
เรื่อง  กำหนดวันรายงานตัวผู้สอบแข่งได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย   
ตามบัญชีสอบแข่งขันได้ฯ ครั้งท่ี 1/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จำนวน 159 อัตรา 

  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย               
ที่ข้ึนบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 จำนวน 159 อัตรา ให้รายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ (Line app.) ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2564 

  มติ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
ให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 159 อัตรา เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 



วันท่ีรายงานตัว เวลา กลุ่มวิชา
จ านวน
ตัวจริง

จ านวน
ส ารอง

คณิตศาสตร์ 35 318  -352 14 353  -366

ภาษาอังกฤษ 19 223  -241 7 242  -248

รวม 54 21

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 31 176  -206 20 207  -226

ภาษาไทย 21 172  -192 1

รวม 52 21

อนุบาลศึกษา 15 116  -130 1

ประถมศึกษา 4 44  -47 2 48  -49

พลศึกษา 14 42  -55  -

รวม 33 3

นาฏศิลป์ 4 18  -21  -

บรรณารักษ์ 1 1

คหกรรม 3 22  -24  -

เกษตรกรรม 1  -

เคมี 1  -

ฟิสิกส์ 2 13  -14 1

ชีววิทยา 1 1

ศิลปศึกษา - วาดเขียน 6 39  -44  -

วัดผล 1  -

รวม 20 3

159 48ยอดรวม

*** จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ และก.พ. 7 ณ ส านักงานเขตท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังฯ ในวันท่ีไปรายงานตัว

      เพ่ือปฎิบัติหน้าท่ีราชการ

8 พ.ย. 2564

08.30 น.

13.30 น.

9 พ.ย. 2564

08.30 น.

13.30 น.

  ก าหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ตามประกาศผลการสอบแข่งขันฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563
(รายงานตัวโดยผ่านระบบออนไลน์)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี
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13
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แบบตอบรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .............. 

เรื่อง  แบบตอบรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่) 

  ตามท่ีข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................... ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ................................ เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ......................... ...........  
ลำดับที่ .......... ตามประกาศสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ได้รับแจ้งจากสำนักการศึกษา ให้รายงานตัวเพ่ือแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นั้น 

  ดังนั้น ข้าพเจ้าฯ จึงขอแจ้งความประสงค์ตามแบบตอบรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

   ประสงค์บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

   ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-
กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ................................... ลำดับที่ ............. ตามประกาศสำนักงาน ก.ก. 
ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร-
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจาก ......................................................................  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งแบบตอบรับฯ ฉบับนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา   
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และให้รับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                              ลงชื่อ ........................................... 
                                                                     (..........................................) 
                                                           (วัน/เดือน/ปี) ............................... 

 

หมายเหตุ : 1. โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  เพ่ือแจ้งความประสงค์ โดยเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  
                   ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อท้ายแบบตอบรับฯ ให้เรียบร้อย 
               2. ให้ส่งแบบตอบรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบ 
                   การพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้ง ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที ่(กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง)  
                      ที่อยู่ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
                   ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
               3. กรณีขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการฯ ให้ส่งแบบขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการฯ พร้อมแนบ 
                     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  
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รายละเอียดการรายงานตัวของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ทั้งลำดับตัวจริง และสำรองการบรรจุ รายงานตัวเพ่ือแสดงความจำนงขอรับการบรรจุ 
 และแต่งตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน ไลน์ ตามวัน เวลา ที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กำหนด 

2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เข้ากลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารการรับรายงานตัว 
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ส่งแบบตอบรับการบรรจุเข้ารับราชการคร ูและเอกสารหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาเอกสารหลักฐาน 
 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้ง ให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  ดังนี้ 
 (1) หนังสือแบบตอบรบัการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลาการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 (2) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้สำเร็จครบหลักสูตร อย่างละ 2 ฉบับ 
  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษา    
 (3) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ 
 (4) สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) และระเบียนแสดงผลการเรียน  อย่างละ 2 ฉบับ 
 (5) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) อย่างละ 2 ฉบับ 
 (6) สำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ 
 (7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ 
 (8) สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 (9) ผู้เข้ารายงานตัว (เพศชาย) ให้ยื่นสำเนาเอกสารทางทหาร ได้แก่ หนังสือ (แบบ สด.8) จำนวน 2 ฉบับ 
  ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตวัทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือ ใบสำคัญ (แบบ สด.9)    
  สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุน ประเภทที่ 2 หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก    
  ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ฯลฯ    
 (10) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  2 ฉบับ 
  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2554 (ฉบับจริง)    
 (11) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หากปริญญาบัตร หรือ Transcript จำนวน 2 ฉบับ 
  ไม่ได้ระบุว่าสำเร็จหลักสูตร 5 ปี ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าสำเร็จ    
  หลักสูตร 5 ปี ไปแสดง (สำเนา)    
      

 

หมายเหตุ : 1. ให้ส่งเอกสารหลักฐาน ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง)  
                   ที่อยู่ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 
 2. ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 6631 – 5    
                   ต่อ 3441 – 2 
                3. สแกน QR Code   

 

  

 

https://line.me/R/ti/g/HMcaLD0GFd 

 



แบบขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .............. 

เรื่อง  ขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่) 

  ตามท่ีสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือเรียก ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............. 
......................................................... ผูส้อบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ......................................    
ลำดับที่ .......... ตามประกาศสำนักงาน ก.ก. ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ    
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ครั้งที่ 1/2562 ให้รายงานตัวเพ่ือแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นั้น 

  ข้าพเจ้าฯ ขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ........................................ ลำดับที่ ................ ตามประกาศสำนักงาน ก.ก.   
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 เนื่องจาก .................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งแบบขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ ฉบับนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้องเพ่ือยืนยันการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                              ลงชื่อ ............................................ 
                                                                     (............................................) 
                                                           (วัน/เดือน/ปี) ............................... 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1. แจ้งความประสงค์ โดยเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อท้ายแบบฯ     
                   ให้เรียบร้อย 
               2. ให้ส่งแบบขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรอง- 
                   สำเนาถูกต้อง) ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที ่(กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง) ที่อยู่ 869  
                    ถนนลาดหญ้า แขวงลาดหญ้า เขตคลองสาน กทม. 10600 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
                   ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  (ทำการไปรษณีย์รับฝาก) 
                




