ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๗๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นายจักรพงษ กุลมาลา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิชาคอมพิวเตอร ลําดับที่ ๕
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแ ตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้งและจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต ) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนํา เอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏบัติ การสอน (ที่ไมหมดอายุ ) พรอม
สําเนา จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๗๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นายอภิรักษ

ลัดดา

สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของ .ก.ค.ศ.เขตพื
อ
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิชาเกษตร ลําดับที๓่
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่ แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นางสาวปยรัตน เพชรรัตน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึนบั
้ ญชีผูสอบแขงขันไดของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิชาชีววิทยา ลําดับที๑๓
่
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ ขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นางสาวอณัศยา พิณเศรษฐ , นางสาวสุทธินี สาลีพันธ และนางสาวทิพากร ชลธาร (สํารอง)
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของ .ก.ค.ศ.เขตพื
อ
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิชาเคมี ลําดับที่ ๑๑ - ๑๓
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้งและจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นางสาวนันทลินี ขวัญหนู
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของ .ก.ค.ศ.เขตพื
อ
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิชาสังคมศึกษา ลําดับที๒๙
่
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไม เกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นายนภดล จันทรสุทธิ์ และนางสาวฉัตรกมล ออนศรีแกว
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของ .ก.ค.ศ.เขตพื
อ
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิทยาศาสตรทั่วไป ลําดับที๓่ – ๔
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นางปยธิดา เสือทอง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของ .ก.ค.ศ.เขตพื
อ
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมจิตวิทยาและการแนะแนว ลําดับที๑๓
่
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆโดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๔
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน นางสาวจารุวรรณ เปลาประนม และนางสาวพุทธชาด เนินหนู (สํารอง)
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการดําเนินการและบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่วาง

จํานวน ๑ ชุด

ตามประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของ .ก.ค.ศ.เขตพื
อ
้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทานเปนผูสอบแขงขันไดกลุมวิจิตรศิลป ลําดับที่ ๑๐ – ๑๑
บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีอัตราวางตามบัญชีรายละเอียดดังแนบที่จะเรียก
ผูขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงเรียนมาเพื่อใหทานไปรายงานตัว
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กําหนดการดังแนบ) ณ หองประชุมเขางุม สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โดยจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ถาทานไมไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกลาวใหถือวาสละสิทธิ์
ในการบรรจุและแตงตั้ง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ในภายหลังไมได พรอมนี้ใหนําเอกสารและหลักฐานตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการรายงานตัว ดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๖ ฉบับ พรอมฉบับจริง
๒. ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึ่งออกใหไม เกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

/๓.รูปถายปกติ...

-๒๓. รูปถายปกติขาวไมตองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และแถบสีตางๆ โดยติดอินทรธนูชอ
ชัยพฤกษ มีดอก ๓ ดอก (
) หนาตรงไมสวมแวนตาดํา ถายแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ × ๓
เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป (ถายในครั้งเดียวกัน)
๔. บัตรประจําตัวผูสอบแขงขัน
๕. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน ๖ ชุด
๖. ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป ใหนําเอกสารจากสถาบันที่สําเร็จการศึกษาที่แสดงวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ป เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือ
หนังสือรับรอง
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๒ ชุด
๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏบัติการสอน (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๒ ชุด
๙. ปากกาลูกลื่นสีดําเพื่อเขียน ก.พ. ๗ จํานวน ๑ ดาม
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

ที่ ศธ ๐๔๒๔๔/๑๓๘๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งที่สงมาดวย แบบรายงานการเรียกบรรจุผูสอบแขงขันได

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ไดดําเนินการเรียกบรรจุและแตงตั้ง
ผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จํานวน ๘ วิชาเอก ( ๑๐ อัตรา) รายละเอียดตามเอกสารที่สงมา
พรอมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๐ ตอ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๒๘

กําหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการ ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
ที่ เวลา
การดําเนินการ
๑ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. รายงานตัว

หมายเหตุ
นางสาวซูฮัยณี มะดีเยาะ

๒ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เลือกสถานศึกษา

นางสาวซูฮัยณี มะดีเยาะ

๓ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศ
๔

โดย ผอ/รอง ผอ.สพม.๑๔/
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
๑๓.๐๐ น.เปนตนไป จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ โดยนางยุพา อาหมาด

รายชื่อโรงเรียนที่มีตําแหนงครูผูสอนวางที่ใชเรียกบรรจุ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

โรงเรียน / จังหวัด
ดีบุกพังงาวิทยายน/พังงา
ตะกั่วปา “เสนานุกูล” /พังงา
เกาะยาววิทยา/พังงา
คลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค/พังงา
ทับปุดวิทยา /พังงา
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม /พังงา
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม /พังงา
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตฯ /ภูเก็ต
สตรีระนอง/ระนอง
คลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค/พังงา

กลุมวิชา (วิชาเอก)
เคมี
เคมี
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป
วิทยาศาสตรทั่วไป
คอมพิวเตอร
เกษตร
จิตวิทยาและการแนะแนว
ชีววิทยา
วิจิตรศิลป (ศิลปศึกษา)

หมายเหตุ

(หมายเหตุ) ผูใดที่สละสิทธิ์ไมมารายงานตัวใหจัดสงบันทึกสละสิทธิ์ตามแบบที่กําหนดแลวสง ทาง FAX หรืออีเมลล โดยเร็วดวย
ถาไมมีตามวันและเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ (อีเมลล : suhainee.mwn@gmail.com)
****************************

แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ขอรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงครูผูชวย
เขียนที่...............................................
............................................................
เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอสละสิทธิ์ในการเรียกบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ไดมีหนังสือเรียกตัวขาพเจามาบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๔ โดยใหมารายงานตัวในวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น
เนื่องจากขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว) .............................................................สอบไดลําดับที่...............
กลุมวิชาเอก..........................................................................ไดรับการบรรจุแตงตั้งเรียบรอยแลว ขาพเจาจึงขอสละสิทธิ์
การเรียกบรรจุครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(...............................................)
เบอรโทรศัพท..................................................

