ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที, 9 กรกฎาคม 2562 ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผชู้ ว่ ย กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
จำนวน 15 กลุม่ วิชาเอก รวม 37 อัตรา นัน้
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิน้ แล้ว และโดยอนุมตั คิ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 จึงประกาศรายซือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ตามบัญชี
รายซือ่ แนบท้ายนี้ และชอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้
1. การบรรจุและแต่งตัง้
1.1 จะดำเนิน การบรรจุและแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งครูผ ชู้ ว่ ย ตามจำนวนตำแหน่งว่างทีป่ ระกาศไว้ โดยไม่ม กี ารขึน้ บัญ ชี
รายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายนี้
1.2 การบรรจุและแต่งตัง้ จะยึดถือประกาศผลการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ไปรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ จึงถือเป็น หน้าทีข่ องผูส้ มัครสอบคัดเลือกทีจ่ ะต้องรับทราบประกาศผล
การคัดเลือก ทัง้ นีใ้ ห้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกในกลุม่ วิชาเอกและสำดับทีต่ ามบัญชีผมู้ สี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้
แนบท้ายนี้ ไปรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 2 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยจะส่งตัวไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถานศึกษาทีบ่ รรจุและแต่งตัง้
ในวันเดียวกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในวันตังกล่าวด้วย
1.3 หากผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ตานวัน เวลา และสถานที่
ทีก่ ำหนด จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุและแต่งตัง้
1.4 ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ ข้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามทีค่ รุ สุ ภาออกให้เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ก่อนการบรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
1.5 ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครูผชู้ ว่ ยแล้ว หากจะ
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ จะต้องมีระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าที่
อยูใ่ นหน่วยงานการศึกษาทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
1.6 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก จะถือว่าบุคคลนัน้ เป็นผูข้ าดคุณสมบัตแิ ละไม่มสี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็น ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย ทัง้ นี้ หากได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ แล้ว
ต้องถูกยกเลิกคำสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
/ 2. เอกสารหลักฐาน...

-22. เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนำมาในวันรายงานตัว ดังนี้
2.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง
พร้อมสำเนา '
จำนวน 2 ฉบับ
2.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียนแสดง
ผลการเรียน (สำหรับวุฒ ปิ ริญ ญาตรีหลักสูตร 4 ปี ทีไ่ ต้รบั วุฒ ปิ ระกาศนียบัตรบัณ ฑิตทีม่ หี ลักสูตรการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีค่ รุ ุสภาออกให้
เพือ่ ปฏิบัติหน้าทีส่ อน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครัง้ เดียวกัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1x1.5 นิว้ จำนวน 2 รูป (แต่งกายด้วยเครือ่ งแบบชุดปกติชาว ประดับอินทรธนู ระดับ 3 ไม่ประดับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์)
2.5 บัตรประจำตัวผูส้ อบ
2.6 บัตรประจำตัวประซาซน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
2.7 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
2.8 ใบรับรองแพทย์ซง่ึ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึง่ แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค
(พ.ศ.2549)
จำนวน 1 ฉบับ
2.9 เอกสารทางทหาร เช่น แบบ สด.ร หรือ แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 (สำหรับผูช้ าย)
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
2.10 หลักฐานอืน่ ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลีย่ นซือ่ ซือ่ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 2 ฉบับ
2.11 เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานช้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด
แนบท้ายนี้
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รบั รองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ทังนี หากผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ไม,มารายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุและแต่งตัง้ ตามกำหนดวัน เวลา
และสถานทีด่ งั กล่าวจะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครัง้ นีแ้ ละจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทง้ั ลิน้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

ว่5

สิงหาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลระแก้ว

เลกฝีารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล,บคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ขุด)
ให้ขา้ ราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังนี้
ผูม้ สี หิ ริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีช่ องรัฐ
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปลีย่ นซือ่ ตัว/ซือ่ สกุล (ถ้ามี)
บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านชองบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับมารดาของผูม้ ี
สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ ีสิทธิเบินบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา
คำสัง่ ศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงทีส่ ดุ ว่าผูม้ สี ทิ ธิเบินบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของบิดา
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (โนกรณีบดิ าเสียชีวติ )
๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนของมารดา
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาสูตบิ ตั รของผูม้ สี ทิ ธิ
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (โนกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับบิดาของผูม้ สี ทิ ธิ)
(จ) สำเนาใบมรผบัตร (โนกรณีมารดาเสียชีวติ )
๓. คูส่ มรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคูส่ มรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผูม้ สี ทิ ธิกบั คูส่ มรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับผูม้ สิทธิ)
: . (ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ น1ซอ่ื ตัว/ซือ่ สกุล1ของคูส่ มรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคสู่ มรสเสียชีวติ )
๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
กรณีผมู้ สี ทิ ธิเป็นหญิง
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนหรือสำเนาทะเบียนน้านของบุตร
๒. สำเนาสูตบิ ตั รของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของบุต่ ร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำสัง่ ศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงทีส่ ดุ ว่าบุตร
ของผูม้ สี ทิ สิเบินบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารท
(ในกรณีทบ่ี ตุ รของผูม้ สี ทิ ธิเบินบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ)
๔. สำเนาการรับ/ยกเบินบุตรบุญธรรม

