
 

 
เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.ลพบุร ี(รอบ 7) 

รายงานตัวในวันพฤหัสบดทีี่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

---------------------------------------------------------- 
ที ่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน (อัตรา) ลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ 

1 เคมี 2 
ลำดับที่ 4 – 5 

ลำดับที่ 6 – 7 (ลำดับสำรอง) 
 
    ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และลำดับสำรอง 

ไปรายงานตัวเพ่ือเลือกสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบรรจุและ
แต่งตั้งฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 

 

บัญชีรายช่ือสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (รอบ 7) 

 
กลุ่มวิชาเอก เคมี   

ที ่ โรงเรียน อำเภอ สังกดั เลขที่ตำแหน่ง 

1 บ้านดีลัง พัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 3680 

2 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ พัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 3865 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการรายงานตัว จัดเตรียมเอกสาร  จำนวน 2 ชุด ดังต่อไปนี้ 

ชุดที่ 1 เอกสารการบรรจุและแต่งตั้ง : ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
1. สำเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่อนุมัติแล้วพร้อมฉบับจริง   จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง    จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พร้อมฉบับจริง (ถา้มี)   จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง   .    จำนวน 1 ฉบับ 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง      จำนวน 1 ฉบับ 
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครพูร้อมฉบบัจริง     จำนวน 1 ฉบับ 
8. รูปถา่ยชุดข้าราชการปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว  (ช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก)    จำนวน 1 รูป 
9. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล    จำนวน 1 ฉบับ 
10. สำเนาแบบ สด. 43 (ถ้ามี)        จำนวน 1 ฉบับ 
 

ชุดที่ 2 เอกสารการบรรจุและแต่งตั้ง : ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
1. สำเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่อนุมัติแล้วพร้อมฉบับจริง    จำนวน 3 ฉบับ 
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง    จำนวน 3 ฉบับ 
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)   จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง       จำนวน 3 ฉบับ 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง      จำนวน 3 ฉบับ 
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง     จำนวน 3 ฉบับ 
8. ใบรับรองแพทย์         จำนวน 1 ฉบับ 
9. ใบตรวจกรุ๊ปเลือด         จำนวน 1 ฉบับ 
10. รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว  (ช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก)    จำนวน 3 รูป 
11. สำเนาแบบ สด. 43 (ถ้ามี)        จำนวน 3 ฉบับ 
12. หลักฐานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล    จำนวน 3 ฉบับ 
13. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย      จำนวน 3 ฉบับ  
14. สำเนาบัตรตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส (ถ้ามี)     จำนวน 1 ฉบบั 
15. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา และคู่สมรส (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ 
16. สำเนาทะเบียนสมรสของตนเอง บิดาและมารดา (กรณีเสียชีวิต ให้นำใบมรณบัตรมาด้วย)  จำนวน 1 ฉบับ 
17. กรณีบุตร ใช้สำเนาบัตรหรือสูจิบัตร ทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ 
 
หมายเหตุ : การแต่งกาย - ลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีแขนยาว) 

                     - ลำดับสำรอง  ชุดสุภาพ      


