
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง รายซ่ือผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือ 
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นท'การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๗ โดยรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และประเมิน 
ความเหมาะสมคับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ น้ัน

บัดนี้ การตำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สระแก้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรายซื่อผู้ได้รับการ 
คัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ จากมากไปหาน้อย 
แยกตามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครคัดเลือกและตามลาชาวิชาเอก โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพ่ือ 
เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้ยึดถือประกาศผลการคัดเลือกในคร้ังน้ีเป็นหนังลือเรียกตัว โดยให้นำเอกสาร 
หลักฐานไปในวันรายงานตัวด้วย ตังน้ี

๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง
พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ที,ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม1สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสิดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๖ 
เดือน ขนาด ๑ น้ิว (แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนู ระดับ ๓ ไม่ประตับ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) จำนวน ๓ รูป

๔. บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
๕. บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๖ .สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกไม่เกิน ๑ เดือน ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค

(พ.ศ. ๒๕๔๙)
๘. หลักฐานอื่นๆ (ล้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนแปลงซ่ือ ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส ; 

ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/สำเนาเอกสาร...



-๒ -

สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒(ะ๒๖ V

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้'ช่วย เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติจัดสรร 
อัตราตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖1๒ เพ่ือรองรับการบรรจุและ 
แต่งต้ังแล้ว หากผู้ได้รับคัดเลือก ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานท่ีตังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการ 
บรรจุและแต่งต้ังในคร้ังน้ี จะเรียกร้องสิทธิใด  ๆไม่ได้ท้ังส้ิน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวคัน

ประกาศ ณ วันท่ี คันยายน พ.ศ. ๒(ฮ๖๒

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏินัติหน้าท่ีแทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



บัญชีรายซ่ือผู้ได้รับคัดเลือกนักสิกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ.๒๔๖๒ . 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสิกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒<£๖๒

๑.สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการสิกษาประถมสีกษาสระแก้ว เขต ๑
ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ซื่อ-ซื่อสกุล/สาขาวิขาเอก หมายเหตุ

ภาษาไทย
๑ ๖๓๐๑๐๐๑ นายพซร เปียมถาวร

สังคมสิกษา
๑ ๖๓๐๒๐๐๑ นางสาวกมลวรรณ แก้วแดง
๒ ๖๓๐๒๐๐๒ นางสาวกัญญารัตน์. แหยมแก้ว

ภาษาอังกฤษ
๑ ๖๓๐๓๐๐๑ นางสาวสุพัตรา เทียมวงษ์

คณิตศ:)สฟ
๑ ๖๓๐๔๐๐๑ นางสาวจริญดา ใจญา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑ ๖๓๐๔๐๐๑ นางสาวธาริณี รวดเร็ว

๒.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีกษาสระแก้ว เขต ๒
สำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ

ภาษาไทย
๑ ๖๓๐๑๐๐๑ นางสาวพวงผกา ทูลเพ่ิมสิน
๒ ๖๓๐๑๐๐๒ นางสาวรุ่งอรุณ พรมประเสริฐ

สังคมสิกษา
๑ ๖๓๐๒๐๐๑ นางสาวสุนิศา ปีฆ้อง

ภาษาอังกฤษ
๑ ๖๓๐๓๐๐๑ นายพงษ์ศิริ กุลสิริ

คณิตศาสตร์
๑ ๖๓๐๔๐๐๑ นางสาวอัมพร ถาวรพา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๑ ๖๓๐๔๐๐๑ นางสาวจีรวรรณ บุญเบ้า

ปฐมวัย
๑ ๖๓๐๖๐๐๑ นางสาวนภัสกร ขยันกิจ

๓.สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการสีกษามัธยมสีกษา เขต ๗
ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ ซื่อ-ซื่อสกุล/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ

ภาษาไทย
๑ ๖๓๐๑๐๐๑ นางสาวเพ็ญพรรณ ทูนบำนาญ

คณิตศาสตร์ ■ ((พ till .
๑ ๖๓๐๔๐๐๑ นางสาวสุภาวดี จันธิมา เฟ้/41m

% ) ระท-รุ:} f W


