
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2562 

--------------------------- 
 

      ตาม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่ ง ต้ั ง ให้ ด าร งต าแหน่ ง ศึ กษานิ เทศก์   สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน                                 
ปี พ.ศ.2562   ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562    โดยรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 2 – 8 สิงหาคม   
2562  และด าเนินการคัดเลือกระหว่างวันท่ี 24 – 25  สิงหาคม  2562   นั้น 
 

 บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสร็จส้ินแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ  และคะแนนรวมท้ังสอง
ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  เพื่อเข้ารับการพัฒนา
ก่อนการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน
ท้ังส้ิน  9 ราย  แยกเป็น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 6 ราย  และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 3 ราย  ดังบัญชรีายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 1. การขึน้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
และอยู่ในล าดับท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครไว้  ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้  
ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  เว้นแต่  มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกครั้งใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 2. การเรียกตัว การบรรจุและแต่งต้ัง 
  2.1 การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งต้ัง ครั้งแรกจะใช้ประกาศฉบับนี้เป็นการเรียกตัวผู้มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีประกาศผลการคัดเลือกไว้ และจะบรรจุแต่งต้ังเฉพาะผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งและผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
และอยู่ในล าดับท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครไว้ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  2.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีท่ีขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์แล้วเท่านั้น 
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  2.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว แต่ยัง
ไม่ผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จะเรียกข้ามล าดับท่ีของ 
ผู้ท่ียังไม่ผ่านการพัฒนารายนั้น ๆ  จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ท่ีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งในล าดับท่ีถัดไป 
และยังคงบัญชีของผู้ท่ียังไม่ได้ผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังไว้ในล าดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและ
แต่งต้ังในครั้งท่ีมีต าแหน่งว่างต่อไป ท้ังนี้ การบรรจุและแต่งต้ังจะไม่ก่อนวันท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติครบตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่งและบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 
  2.5 ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีไว้ในล าดับท่ีดีกว่าเป็นผู้เลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใดแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้ 
  2.6 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อได้รับการส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ณ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัว หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง   

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังโดยยึดถือประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัว  
และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษา ในพฤหัสบดีที่  5  กันยายน  2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ  ห้องประชุม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  (ช้ัน 2)  ถนนตรัง - ปะเหลียน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีต้องทราบประกาศผลการคัดเลือก  หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มา
รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุและ
แต่งต้ัง  และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้  โดยให้น าเอกสารมาในวันรายงานตัว  ดังนี้     
    3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)   จ านวน  1  ฉบับ  
 3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  (ท่ียังไม่หมดอายุ)   จ านวน  1  ฉบับ  
 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
                       3.4 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ    จ านวน  1  ฉบับ  
                       3.5 ส าเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือส าเนาสมุดประวัติ ท่ีเป็นปัจจุบัน
และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบรับรองความถูกต้อง      จ านวน  1  ฉบับ  
 3.6 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิ เทศก์ )                                
(ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมฉบับจริง        จ านวน 1 ฉบับ   
   3.7  หลักฐานอื่น ๆ   เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ,ช่ือสกุล, ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  
    4.  ส าหรับรายละเอียดและก าหนดการเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ัง  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในภายหลัง   
   5. ผู้ได้รับการคัดเลือกหมดสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     5.1 ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ไปแล้ว 
     5.2 ขอสละสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง 
     5.3 ในวันท่ีบรรจุและแต่งต้ังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่งและหรือไม่ผ่าน
การพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ัง 
     5.4 ไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งต้ังตามก าหนด 
     5.5 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวันท่ีก าหนดได้ 
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  กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร      
และตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ท้ังนี้  หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว  ต้องถูกเพิกถอนค าส่ัง
บรรจุและแต่งต้ัง  และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้   

 อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์ โต้แย้ง คัดค้าน ประกาศนี้ ให้อุทธรณ์ โต้แย้ง คัดค้าน 
ต่อผู้ประกาศภายในสิบห้าวัน นับแต่ประกาศให้ทราบ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    29      สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

 
(นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 



 


