
 

 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
...................................................................... 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ระนอง จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ                             
และแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย                                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการตามมาตรา 19 (4)                    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่  2 1 มีนาคม 2560                         
หนงัสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระนอง ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
แนบท้ำยประกำศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

1.1 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)  
1.2 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี 

ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) 
1.3 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 
1.4 อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 1๗,๖๙0 บาท ส าหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๖ ปี)       

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน

กฎ ก.ค.ศ. 
 

/(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง .... 
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(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู  และบุคลากร
ทางการศกึษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย             

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของรัฐ 
2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก 
ที่น ามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนั งสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่  ๑๘ เมษายน 2556  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                           
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ
หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย และในวันบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน อยู่ก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ 

2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
/3. วัน เวลา และสถานที่ ... 
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 3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.edurng.go.th หรือ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ระหว่างวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 (ภาคเช้า 
ระหว่างเวลา 8.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.30 น.) โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ระบุในประกาศรับสมัคร
เพียงกลุ่มวิชาเดียว 

 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและ

สาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 

4.2 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต  กรณีผู้ ได้ รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  ที่ศึกษาต่อ 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

4.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ะบตุามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จ านวน ๓ รูป ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๕ รูป 

4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ 
4.6 บัตรประจ าตัวประชาชน 
4.7 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)    
4.8 ทะเบียนสมรส/ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
4.9 ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   
4.10 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ  ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค 

ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
4.11 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือ

โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)  

4.12 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

       4.12.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  

       4.12.2 หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

4.13 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามแบบ 1     
(คส.09.10) ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                    
ที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

 
 /5. การยื่นใบสมัคร ... 



 

 

- ๔ - 

 5. กำรยื่นใบสมัคร 
 5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
 5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ไว้ ในใบสมัคร                  
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 6. ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
 6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท  
 6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ  
เฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที ่
31 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ที่ตั้ง 2/10 หมู่ 3 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง และทางเว็บไซต ์www.edurng.go.th 

 8. หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
 หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

 9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง จะท าการสอบข้อเขียนตามตารางสอบ ดังนี้ 
ตำรำงสอบ ภำค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

       และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที ่18 สิงหำคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู ้
- ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
  และอุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐาน 
  วิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ตำรำงสอบ ภำค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
วัน/เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที ่19 สิงหำคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
     เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
  หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

  ส าหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบแข่งขัน   

/10. ประกาศรายชื่อ .... 
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 10. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภำค ค   
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค โดยเรียง
ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ตำรำงสอบ ภำค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ที่ 1 กันยำยน ๒๕61  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป      

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
50 คะแนน 

 

      ส าหรับสถานที่สอบ ภาค ค จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค 

 11. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค  แต่ละภาคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ            
โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง                     
หรือสาขาวิชาเอก  
 กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
หากยงัได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า   

 12. กำรตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผล 
 12.1 จะตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 12.2 การท าข้อสอบในกระดาษค าตอบให้ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป  

 13. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันพฤหัสบดี       
ที่ 6 กันยายน 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ที่ตั้ง 2/10 หมู่ 3 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง และทางเว็บไซต ์www.edurng.go.th 
 ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้มีก าหนดสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้น
แต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  14. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 14.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชี                  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง  
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน  
 14.2 ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ำย 
 14.3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หาก
ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ  ตาม
มาตรา 30 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

/14.4 ส าหรับผู้สอบแข่งขัน ... 
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 14.4 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน                     
และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน 
อันดับครูผู้ช่วย ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนี้ ทั้งนี้ การย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
 14.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ 
ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง อนึ่ง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561  
 14.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น 
หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ  

 15. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 15.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
 15.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
 15.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
 15.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได ้
 15.๕ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 15.3  
และ 15.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 
 15.๖ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์       
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ      
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 15.๗ การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต  
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่ เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง  
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้     

           ประกาศ  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
       
 
 

       (นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ) 
             ผู้ว่าราชการจังหวดัระนอง 

                      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
 
 


