
 

 

 
ที่ ศธ ๐๒๕๘/ว 1646                                                                

                                                        
                                                      

                                                             1    สิงหาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์           
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565       

เรียน  (แจ้งท้าย)  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับ 
                    การคัดเลือกและข้ึนบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์            
                    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565           จำนวน  ๑  ชุด 
 

         ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล        
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2565 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ลงวันที่  8  มิถุนายน 2565                
โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2565 และดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสม
เบื้องต้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ประเมินด้านผลงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และประเมิน     
ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นั้น   
   

  บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565  เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อรายชื่อ    
ผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
 

   (นางสาวอรวรรณ คำมาก) 
                                   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทน 

   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                        

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  0-3456-4001   
โทรสาร  0-3456-4006   
(นางสาวปิยนาถ สืบเนียม) มือถือ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙4 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                           
ถนนแสงชูโต ตำบาลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 



 

(แจ้งท้าย) 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

6. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรงเทพมหานคร เขต 2 

7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและข้ึนบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 

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

   ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล        
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565  
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2565 และ
ดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ประเมินด้านผลงาน ในวันที่         
11 กรกฎาคม 2565 และประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นั้น 

  บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู ้ได้รับ     
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้  จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทราบดังนี้ 
๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรายชื ่อผู ้ได้รับการคัดเลือก       

และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจ ากมากไป
หาน้อย 

๒. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  กำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๓. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลำดับที่ 1 – 
12 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำดับที่ 1 – 2 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 
2565 เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
(1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแล้ว 
(2) ขอสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง 
(3) ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง หรือ       

ติดเงือ่นไขอ่ืนใดที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
(4) ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนด 
(5) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้ 

/ (6) ผู้ได้รับการคัดเลือก ..... 
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(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ (4) และ

ข้อ (5) ไปแล้ว  ถ้าผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรและบัญชียังไม่ถูกยกเลิก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อาจ
อนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 

๕. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนด 

๖. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  เพ่ือแจ้งให้   
ผู้ได้รับการคัดเลอืกเข้ารับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป   

๗. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครในตำแหน่งศึกษานิเทศก์รายใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ทั้งนี้  หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
แล้ว ต้องถูกเพิกถนอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ ตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                             ประกาศ  ณ  วันที่    1   สิงหาคม  พ.ศ.  2565   
       
 
 
 

   (นางสาวอรวรรณ คำมาก) 
                                   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทน 

   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี 
เพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565   
 

(ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม  2565) 

........................................ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ท่ี 
 

รหัสประจำผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

1 031014 นาง ฐิตาภรณ์ บุญฤทธ์ิ  ใหผู้้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที ่
2 031003 นาง จริมจิต สร้อยสมทุร  1 – 12 มารายงานตัว 
3 031011 นางสาว เบ็ญจา กากะนิก ในวันจันทร์ที่8 สิงหาคม 2565  
4 031008 นางสาว ญาณ์จิตตินันท ์ แสนศร ี เวลา 10.00 น. – 10.30 น.  
5 031013 นางสาว นัสชนก เศรษฐศักดาศิร ิ ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
6 031005 นางสาว ธมนต์อร ทองยัง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
7 031004 นาง วันวิสา ศรีคูบัว อำเภอเมืองฯ 
8 031012 นางสาว พิรุฬหล์ักษณ์ ทัศน์ทอง จังหวัดกาญจนบุร ี
9 031002 นางสาว ศิริกาญจน ์  การตรง     

10 031010 นาง สิรริัศมิ์   ประกอบทรัพย ์   
11 031001 นางสาว ณัฐกฤตา คชกฤษ   
12 031007 นางสาว  ณัฏฐ์ชนินาถ    วทัญญู    

 
หมายเหตุ  ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 8  ได้รับการเสนอช่ือจาก สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี 
เพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565   
 

(ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม  2565) 

 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ท่ี รหัสประจำผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

1 032002 นาง ชนธิชา เศตะพราหมณ ์  ใหผู้้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที ่
2 032001 นาย ทวีศักดิ ์ ทองดอนน้อย  1 – 2 มารายงานตัว 
     ในวันจันทร์ที่8 สิงหาคม 2565  
     เวลา 10.00 น. – 10.30 น.  
     ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
     อำเภอเมืองฯ 

     
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก ์

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2565) 
 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 30 ตำแหน่ง 

ท่ี ตำแหน่ง สังกัด 
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่
กรมบัญชีกลาง 

อาศัยเบิก 
หมาย
เหต ุอันดับ 

อัตรา
เงินเดือน 

1 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 1 117 0003943 คศ.3 58,390   
2 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 70 0005556 คศ.3 58,390   
3 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 72 0152965 คศ.3 43,080   
4 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 73 0152967 คศ.3 49,420   
5 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 74 0152914 คศ.2 35,640   
6 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 2 75 0152947 คศ.3 43,080   
7 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 48 0006718 คศ.1 27,570   
8 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 49 0006720 คศ.3 51,170   
9 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 50 0006733 คศ.3 58,390   

