
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
.............................................................. 

   ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่  5/2563            
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้            
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 9 อัตรา มาประกาศ
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื่อ                
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
23 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที ่ 26 กรกฎาคม 2561            
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื ่อผู ้สอบแข่ งขันได้ในบัญชีหนึ ่งไปขึ ้นบัญชีเป็นผู ้สอบแข่งขันได้           
ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้น าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 มาประกาศ
ขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ                     
เป ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู ้ช ่วย  โดย เป็น ไปตาม ความสมัคร ใจ             
ของผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จ านวน 4 ราย 
ล าดับที่ ล าดับที่บัญชีเดิม ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 

1 
 

377 
390 
396 
397 

 

นางสาวสะนิ  แกละมงคล 
นางสาวณัฐสุดา  ตะเภาพงษ์ 
นางสาวสุนารี  ธรรมเสนา 
นางสาววิภาพร  ไชยราช 

1. ขอใช้บัญชีตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
2. บรรจุล าดับที่ 377,390,396  
และล าดับที่ 397 

2. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง 
  จะบรรจุและแต่งตั้ งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 
  2.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) 
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  2.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี              
(หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี)  
 2.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 5 ปี) 
 ทั้งนี้ จะให้ผู้สอบแข่งขันได้รับเงินเดือนขั้นใด ให้ยึดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเจ้าของบัญชีเดิม 

   3. หลักฐานการรายงานตัว ให้จัดเรียงเอกสารแยกเป็นชุดตามล าดับและส าเนารับรอง          
ความถูกต้อง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ 
 3.1 หนังสือรับรองหรือวุฒิ บัตร หรือปริญญาบัตรฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย           
จ านวน 2 ฉบับ 
 3.2 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรฉบับจริง ของประกาศนียบัตรบัณฑิต             
วิชาชีพครู พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 2 ฉบับ (ส าหรับผู้ที่ศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 

 3.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
 3.4 ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง ของประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมส าเนา

ภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ (ส าหรับผู้ที่ศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี            
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) 

 3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว            
ไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย (อินทรธนู           
เป็นช่อชัยพฤกษ์ 3 ดอก) ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  3  รูป 

 3.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่         
รับการตรวจร่างกายถึงวันรายงานตัว และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549             
ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ  

   3.7 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
  3.8 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
  3.9 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
  3.10 หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล , ใบส าคัญการสมรส , ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี)         
พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
  3.11 ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 2 ฉบับ 
  3.12 บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  2  ฉบับ 

4. วัน เวลาและสถานที่ในการรายงานตัว 
      ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้  มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่  3 กันยายน 2563                      
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้แต่งกายเครื่องแบบราชการสีกากี 
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 ทั้งนี้ จะส่งตัวท่านไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่สถานศึกษาตามที่ท่านเลือกในวันเดียวกัน หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
การบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 5. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

ล าดับที่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขที่ อ าเภอ สังกัด กลุ่มวิชาเอก 

1 บ้านวังสิงห์ 4080 ไทรโยค สพป.กจ.3 ภาษาไทย 
2 บ้านดินโส 78 ทองผาภูมิ สพป.กจ.3 ภาษาไทย 
3 บ้านหนองสาหร่าย 788 หนองปรือ สพป.กจ.4 ภาษาไทย 
4 เสรี – สมใจ 1846 หนองปรือ สพป.กจ.4 ภาษาไทย 

6. การยกเลิกการขึ้นบัญชี 
  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใด         
กรณหีนึ่งดังต่อไปนี้ 
 6.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
 6.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
 6.3 ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
 6.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 

  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะไม่พิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี              
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้เรียกตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ 
ที่ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีใหม่แล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม 

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

   (นายอนันต์  กัลปะ) 
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 


