ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วย คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด นครศรีธ รรมราช ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๓/ ๒๕๖๒
เมื่อ วัน ที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕:๖๒ มีม ติอ นุม ัต ิใ ห้ส ำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราช ดำเนิน การ
ขอใช้บ ัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขับ ได้ข องคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด อื่น มาขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด ชุม พร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
มีม ติอ นุม ัต ิให้น ำบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ มาขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ข องคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด
นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ
คณ ะกรรม การศึก ษ าธิก ารจัง ห วัด ช ุม พ ร ลงวัน ที่ ๖ กัน ยายน พ .ศ .๒๕๖๑ มาประกาศขึ้น บัญ ชี
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑ ราย
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ใช้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้
ตามประกาศนี้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขั้น ๒ สำนักงาน
ศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราช เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ถนนศรีธ รรมราช ตำบลโพธี้เสด็จ อำเภอเมือ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมให้นำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ไปประกอบการรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนผลการเรียน (7โลกร๗ เวบั ที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่ใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่สอน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๓. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ถ้ามี) และ (7โลกร๐าเวบั ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๕. บัตรประจำตัวประซาซน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๖. บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน
๗. ใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกให้ไวไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ชุด
/ ๘.รูปถ่าย...

- ๒๘. รูปถ่ายขุดข้าราชการปกติขาวไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีต่างๆ ติดอินทรธนู
ประดับช่อชัยพฤกษ์ ๓ ดอก หน้าตรง ไม่สวมหมวกแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๒.๕ ซ.ม. X ๓ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๙. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนซื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส (ล้ามี) ฉบับจริงและ
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ขุด

เอกสารหลักฐานทีเ่ ป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมลงวันทีก่ ำกับและจัดเรียงตามรายการข้างต้น
ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งชันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้
๑. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
๒. ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว
๓. ผู้นั้นได้ขอสละลิทธิ้การบรรจุแต่งตั้ง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเช้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแช่งชันได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
จะไม่พ ิจ ารณาบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง หรือ ยกเลิก คำสั่ง บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง และจะเรีย กร้อ งสิท ธิใ ดๆ มิได้ สำหรับ
ผู้สอบแช่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีแล้วจะถูกยกเลิกบัญชีเดิม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายศึริพัฒ พัฒกุล)
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายขื่อผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ (^ มีนาคม พ.ศ.๒๕:๖๓)
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