10 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 51 0006726 คศ.2 31,550   
11 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 54 0006732 คศ.3 58,390   
12 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 55 0006731 คศ.3 58,390   
13 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 56 0006721 คศ.3 47,500   
14 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 60 0006724 คศ.3 62,100   
15 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 62 0006716 คศ.3 58,390   
16 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 64 0152932 คศ.3 43,080   
17 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 65 0152952 คศ.3 43,800   
18 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 66 0152857 คศ.3 43,080   
19 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 67 0152851 คศ.3 43,800   

20 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 116 0003942 คศ.3 43,800   
 
 

       

/ 21 ศึกษานิเทศก์.... 



- 2 - 
        

ท่ี ตำแหน่ง สังกัด 
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่
กรมบัญชีกลาง 

อาศัยเบิก 
หมาย
เหต ุอันดับ 

อัตรา
เงินเดือน 

21 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 13 0007914 คศ.3 58,390   
22 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 15 0007916 คศ.3  58,390  
23 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 18 0007919 คศ.3 43,800  
24 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 24 0007924 คศ.3 58,390  
25 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 26 0007926 คศ.3 58,390   
26 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 28 0153585 คศ.3 43,800   
27 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 29 0153544 คศ.3 54,820   
28 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 30 0153547 คศ.3 47,660   
29 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 31 0153660 คศ.3 53,080   
30 ศึกษานิเทศก ์ สพป.กาญจนบรุี เขต 4 32 0153593 คศ.3 43,800   

 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 

ท่ี ตำแหน่ง สังกัด 
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่
กรมบัญชีกลาง 

อาศัยเบิก 
หมาย
เหต ุอันดับ 

อัตรา
เงินเดือน 

1 ศึกษานิเทศก ์ สพม.กาญจนบรุี  11 0249951 คศ.3 48,540   
2 ศึกษานิเทศก ์ สพม.กาญจนบรุี  12 0250474 คศ.3 58,390   

 
 



                             

ใบรายงานตัวผูไ้ด้รับการคัดเลือก 
                             เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   
                   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 
       (ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 
 

เรื่อง  รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

ข้าพเจ้า........................... ......................นามสกุล............................... ................... 
วุฒิการศึกษา (ตัวย่อ)......................สาขาวิชา................................................มหาวิทยาลัย....................................... 
เลขประจำตัวประชาชน.............................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................ 
ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง............................................................... 
วิทยฐานะ....................................................  ตำแหน่งเลขท่ี......................... ตำแหน่งเลขที่จ่ายตรง........................ 
เงินเดือน อันดับ.............. อัตรา .........................บาท โรงเรยีน/หน่วยงาน...............................................................  
สังกัด................................................................................................................................ .......................................... 
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 ลำดับที่ ....................  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ ดังนี้ 

❑  ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
❑  ขอรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

โดยเลือกที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........................................................................... 
ตำแหน่งเลขท่ี.................................. และได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 

❑ สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือสำเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน 
รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ    จำนวน ๑ ชุด  

❑ สำเนาปริญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท  
ที่ผู้มีอำนาจอนุมัตใิห้สำเร็จการศกึษาแล้ว     จำนวน 1 ชุด 

❑ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์) ที่ยังไม่หมดอายุ   จำนวน 1 ฉบับ  
❑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)      จำนวน 1 ฉบับ 
❑ สำเนาบัตรข้าราชการ (ท่ียังไมห่มดอายุ)      จำนวน 1 ฉบับ 
❑ สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน 1 ชุด 
❑ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ....................................................  จำนวน  1 ชุด  

หมายเหตุ  ได้จัดทำใบรายงานตัว พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จำนวน 1 ชุด และสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา จำนวน 1 ชุด  

        
  ลงชื่อ.............................................. ผู้สอบคัดเลือกได้ 

  (...........................................................) 
               ตำแหน่ง ............................................. ........... 

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

ติดรูปถ่าย 

ชุดปกติขาว 

ขนาด ๑ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖ เดิอร 



 

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว  

 
1. สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือสำเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน 
      รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ      จำนวน 2 ชุด  
2. สำเนาปริญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท  

ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศกึษาแล้ว       จำนวน 2 ชุด 
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่หมดอายุ     จำนวน  2 ฉบับ  
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)        จำนวน 2 ฉบับ 
5. สำเนาบัตรข้าราชการ (ท่ียังไม่หมดอายุ)        จำนวน 2 ฉบับ 
6. สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 2 ฉบับ 
7. รูปถ่ายชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน  6 เดือน ครั้งเดียวกัน   จำนวน 2 รูป 
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ทะเบียนสมรส    จำนวน 2 ชุด  

 
หมายเหตุ  เอกสารลำดับที่ 2-6 ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย 


