
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลระแก้ว 
เร่ือง รายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารัชการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ น้ัน

นัดน้ี การรับสมัครเสร็จส้ินแล้ว จึงประกาศรายซ่ือผู้มีส่ิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ี 
ในการดำเนนิการคดัเลอืก และระเบียบปฏบัิติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คังน้ี

๑. รายซือ่ผูม้ลืทืธเิขา้รบัการคดัเลอืก
รายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แยกเป็นสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา ตามบญัชรีายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานทีด่ำเนนิการคดัเลอืก
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ดังน้ี 

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏินัติงานในหน้าท่ี

วนั/เวลา ประเมนิดว้ยวธิกีารสอบขอ้เชยีน คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน)

หมาย
เหตุ

วันเสาร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี

๑๐๐ คะแนน

สถานทีส่อบภาค ก ณ โรงเรยีนอนบุาลเมือ่งสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำ๓ อเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแกว้ รายละเอยีดการจดัหอ้งสอบตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี้

๓. ระเบยีบปฏบิตัขิองผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก
๓.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องถือปฏบัิติตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบติั 

ของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแ่ก้!ขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
๓.๒ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ตามรายละเอยีดแนบทา้ย

ประกาศนี้
๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตร 

ประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปในวันคัดเลือก หากขาดบัตรใดบัตรหน่ึงจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
๓.๔ หา้มนำตำรา เอกสาร กระดาษ และส่ิงพิมพ์อ่ืนใด รวมท้ังเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ใด  ๆ และกระเปา๋ หรือเอกสารอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการคัดเลือก เข้าไปในสนามสอบและห้องสอบ
๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้นำเข้าสนามสอบและห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำ ๒ธ ยางลบดินสอ 

อุปกรณ์เหลาดินสอ ปากกาหมึกแห้งสีน้ําเงิน นํา้ยาลบคำผดิ และหนา้กากอนามัยทางการแพทย์
/ ๔. มาตรการเฝาึระวงั...



-๒-

๔. มาตรการเฝาืระวงัและปอ้งกนัการแพรร่ะบาด ของโรคติดเชอโคโรนา ๒๐๑๙ (0ว\/เอ-19)
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((10\/เอ--19) ตามมาตรการควบคมุ 

และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((ะอปเอ-19) ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการและ 
เพือ่ให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จงึกำหนดมาตรการเฝา็ระวงั 
และป้องกัน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฒปเอ-19) ในวันสอบ ตังน้ี

๑. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากากอนามัยชนิดอ่ืนๆ
เข้าห้องสอบได้

๒. การจัดเตรียมสถานท่ีสอบ ตังน้ี
๒.๑ มีจุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารสอบและห้องสอบ กรณพีบผู้เข้าสอบท่ีมีอาการไข้ 

ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลลา้งมอื 
๒.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าตัวอาคารและห้องสอบ 
๒.๓ มืจุดบริการเจลล้างมือให้ผู้เข้าสอบและผู้เก่ียวข้อง 

๓. สำหรับผู้เข้าสอบ ท่ีมืบุคคลในครอบครัวท่ีพกัอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันท่ีมืประวัติเดินทาง 
กลบัหรอืเดนิทางผา่นมาจากประเทศกลุม่เสีย่ง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหแ้จง้ 
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ โดยดว่นเพือ่ดำเนนิการจดัเตรยีมหอ้งสอบเปน็กรณพีเิศษ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางมาลี พิณสาย)
ศึกษานเิทศก ํ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบัติ,หน้าท่ีแทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



ข้อปฏิบ ัต ิของผู้เข ้าสอบ
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.ขอ้แนะนำในการปฏบิตัติวัของผูเ้ขา้สอบ 
©.๑ กอ่นเวลาเขา้ทอ้งสอบ

๑.๑.๑ การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใข้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ ๒8 หรือ ๒ธ ข้ึนไป 
ยางลบ กบหรือมีดเหลาดินสอ บตัรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตร 
ประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ

๑.๑.๒ เตรียมหนา้กากอนามัย และปากกาหมึกแห้งสีน้ําเงิน เพ่ือไซ้กรอกข้อมูลต่าง  ๆในปกแบบทดสอบ 
ได้แก่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ซ่ือสดุล สนามสอบห้องสอบ และลงซ่ือรับทราบคำข้ึแจง ในแบบทดสอบท่ีกำหนดไว้ 
ในหน้าคำข้ึแจงของแบบทดสอบฉบับท่ีตนเองได้รับ เขียนรหัสหมายเลขแบบทดสอบ ในกระดาษคำตอบ ลงลายมือ 
ซ่ือผู้มึสิทธิสอบ