กรณีผม้ สี ทิ ธิเป็นชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
๒. สำเนาสูตบิ ตั รของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผูม้ สี ทิ ธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน
รันรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาคำสัง่ ศาล
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเบินบุตรโดยขอบด้วยกฏหมาย
ของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาใบมรณบัตร
๔. สำเนาการรับ/ยกเบินบุตรบุญธรรม

บัญ ชีรายละเอีย ดตำแหน่งว่างข้าราชการครูส ายงานการสอน
แนบท้าย,ป ระกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วัน ที่-.15" สิงหาคม พ.ศ.2562
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

สพป.

อัตรา ตำแหน่ง อันดับ เงิน เดือน
กำลังครู เลขที่

วิช าเอก

จำนวน/
อัตรา

1 บ้านเขาน้อยสามัคคี

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1 0

462

คศ.ร 50290 ภาษาไทย

2 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

192

คศ.3 54820 ภาษาไทย

สระแก้ว เขต 1 0
สระแก้ว เขต 2 0

481

คศ 3 48540 ภาษาไทย

2924

คศ.ร 37200 ภาษาไทย

5 อนุบาลศรีอรัญโญทัย

อรัญ ประเทศ สระแก้ว เขต 2 -1

2920

คศ.3 58390 ภาษาไทย

6 บ้านไร่สามศรี

วังสมบูรณ์

สระแก้ว เขต1 -1

1001

คศ.ร 48540 ภาษาอังกฤษ

7 บ้านคลองคันฉอ

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

44

คศ.ร 58390 ภาษาอังกฤษ

8 บ้านหนองเตียน

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

776

คศ.3 58390 ภาษาอังกฤษ

9 อนุบาลตาพระยา

ตาพระยา

สระแก้ว เขต 2 0

1303

คศ.3 52940 ภาษาอังกฤษ

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

146

คศ.ร 58390 คณิตศาสตร์ :

วังนํา้ เย็น

สระแก้ว เขต 1 0

1688

คศ.3 58390 คณิตศาสตร์

12 บ้านทัพหลวง

วังนํา้ เย็น

สระแก้ว เขต 1 0

761

คศ.3 52940 คณิตศาสตร์

13 บ้านเหล่าอ้อย

อรัญประเทศ สระแก้ว เขต 2 0

3443

ศค.3 53950 คณิตศาสตร์

14 บ้านซับมะนาว

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1 0

579

คศ.3 50290 วิท ยาศาสตร์

15 บ้านหนองแก

วังใ!าเย็น

สระแก้ว เขต 1 0

2375

คศ.3 52940 วิทยาศาสตร์

16 บ้านซับน้อย

คลองหาด

สระแก้ว เขต 1 -1

147

คศ.ร 58390 สังคมศึกษา

17 บ้านหนองแก

วังนํา้ เย็น

สระแก้ว เขต 1 0

918

คศ.3 58390 สังคมศึกษา

18 สามัคคีราษฎร์บำรุง

คลองหาด

สระแก้ว เขต 1 0

1164

คศ.2 41620 สังคมศึกษา

19 บ้านเขาน้อยสามัคคี .

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1 0

1895

คศ.3 45290 พลศึกษา

20 อนุบาลศรีอรัญโญทัย

อรัญประเทศ สระแก้ว เขต 2 -1

3382

คศ.ร 58390 พลศึกษา

21 บ้านท่าเกวียน

วัฒ นานคร

สระแก้ว เขต 2 0

2971

คศ.ร 58390 ศิลปศึกษา

22 วัดหนองติม
23 อนุบาลตาพระยา

ตาพระยา

สระแก้ว เขต 2 0

3189

คศ.3 30620 ศิลปศึกษา

2

ตาพระยา

สระแก้ว เขต 2 0

2629

คศ.3 48540 ดุรยิ างคศิลบ้

1

24 บ้านคลองนํา้ ใส

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

401

คศ.3 58390 อุตสาหกรรมศึลบ้

25 อนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา

วัฒนานคร

สระแก้ว เขต 2 -4

3003

คศ.3 58390 อุตสาหกรรมศิลบ้

3 อนุบาลคลองหาด
คลองหาด
4 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) วัฒ นานคร

10 บ้านคลองผักขม 11 บ้านคลองหินปูน

:

5

4

4

2
3
'
2

2

บัญ ชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราซการครูส ายงานการสอน ,
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ลพป.

