
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ      

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

  ________________________  
 

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)              
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โดยก าหนด
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 และก าหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 14 มิถุนายน  
2565 นั้น  

บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ล าดับที่ 1 คือ 
นางสาวสัณหจุฑา  ถิรางกูร ทั้งนีผู้้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชีเมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
2. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
3. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง 
4. ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามที่ก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับ            

การคัดเลือกและก าหนดให้ผู้คัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  

5. ให้ถือประกาศนี้ เป็นหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง  และให้น า
เอกสารมารายงานตัว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่         
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้หากผู้ใด
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 ด าเนินการเพิกถอนค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้   

   ประกาศ  ณ  วันที่   13   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 
 
 

  (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 
 



 

เอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการบรรจุแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

******************* 

  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง             
ครูผู้ช่วย  เตรียมหลักฐานจัดท าทะเบียนประวัติ (กพ.7)  การลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ  การท าบัตรข้าราชการ  
และการสมัครเป็นสมาชิก กบข.  ดังนี้ 
   1. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประดับประดับช่อชัยพฤกษ์ในระดับปฏิบัติการ(ระดับ 5-6) ไม่ต้อง 
               ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า            
         ขนาด   1 X 1.5  นิ้ว  ถา่ยครั้งเดียวกัน              จ านวน 12  รูป   
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับเจ้าบ้าน       จ านวน 10 ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  พร้อมตัวจริง  จ านวน 10 ฉบับ 
  4. ส าเนาปริญญาบัตร  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  5  ฉบับ 
   5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยพร้อมฉบับจริง  จ านวน  5  ฉบับ 
           6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง จ านวน 5  ฉบับ 
  7. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  พร้อมฉบับจริง จ านวน  5  ฉบับ 
   8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  มารดา  คู่สมรส(ท่ียังไม่หมดอายุ)  

     พร้อมฉบับจริง        จ านวน  5  ฉบับ 
   9. ส าเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา พร้อมฉบับจริง(ถ้ามี) จ านวน  5  ฉบับ 
 10. ส าเนามรณบัตร ของบิดา มารดา คู่สมรส  พร้อมฉบับจริง(ถ้ามี)   จ านวน  5  ฉบับ 
          11. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  ได้แก่ หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  
                ใบส าคัญแสดงการสมรส  ทะเบียนหย่า  ของตนเอง  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  5  ฉบับ 
 12. ใบรับรองหมู่โลหิต (ฉบับจริง)      จ านวน  1  ฉบับ 
          13. หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง)   จ านวน  1  ฉบับ 

14. ส าเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการดังกล่าว    จ านวน  1  ชุด 
15. ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน    จ านวน  2  ฉบับ 
      เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) (ถ้ามี) 
           

หากภายหลัง ก.ค.ศ.พิจารณาคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่น ามาสมัครแล้ว ก.ค.ศ. ไม่ได้รับรองก่อนหรือ
ภายในวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย หรือไม่เป็นคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัคร          
ให้ถือว่ า เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และหรือขาดคุณสมบัติทั่ ว ไปตามมาตรา 30                              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

 หมายเหตุ  1. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการ(กากี) 
             2. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรับรองส าเนาหลักฐานด้วยตนเองทุกฉบับ กรณีเอกสารของบิดา
มารดา หรือคู่สมรส ให้เจ้าของเอกสารเป็นผู้รับรองส าเนาหลักฐาน 

 


