
การช่วยเหลือทางการเงิน จากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่งแบบค ำขอฯ ฉบับนี้ ไปพร้อมกับ    
แบบขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ แบบ มอ.1) จึงเสนอรายละเอียด  และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   1. สถำนภำพสมรส 
       ❍ โสด ❍ สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน 
       ❍ สมรสแล้วแยกกันอยู่ ❍ หย่าร้าง 
       ❍ ถึงแก่กรรม ❍ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 

  2. รำยได้ 
      2.1  รำยได้ของตนเอง 
                     1) ข้ำพเจ้ำมีรำยได้ครั้งสุดท้ำย  รวมทั้งสิ้นเดือนละ .....................บำท แยกเป็น ดังนี้ 
  - เงินเดือน  จ ำนวน............................บำท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 
  - เงินวิทยฐานะ  จ านวน............................บาท 
  - เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน............................บาท  
  2) รำยได้หลังอำยุ  60  ปีบริบูรณ์  ดังนี้  (หำกไม่แจ้งจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ) 
          - บ ำนำญเดือนละ.......................บำท  หำกไม่ทรำบ ให้ค ำนวณจำกระบบกรมบัญชีกลำง   
  - ส ำหรับสถำนศึกษำเอกชน  ❍  ปฏิบัติหน้ำที่จนถึงวันที่.......เดือน.................. พ.ศ. ....... 
   ❍ ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ  จ ำนวน ........................ บำท 
          ❍  ประกอบอาชีพอ่ืน (โปรดระบุ) ...........................มีรายได้เดือนละ .....................บาท 
    ❍  ไม่มีอาชีพอ่ืน     
  
 

 

 โปรดตดิรูป 
ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป    

(ขนาด  2  นิ้ว) 
ต้องชัดเจน ไม่พรา่มัว 

และถ่ายไว้ไมเ่กิน  1  ปี 
(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท 
ชุดสุภาพ / ไม่สวมแว่นด า) 

 
 

แบบ มอ.2 

แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 
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      2.2  รำยได้ของคู่สมรส 
           ❍ รับรำชกำรเดือนละ................................บำท 
          ❍  ประกอบอำชีพอ่ืนเดือนละ...............................บำท 
           ❍  เกษียณอำยุกำรท ำงำนมีรำยได้หลังเกษียณเดือนละ.....................................บำท 
           ❍  ไม่มีรายได้เพราะ................................................................................................... .............     
  ❍  หย่า/แยกกันอยู่  กับสามี/ภรรยา  ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ.....................................บาท 

     2.3  รำยได้อื่น ๆ ทั้งของตนเองและคู่สมรส 
           ❍ บ้านให้เช่า จ านวน............................หลัง ได้รับค่าเช่าเดือนละ.........................................บาท 
           ❍  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................................เดือนละ.......................................บาท 
         ................................................................................................................... ........................... 
(หมำยเหตุ  ต้องกรอกข้อควำมตำมควำมเป็นจริงและครบถ้วน   หำกข้อควำมที่กรอกไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรง
กับควำมเป็นจริง  หรือให้ค ำรับรองอันเป็นเท็จ  มูลนิธิฯ  จะงดกำรพิจำรณำกำรเป็นครูอำวุโส  และงดกำรพิจำรณำ
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน) 
 3. สภำพควำมเป็นอยู่  
 ❍  3.1  มีบ้ำนเป็นของตนเอง   ปลูกในที่ดินของตนเอง   จ ำนวนเนื้อที่.............ไร.่............ตำรำงวำ 
         อยู่ที่ แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ....................................................... 
         จังหวัด.......................................รำคำบ้ำนและท่ีดินปัจจุบันประมำณ.............................บำท 

 ❍  3.2  มีบ้านของตนเอง   ปลูกในที่ดินของผู้อ่ืน   จ านวนเนื้อที่.................ไร่.......................ตารางวา 
        อยู่ที่ แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ................................................... 
        จังหวัด.................................................รำคำบ้ำนประมำณ...............................................บำท 

 ❍  3.3  เช่าบ้านอยู่เดือนละ...................................บาท 

 ❍ 3.4  อาศัยผู้อื่นอยู่ ได้แก่ 
              ❍ บิดามารดา                               ❍ บุตร 
           ❍ ญาติ                                        ❍ อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)....................................... 