อัตรา ตำแหน่ง อันดับ เงิน เดือน
กำลังครู เลขที่

วิช าเอก

จำนวน/
อัตรา

26 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)
27 อนุบาลเขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1 0

872

คศ.ร 54820 เกษตรกรรม

1

เขาฉกรรจ์

528

คศ.ร 54820 คหกรรม

1

28 บ้านคลองไก่เถือ่ น

คลองหาด

สระแก้ว เขต 1 -1
สระแก้ว เขต 1 0

1228

คศ.3 53080 คอมพิวเตอร์

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1 0

40

คศ.ร 53950 คอมพิวเตอร์

30 บ้านเขาแหลม

วังสมบูรณ์

สระแก้ว เขต 1 0

2212

คศ.ร 58390 การศึกษาปฐมวัย

31 บ้านเขามะกา

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

386

คศ.2 41620 การศึกษาปฐมวัย

32 บ้านแท้ง
33 บ้านตุน่

เมือง

สระแก้ว เขต 1 0

484

คศ.ร 50290 การศึกษาปฐมวัย

อรัญ ประเทศ สระแก้ว เขต 2 0

3336

คศ.ร 47660 การศึกษาปฐมวัย

34 บ้านหนองสังข์

อรัญ ประเทศ สระแก้ว เขต 2 0

3410

คศ.ร 51170 การศึกษาปฐมวัย

35 ชุมขนบ้านตาหลังใน

วัง‘นาเย็น

สระแก้ว เขต 1 0

1946

คศ.3 58390 ประถมศึกษา

36 บ้านเขาน้อยสามัคคี

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1 0

1852

คศ.ร 55720 ประถมศึกษา

2

37 บ้านเขาดิน

คลองหาด

สระแก้ว เขต 1 0

196

คศ.ร 48540 เทคโนโลยีการศึกษา

1

29 บ้านคลองธรรมชาติ

.

.

2

5

รายงานสรุปผูผ้ ่านการสอบคัด1ลีอก ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
จำแนกตามวิชาเอก
สำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วิชาเอก
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประถมศึกษา
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
สังคมศึกษา
ศึลปศึกษา/ศิลปะ
อุตสาหกรรมศิลป๋
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พลศึกษา
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
ดุริยางคศิลป๋
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมทัง้ สิน้

ผูม้ สี ทิ ธึส๋ อบ
5
4
8
16
3
6
2
10
17
25
11
2
1
5
21
136

จำนวนผูเ้ ข้าสอบ จำนวนผูส้ อบผ่าน1: ร้อยละของผูส้ อบผ่าน
5
4
80.00
50.00
4
2
7
71.43
5
37.50
16
6
100.00
3
3
50.00
6
3
50.00
2
1
100.00
9
9
41.18
17
7
36.00
25
9
11
6
54.55
100.00
2
2
1
0.00
0
60.00
5
3
19
12
■ / O J53.16
132
72
^ พ ^ 54-55

นัญ ซีรายซือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็น หรือมีเหตุพ เิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพืน้ ฐาน ป็ พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศณวัน ที่ 1 5 สิงหาคม พ .ศ .2562
วิช าเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
ซือ่ - ซือ่ สกุล

หมายเหตุ

ที่

เลขประจำตัวผูส้ มัคร

1

6357002

นายอุบายศรี โคตรมงคล

ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว

2

6357003

นางสาวจารุวรรณ ศรีจนั ทร์

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6357001

นางสาวยุพนนาฏ คำเวียงคำ

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประขุมสำนักงาน

4

6357005

นางสาวสินรี ตั น์ ถาวรซน

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

...... f

สระแก้ว

f

l a

n

T

..............

