จานวนสาขาวิชาเอกที่จะเรียกขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
......................................................
เรียงตามลาดับ
ลาดับที่ สาขาวิชา จานวน/อัตรา
หมายเหตุ
ที่ขึ้นบัญชี
1
เกษตร
1
7
เตรียมเอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสาเนา ดังนี้
2
คณิตศาสตร์
1
26
1. ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
3
ดนตรีศึกษา
1
17
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4
ภาษาไทย
1
33
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียนแสดงผลการ
เรียน
5 ภาษาอังกฤษ
2
22-23
4. บัตรประชาชน
6
วิทยาศาสตร์
2
22,24
5. ทะเบียนบ้าน
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว แต่งชุดปกติขาว จานวน 5 รูป
7. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
8. หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
รวม
8
ทะเบียนสมรส,สด.8,43 และอื่นๆ

บัญชีสารองจานวนสาขาวิชาเอกที่จะเรียกขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
......................................................
เรียงตามลาดับ
ลาดับที่ สาขาวิชา จานวน/อัตรา
หมายเหตุ
ที่ขึ้นบัญชี
1
เกษตร
1
8
การเรียกมารายงานครั้งนี้เป็นการเรียกสารอง
2
คณิตศาสตร์
1
27
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ครูผู้ช่วย สพป.เชียงราย เขต 2
3
ดนตรีศึกษา
1
18
กรณีที่ผู้ได้รับการเรียกขึ้นบัญชีตัวจริงไม่มารายงานตัว
4
ภาษาไทย
1
34
ในวันที่ 10 เมษายน 2560
5 ภาษาอังกฤษ
2
24-25
ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ยังไม่หมดสิทธิ์ใน
6
วิทยาศาสตร์
2
25-26
การที่จะได้รับการบรรจุในครั้งต่อไป
สอบถามได้ที่ โทร.086-420-7015
โทร.093-273-9336
ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2560 ว่ามีตัวจริงสละสิทธิ์
รวม
8
หรือไม่

ลาดับที่
1

สาขาวิชา
เกษตรกรรม

2

ดนตรีศึกษา

3

คณิตศาสตร์

4

ภาษาไทย

5

ภาษาอังกฤษ

6

วิทยาศาสตร์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่สอบแข่งขันได้
นายวิโรจน์ ราชพลี
7
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
8
นางสาวนริศรา ใบงิ้ว
17
นายอัฐกานต์ เติ้กทอน
18
นางสาวนภาพร มณีเป็ญ
26
นางสาวพินยา อินต๊ะไชยวงค์
27
นางรัตมณี เสธา
33
นางณัชธิยา คาบุญเรือง
34
นางสาวกรวิกา มั่งมูล
22
นางสาวยุพาพร กรมทา
23
นางสาววิไลรัตน์ แสนอ้าย
24
นางสาวปรัศนี เมืองนาม
25
นางทิพวรรณ จิตอารี
22
นางสาวพัชนี ขัติพันธ์
24
นางสกุลกานต์ บุญสม
25
นางสาวจันจิรา ใจมา
26

หมายเหตุ
ตัวจริง
สารอง
ตัวจริง
สารอง
ตัวจริง
สารอง
ตัวจริง
สารอง
ตัวจริง
ตัวจริง
สารอง
สารอง
ตัวจริง
ตัวจริง
สารอง
สารอง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนาไปแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
1. ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 3 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
จานวน 3 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 3 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ(ระบุหมู่โลหิต) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และแถบสีต่าง ๆ โดยติดอินทรธนู
ดอกชัยพฤกษ์ 3 ดอก หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 5 รูป
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา)
จานวน 3 ฉบับ
9. หลักฐานการจัดทาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(จ่ายตรง) ของบุคคลในครอบครัว
1. สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนสมรส (บิดา – มารดา) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบหย่า(ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาสูติบัตร(บุตร)
จานวน 1 ฉบับ
10. สาเนาหลักฐานทางทหาร (เช่น ส.ด.8,ส.ด.9 ฯลฯ)
11. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาในจังหวัดเชียงราย
12. ปากกาหมึกแห้งสีดา
13. จัดเตรียมสัมภาระเครื่องใช้ส่วนตัว เวชภัณฑ์ประจาตัว เพื่อไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ สถานศึกษา
ที่เข้ารับการบรรจุ ในวันที่
การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสีกากีในวันรายงานตัว
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสาเนาให้รับรองความถูกต้องทุกฉบับ
*************************

บัญชีรายละเอียดประกอบการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดยอนุมัติ ก.ศ.จ.เชียงราย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
........................................
จานวนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จานวน 8 อัตรา
กลุ่มวิชาเกษตร
จานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จานวน 1 อัตรา
กลุ่ม
วิชาเอกภาษาไทย จานวน
1 อัตรา
กลุ่ม
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ใช้บรรจุ
ลาดับที่
โรงเรียน
อาเภอ
วิชาเอก
ตาแหน่ง ตาแหน่งเลขที่
1
บ้านสันก้างปลา
แม่สรวย
ครูผู้ช่วย
3920
คณิตศาสตร์
2
บ้านวาวี
แม่สรวย
ครูผู้ช่วย
5205
เกษตรกรรม
3
บ้านแม่โมงเย้า
แม่สรวย
ครูผู้ช่วย
4916
ภาษาอังกฤษ
4
ห้วยน้าขุ่นวิทยา
แม่สรวย
ครูผู้ช่วย
5197
ภาษาไทย
5
บ้านฮ่างต่า
เวียงป่าเป้า
ครูผู้ช่วย
838
ดนตรีศึกษา
6
ดอยเวียงผาพิทยา
เวียงป่าเป้า
ครูผู้ช่วย
2934
วิทยาศาสตร์
7
บ้านแม่ปูนหลวง
เวียงป่าเป้า
ครูผู้ช่วย
3220
วิทยาศาสตร์
8
บ้านดอยช้าง
แม่สรวย
ครูผู้ช่วย
5751
ภาษาอังกฤษ