  4. ทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส   (นอกเหนือจำกข้อ 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. สภำพกำรด ำรงชีวิตหลังจำกมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (โปรดระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับสภำพควำมเป็นอยู่   
สภำพกำรท ำงำน  กำรอุปกำระบุคคลในครอบครัว  และภำระควำมรับผิดชอบในครอบครัว  เป็นต้น) 
................................................................ ......................................................................................................... ............. 
...................................................................... ............................................................................................ .................... 
........................................................................... ............................................................................... ............................ 
................................................................................... ......................................................................... .......................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................. ......................................................................................... 
.................................................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ .................................................................. .................................... 
สรุปภำระหนี้สิน  (ณ วันที่  31  มีนาคม  2560) 

1) สหกรณ์............................................        คงเหลือจ านวน.........................บาท   
2) ธอส. ................................................  คงเหลือจ านวน.........................บาท   
3) ธ.ออมสิน (ช.พ.ค/ช.พ.ส.) ................  คงเหลือจ านวน.........................บาท   
4) อ่ืน....................................................  คงเหลือจ านวน.........................บาท   
                                                          รวมทั้งสิ้น    .........................บำท 

หมำยเหตุ  -  แนบหลักฐานการเป็นหนี้สินเสนอประกอบการพิจารณาด้วย    
  -  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเอกชน  ให้ระบวุ่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่    

 6. จ ำนวนบุตร 
     ก. มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวม...........................คน (ไม่นับรวมบุตรบุญธรรม) 
     ข. ก ำลังศึกษำและอยู่ในอุปกำระ............................คน  ต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนมำด้วย 
     ค. จบการศึกษาแล้วแต่ยังต้องอุปการะ...................คน 

ส ำหรับบุตรที่ก ำลังศึกษำ  

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

 
ส ำหรับบุตรประกอบอำชีพแล้ว  

ล าดับที่                ชื่อ เงินเดือน ชื่อสถานที่ท างาน 
1    
2    
3    
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      ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏว่ำไม่เป็นควำมจริง    
ในสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรมูลนิธิช่วยครูอำวุโส ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตัดสิทธิ     
กำรที่จะพึงได้จำกกำรได้รับเงินช่วยเหลือ 
                     ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ 
                (.......................................................) เขียนตัวบรรจง 

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

              ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง 
           (.......................................................) เขียนตัวบรรจง 

 8. ค ำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในสังกัด 
    ขอรับรองว่าผู้ขอสมควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้เงินช่วยเหลือครูอาวุโส 

             ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
                          (....................................................) เขียนตัวบรรจง 
                            ต าแหน่ง.......................................................  

หมำยเหตุ  กำรลงนำมรับรองของผู้บังคับบญัชำตำมข้อ 7 และ ข้อ 8    

สังกัด ผู้ขอต ำแหน่ง 
ผู้ลงนำมรับรองต ำแหน่ง 

ข้อ 7 ข้อ 8 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ / มัธยมศึกษำ 

- ครู 
- ผอ. โรงเรียน / - ศน. 
- ผอ. สพป. / ผอ.สพม. 

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

- ผอ.สพป. / ผอ.สพม. 
- รองเลขาธิการ กพฐ. 
- ศึกษาธิการภาค 

 

ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
- กรุงเทพมหานคร 

 

- ส่วนภูมิภาค 
 

 

 
 
- ครู  
- อาจารย์ใหญ่ 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่  
 
 
 

 

 
 
- อาจารย์ใหญ่ 
- ผอ. โรงเรียน/ผู้จัดการ 

- อาจารย์ใหญ่ 
- ผอ. โรงเรียน 
 
 
 

 

 
 
- ผอ. โรงเรียน หรือผู้จัดการ 
- เลขาธิการ กช.    

- ผอ. โรงเรียน 
- ผอ. สพป.  
- ผอ. ส านักการศึกษาเอกชน 
  จังหวัดนราธิวาส/ปัตตาน ี
  ยะลา/สงขลา/สตูล    

  ลงนำมรับรองตนเองไม่ได ้

- สังกัดอื่น - ครู / อำจำรย์ 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับสูงกวา่ผู้ลงนามในข้อ 7 

ลงนำมรับรองตนเองไม่ได ้
 