หน้าที่ 1 / 1

บัณดูรายขือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที:่ น]ร ' สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิช าเอก ประถมศึกษา

ที,

เลขประจำคัวผูส้ มัคร

1

6356004

นางสาวซนิสรา เลิศสงคราม

จุ น พ isos

2

6356003

นางเฉลียว โสดาจันทร์

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ขือ่ '- ขือ่ สกุล

หมายเหตุ
O «s . . H' 1
เหผัไดัรบั การคัดเสือกลาดบท
1-2 เปรายงานตั'บว

เวลา 08 30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ฒฒเ

% ระ^

สระแก้ว

หน้าที่ 1 / 1

บัญชีรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้ารับราชการเป็นจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ป็พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศณวัน ที่.ไ5 สิงหาคม พ.ศ.2562
วิชาเอก ปธมวัย/การศึกษาปธมวัย/อนบาลศึกษา
หมายเหตุ

ซือ่ - ซือ่ สกุล

ที่

เลขประจำคัวผูส้ มัคร

1

6355001

นางสาวปวีณา''■ แดงสวัสด

2

6355006

นางสาวนวรัตน์ รัตนปินตา

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที.่ 26 สิงห้าคม 2562

3

6355004

นางเริงฤทัย บุญภา

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลำนกงาน

4

6355003

นางสาวพรรพิภา เรไรรมย์

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม

5

6355005

นางสาววรรณภรณ์,' สมัยกุล

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว'

:

ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกลำดับที1่ -5 ไปรายงานตัว

....... ............................................................

'f

สระแก้ว

/W m

Y*11__________

หน้าที่ 1 / 1

บัญชีรายซือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรีอมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 1 5 สิงทาคม พ.ศ. 2562
วิชาเอก สังคมศึกษา

หมายเหตุ

ซื่อ - ซื่อสกุล

:■ ■ ท่'-;ท'่ี ;■ ฟ้

เลขประจำคัวผู้สมัคร

. 1 '

6317009

นายเอกชัย จังพล

ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกลำดับที่ 1-3 ไปรายงานตัว

2

6317012

นางสาวจิณณ์ธติ า โชติ

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6317010

นายนันทวัฒน์ วารไสย์

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

4

6317005

นางสาววิมล ทนเสถียร

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม

5

6317001

นางสาวอิสรา คำนาง

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

6

6317017

นายประสิทธี้ แฉกกระโทก
■

ฐ ิค า ร ^ ^ ^ ^

....... iris
....................................................................
f
vSiX

สระแก้ว

หน้าที่ 1 / 1

บัญชีรายซื่อผู้ได้รันการคัดเลือก
^

j i ! เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการลืกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศณวัน ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
วิชาเอก สิลปสืกษา/สิลปะ

สระแก้ว

หน้าที่ 1 / 1

บัญชีรายซื่อผู้!ด้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 5* สิงหาคม พ.ศ. 2562
A

วิชาเอก อุตสาหกรรมสิลป็
ซื่อ-ซื่อสกุล

หมายเหตุ

ที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

1

6334001

นายสุริยาวุธ วิศิษฏ์ศึลปี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1-2 ไปรายงานตัว

2

6334003

นายสุนทร คำคง

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6334006

นายจารุวิทย์ จะกลาง

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประซุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

.............

//te/

สระแก้ว

\ะรา1

หน้าที่ 1 / 1

บัญชีรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพี่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 4 5* สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิชาเอก ภาษาไทย

ที่
1

เลขประจำคัวผู้สมัคร
6301001

ซื่อ -ซื่อสกุล
นางสาววรรณา เจริญคง

หมายเหตุ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

— ❖

สระแก้ว

C

เฒ !

*

--------------— 1

หน้าที่ 1 / 1

บัญข้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
y

y

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ

ที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ -ชื่อสกล

1

6302004

นายทรงกฏ ทุ่นประการ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1-4 ไปรายงานตัว

2

6302005

นางสาวปรืยาพร รังษา

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6302001

นางสาวรุ่งทิพย์ เรืองสม

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

4

6302003

นายอภิชาติ ผู้มีสัตย์

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม

5 ;

6302009

นางสาวเพชรรินทร์ ศรีไสว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

6

6302002

นางสาวอรนุช โพธิลิต

7

6302007

นางสาวธิดารัตน์ ผิวดำ

8

6302010

นางสาวมนัญญา สุฃวิพัฒน์

9

6302006

นางสาวทัศนีย์ โพธินา

ร
M

สระแก้ว
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บัญชีรายขือ่ ผู!้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
^ ะ ^ ร ^ุ

กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2562

วิชาเอก คณิตศาสตร์
ขือ่ - ขือ่ สกุล

หมายเหตุ

ที่

เลขประจำตัวผูส้ มัคร

1

6311003

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์ประกาย งามจัน่ ศรี

ให้ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1-4 ไปรายงานตัว

2

6311016

นางสาวชนิดา เพ่งผล

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6311009

นายเจษฎา ดำรงค์สกุลไทย;

