
ประกาศคณะภรรมการศึกษาธิกว่รจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สคัวค.) เพื่อบรรจุและแต่งต ั้งเข ้ารับราชการเป ็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช ่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ นัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการคัดเลือก 
โดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว และ 
การศึกษา บุคลิกลักษณะ ห่วงที วาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล 
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) เพ ื่อบรรจุและแต่งต ั้งเข ้ารับราชการเป ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช ่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบัญชีรายฃื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

การเรียกตัวบรรจุและแต่งต้ังและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรัจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 

ประกาศนี้โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือก เลือกสถานศึกษาตามจำนวนและตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร และต้องเป็น 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

๒. ให ัผ ู้ผ ่านการค ัด เล ือกไปรายงานต ัวเพ ื่อ เข ้าร ัปการบรรจ ุและแต ่งต ั้ง  ในว ันอ ังคาร 
ท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยให้ถือ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นการเรียกตัวผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธการบรรจุและแต่งตั้ง (แต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี)

๓. จะบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยไม่ข้ึนบัญชี 
๔. ล้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งด้งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้น คือ 

๔.๑ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 
๔.๒ ขอสละลิทธี้ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
๔.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 

๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะ 
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 
หน่วยงานการศึกษาที่ได้วับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี

๖. เอกสารหลักฐานที่ใข้ประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

/อนึ่ง หาก ...



อน่ึง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
ไห้ถือว่าผู้,นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ท ั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูก 
เพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่

(นายวิญณู สันติภาพวิวัฒนา) 
ศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย

๒๖



บัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก
‘ นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมืควำมสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

สำคับท่ี รหัสประจำตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

วิชาเณาเคมี.
๑ ( 5 ) ๓ 0 ๒ 0 0 ๑ นางสาวนิลิน ป็ญญาปา ใหัผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ ๑

• • รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวล0 0๙.00 น.
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

• ถือ'ว่าสละสิทธโนการ'บรรจุและแต่*wT
• •
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รายละเอียดแนบท้าย

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานตัว

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 

อย่างละ จำนวน ๑ ฉบับ

เอกสาร/หลักฐาน ของผู้รายงานตัว
๑. หนังสือรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน 
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๔. สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ 
๕. สำเนาระเบียนแสดงผลก', ริเรียน 
๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิซาฃีพครู 
๗. ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลซองรัฐ 
๘. ใบแสดงหมู่โลหิตตันฉบับ (ไม่รวมกับใบรับรองแพทย์)
๙. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๑๐. หลักฐานอื่นๆ เซ่น เอกสารการเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๑๑. กรณีเพศซายให้นำสำเนาใบรับรองผลการตรวจเสือกทหารกองเกินเข้ารับราซการทหารกองประจำการ 

(แบบ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒. สำเนาบัญซีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาในจังหวัดเขียงราย จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓. รูปถ่ายขุดเครื่องแบบปกติขาว(ไม่•ประตับเครื่องราซอิสริยาภรณ์และแถบสีต่าง ๆ)

โดยติดอินทรธนูข่อขัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอf หน้าตรงไม่สวมแว่ นตาดำ 
ขนาด ๑ นว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

๑๔. ปากกาหมีกแห้งสืน้ําเงิน/ดำ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ.๑๖

เอกสาร/หลักฐาน ของคู่สมรส
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๒. สำเนาทะเบียนสมรส
๓. หลักฐานอื่นๆ เซ่น เอกสารการเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี)

จานวน ๔ รป

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 

อย่างละ จำนวน ๑ ฉบับ

๑. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าบิดา-มารดา/หนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาใบมรณบัตรของบิดามารดา(กรณีเสียขีวิต) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานอื่นๆ เซ่น เอกสารการเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ จำนวน ๑ ฉบับ

เอกสาร/หลักฐาน ของบุตร
๑. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
๓. หลักฐานอื่นๆ เซ่น เอกสารการเปลี่ยนขื่อ-สกุล (ถ้ามี)'

จานวน
จำนวน
จานวน

๑ ฉบับ 
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ


