
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ       

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
--------------------------- 

  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัด เลือกนักศึกษาทุน  โครงการส่ง เสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)  ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยกำหนดสอบคัดเลือก ด้วยวิธีส ัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที ่ 26 กันยายน  2563        
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้น 

         บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว   จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ  ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระดับ
ปริญญาโท ประเภท Premium เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 กรณี ข้อ 2.2  ดังนี้ 

  1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

โรงเรียน/สังกัด 
 

สอบได้ลำดับที่ 
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  2. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 
  สำหรับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง  ให้ยึดถือประกาศผลการสอบคัดเลือกฉบับนี้ เป็นหนังสือเรียกตัว
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  และให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามข้อ 1 ไปรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่              
1  ตุลาคม  2563 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และส่งตัวไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่โรงเรียน  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1  ตุลาคม 2563  จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่
จะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ผู้สอบคัดเลือกได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
2. ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
3. ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกำหนด 
4. ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ 

/ ผู้ได้รับการบรรจุ ..... 
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ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นเวลา 2 ปี หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

  3. หลกัฐานการรายงานตัว 
  3.1 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
  3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ 
  3.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ทีไ่ม่หมดอายุฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ 

 3.4 รูป ถ่ ายหน้ าต รงไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่น ตาสี ดำ  ถ่ ายครั้ ง เดี ย วกั น และ                 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย             
(อินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ 3 ดอก) ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รูป 

 3.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการ
ตรวจร่างกายถึงวันรายงานตัว และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  จำนวน    
1 ฉบับ พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ 

 3.6 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ 
   3.7 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบบั 
   3.8 สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 1 ฉบับ 
  3.9 บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ 
  3.10 สัญญารับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโททางการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ 
   3.11 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนงัสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  สด.9 เป็นต้น 

  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการ                
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  ตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ    
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
                                              ประกาศ  ณ  วันที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 

   (นายอนันต์  กัลปะ) 
        ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
     ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 