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

4

6311004

นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนา

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลทำเกษม

5

6311015

นางสาวกานดา เกิดทอง

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

6

6311010

นางสาวชืน่ นภา เสาประโคน

7

6311017

นางสาวขจรพรรณ อินทำ

....... พ ^ /
M

สระแก้ว

......................
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บัญขีรายซีอ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เจ้ารับราชการเป็นจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
">y

กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
ชือ่ - ชือ่ สกุล

หมายเหตุ

ที่

เลขประจำตัวผูส้ มัคร

1

6312015

นางปริศนา แซ่แต้

ให้ผไู้ ต้รบั การคัดเลือกลำดับที่ 1-2 ไปรายงานคัว

2

6312012

นางสาวสุนสิ า กระต่ายจันทร์

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6312001

นางสาวปริยาภรณ์ งามขยัน

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

4

6312004

นางสาวสาวิตรี เตโซ

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม

5

6312002

นางพัชรินทร์ประจิมนอก

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

6

6312020

นางสาวภาวิณี คงหมืน่ ไวย

7

6312008

นางสาวอาริษานอกพลกรัง

8

6312024

นายณสิน พฤกษชาติ

9

6312010

นางสาววาสนา นามแสง

Inal

|» f vf f | f | |
พไ

สระแก้ว
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บัญชีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณวัน ที่ 1^" สิงหาคม พ.ศ 2562
วิชาเอก พลศึกษา

ที่

เลชประจำตัวผูส้ มัคร

1

6321009

นายขัยณรงค์ นาคเสน

ให้ผ!ู้ ด้รบั การคัดเลือกลำดับที่ 1-2 ไปรายงานตัว

2

6321001

นายมารุต ฤทธิฉ้ า

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 ลิงหาคม 2562

3

6321010

นายบุญเลิศ เป็นสูงเนิน

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

4

6321003

นายชิงขัย นนทเสน

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม

5

6321002

นาย,พเิ ซ'ษ! ถาวร

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

6

6321004

นายพงศ์พนั ธ์ แก่นนวลศรี

ชือ่ - ชือ่ สกุล

หมายเหตุ

พ
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สระแก้ว
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บัญชีรายซือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่

15

สิงหาคม พ.ศ. 2562

วิชาเอก คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
ซือ่ - ซือ่ สกุล

หมายเหตุ

ที่

เลขประจำคัวผูส้ มัคร

1

6343001

นางสาวสุชญ
ั สินี นะตาปา

ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว

2

6343002

นางสาวซลวิซา สุขโข

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประขุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พ ร ." " " ^ ^ ^ '* ..........................
IHef
1 (IM m m — 1% ๚ -----------------------

สระแก้ว
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บัญขีรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ารณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ i 5 สิงทาคม พ.ศ. 2562
วิชาเอก ดุรืยางคสืลป๋

ที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ซื่อ - ซื่อสกุล

หมายเหตุ

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
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บัญ ขีรายซือ่ ผูเ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย

Zyy

กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสิกษาชัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 1\วี’ สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิชาเอก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

ที่

เลขประจำคัวผูส้ มัคร

ซือ่ -ซือ่ สกุล

1

6341004

นายอภิชาติ เลผาย

ให้ผไู้ ด้รบั การดัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว

2

6341005

นางปารณีย์ ประดับศรี

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6341002

นายอานนท้ มิง่ ขวัญ

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลำนักงาน

หมายเหตุ

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม ;
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
----พ ^ / saS&M&K
*Rj/ (■ ^รฒ ร

สระแก้ว
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บัญ ชีรายซือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
กรณีทม่ี คี วามจำเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2562

วิช าเอก คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศกึ ษา

ที

เลขประจำคัวผูส้ มัคร

ซือ่ - ซือ่ สกุล

1

6350011

นางสาวเตาภรณ์โสปิญ หริ

ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกลำดับที่ 1-2 ไปรายงานตัว

2

6350005

นางสาวสุภา แก้วมงคล

เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

3

6350002

นายแก้วนิมติ ธนะพันธ์

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

4

6350018

นายนที นนทะคักดี้

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม

5

6350007

นายอติศร พาลี

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

6

6350009

นายโชติพฒ
ั น์ กันพล

7

6350020

นางสาวสุรตั นา เกตุเพ็ซร

8

6350013

นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี

9

6350010

นางสาวทีตยิ า เคนรัง

10

6350004

นางสาวพิมพ์ชญา โมไนยาพัฒน์

11

6350008

นางสาวปาริชาติ หงษ์ทอง

12

6350001

นางสาวเนตรมณี ร้อยกรอง

หมายเหตุ
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