
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งท ี่ ๓/ ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕:๖๒ ม ีมต ิอน ุม ัต ิให ้สำน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเน ินการ 
ขอใช ้บ ัญช ีผ ู้สอบแข ่งข ับได ้ของคณ ะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดอ ื่น  มาข ึ้นบ ัญช ีเป ็นผ ู้สอบแข่งข ันได ้ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
มีมติอนุมัติให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีผ ู้สอบแข่งข ันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ 
ค ณ ะก รร ม ก าร ศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด ช ุม พ ร  ลงวันท ี่ ๖ ก ัน ยายน  พ .ศ .๒๕๖๑ ม าป ระก าศ ข ึ้น บ ัญ ช ี 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑ ราย 
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ใช้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 
ตามประกาศนี้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้ัน ๒ สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธี้เสด็จ อำเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมให้นำเอกสารหลักฐานต่อไปน้ีไปประกอบการรายงานตัว

๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนผลการเรียน (7โลกร๗ เวบั ที่ผู้มีอำนาจ 
อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
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. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกให้ไวไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ชุด

/ ๘.รูปถ่าย...



- ๒-

๘. 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
เอกสารหลักฐานท่ีเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมลงวันท่ีกำกับและจัดเรียงตามรายการข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งชันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 
๒. ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 
๓. ผู้นั้นได้ขอสละลิทธิ้การบรรจุแต่งตั้ง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเช้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแช่งชันได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
จะไม่พ ิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ สำหรับ 
ผู้สอบแช่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีแล้วจะถูกยกเลิกบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายศึริพัฒ พัฒกุล)
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช



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

กลุ่มวิชา ลำดับ
ท ี่

ขื่อ -  ข่ือสกุล ลำดับที่ตาม 
ประกาศ กศจ. 
เจ้าของบัญชี

โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด/ 
ตำแหน่งเลขที่ 

ที่จะได้รับการบรรจุและ 
แต่งต้ัง

ผู้สอบแข่งขันได้ 
ตามประกาศ กศจ. 

เจ้าชองบัญชี

ภาษาเกาหลี ๑ นางสาวซูไรยา
สามะ

๒ โรงเรียนทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สพม. ๑๒
เลขทีตำแหน่ง ๑๑๗๑๑๙

ประกาศคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 
ชุมพร ลงวันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๑ เ  
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