๑.๑.๓ แต่งกายใหส้ภุาพเรียบร้อยตามประเพณนียิม สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง รองเท้าทุมล้นหรือ 
รองเท้าคัดดู สุภาพบุรุษสวมกางเกงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์และเส้ือยืดโดยเด็ดขาด 

๑.๑.๔ ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที
๑.๑.๕ ตรวจซ่ือและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและท่ีน่ังสอบและรออยู่ในบริเวณน้ัน 
๑.๑.๖ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ 
๑.๑.๗ หากหาซ่ือและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
๑.๑.๘ หากทำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหายให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำ 

สนามสอบเพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ
๑.๒ กอ่นเวลาสอบ

๑.๒.๑ กรรมการกำกับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที 
๑.๒.๒ ใหผู้เ้ขา้สอบทกุคนสวมหนา้กากอนามยัเขา้หอ้งลอบได ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมอีผูเ้ขา้สอบ 

ทกุคนปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาด ของโรคติดเข้ือโคโรนๆ ๒๐๑๙ (0ว\710-19)
ของหนว่ยจดัลอบโดยเคร่งครดั

๑.๒.๓ ห้ามสวมเส้ือคลุม และรองเท้า เข้าห้องสอI I
๑.๒.๔ หา้มนำตำรา เอกสาร หรือกระดาษ และส่ิงพิมพ์อ่ืนใด กระเปา้ต่างๆ รวมท้ัง อุปกรณ์'ทีไซ้ในการ 

คำนวณ โทรศัพทํเคล่ือนที' เคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และเคร่ืองประดับทุกซนิด เซ่น นาฬกิา สร้อยคอ 
สร้อยข้อมือ ต่างหู ฯลฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่าผู้ใดนำเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามี 
เจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที ยกเว้น วัสดุอุใ)กรณ์ท่ีใข้ในการสอบในข้อ ๑.๑,๑- 
๑.๑.๒

๑.๒.๕ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่ 
กับบัตรประจำตัวประซาซน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะน้ันจะมิได้รับอนุญาต 
ให้เข้าห้องสอบ

๑.๒.๖ ผู้เข้าสอบต้องน่ังตามท่ีน่ังสอบตามแผนผังท่ีน่ังสอบ
๑.๒.๗ นัง่รอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพซนในขณะท่ีผู้เข้าสอบ ๒ คน ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทน 

ผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจำนวนข้อสอบร่วมกับกรรมการกำกับการสอบ
/ ๑.๒.๘ รับแจกกระดาษ...



๑.๒.๘ รับแจกกระดาษคำตอบและข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากได้รับกระดาษคำตอบท่ีมี 
รอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบนำไปเปล่ียนกับกรรมการกำกับการสอบ

๑.๒.๙ ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
๑.๒.๑๐ เขียนซ่ือ -  ซ่ือสกุล รหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และลงลายมือซ่ือในปกหน้าของข้อสอบเม่ือ 

ได้รับคำแนะนำจากกรรมการกำกับการสอบ
๑.๒.๑๑ อ่านข้อแนะนำ คำซ้ีแจงท่ัวไป และตัวอย่างในการตอบท่ีปกหน้าและปกหลัง 
๑.๒.๑๒ กรอกข้อมูลต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน ได้แก่ รหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 

ซือ่-ซือ่สกลุซือ่วชิาทีส่อบซือ่สถานทีส่อบหอ้งสอบวนัทีส่อบและเวลา
๑.๒.๑๓ ให้!ข้ดินสอคำ ๒6 หรือ ๒8 ข้ึนไป ระบายรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาท่ีสอบ 

บนกระดาษคำตอบ
๑.๒.๑๔ ตรวจทานการระบายรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และรหัสวิชาสอบ ให้ถูกต้องและลงลายมือซ่ือ 

ผู้เข้าสอบ
๑.๒.๑๔ เช่ือพิงและปฏิบัติตามคำส่ังและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบโดยเคร่งครัด 

๑.๓ ในเวลาสอบ
๑.๓ . ