
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 
เรื่อง  การขึ้นบญัชีและการยกเลกิบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจแุละแต่งตั้งเข้ารบัราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
.............................................................. 

  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2565               
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย มาประกาศ                        
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื่อ                
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดย อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความในมาตรา 23 มาตรา 
47 มาตรา 53 และมาตรา 56 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2560                 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565                
และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
น าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้น าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 มาประกาศ            
ขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ             
เป ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู ้ช ่วย  โดย เป็น ไปตาม ความสมัครใจ                  
ของผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 6 ราย ดังนี้   

   1. กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

ล าดับที ่ ล าดับทีบ่ญัชีเดิม ชื่อ – ชื่อสกลุ หมายเหต ุ
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นางสาวรัชนีกร  กลอยสิงห์รัตน ์
นางสาวภคพร  สมบุญศรี 
นายแสงตะวัน  จันทรอ่อน 
นางสาวณัฎฐา  พงษ์ไทย 
นางสาววิวรรณดา  ปานม่วง 
นางสาวณัฐชนันท์  งอกค า 

1. ขอใช้บัญชตีามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 
2. บรรจุล าดับที่ 78,80,83,88,94 
และ 97 

2. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง 
  จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 
  2.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) 

 2.2 อัตราเงินเดือน... 
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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 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย           
จ านวน 2 ฉบับ 
 3.2 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรฉบับจริง ของประกาศนียบัตรบัณฑิต             
วิชาชีพครู พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 2 ฉบับ (ส าหรับผู้ที่ศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
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 นับตั้งแต่วันที่รับ          
การตรวจร่างกายถึงวันรายงานตัว 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 ที่ไม่หมดอาย ุ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 1 ฉบับ 
  3.12 หลักฐานอื่นๆ เช่น ส.ด.43 , ส.ด.9 เป็นต้น  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
 3.13 บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  2  ฉบับ 

4. วัน เวลาและสถานที่ในการรายงานตัว 
      ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้  รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่  5 มกราคม 2566                     
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต าบลปากแพรก   
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี  

ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ จะส่งตัวท่านไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่สถานศึกษาตามที่ท่านเลือกในวันเดียวกัน หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
การบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

 5. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

ล าดบัที ่ โรงเรยีน ต าแหน่ง
เลขที ่

อ าเภอ สังกัด กลุ่มวิชาเอก 

1 วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 2216 ท่ามะกา สพป.กจ.2 การศกึษาปฐมวัย 
2 วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” 2377 ท่ามะกา สพป.กจ.2 การศกึษาปฐมวัย 
3 วัดกระต่ายเต้น 2467 ท่ามะกา สพป.กจ.2 การศกึษาปฐมวัย 
4 วัดบ้านน้อย 3768 พนมทวน สพป.กจ.2 การศกึษาปฐมวัย 
5 บ้านสามยอด 3375 บ่อพลอย สพป.กจ.4 การศกึษาปฐมวัย 
6 บ้านหนองผือ 1989 เลาขวัญ สพป.กจ.4 การศกึษาปฐมวัย 

6. การยกเลิกการขึ้นบัญช ี
  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใด         
กรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 
 6.1 ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
 6.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งต้ัง 
 6.3 ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังตามก าหนด 
 6.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวันที่ก าหนดได้ 

  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ จะไม่พิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้เรียกตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้  
ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม 

       ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

  (นายโอภาส  ต้นทอง) 
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีปฏิบัติหน้าที่แทน 
       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี


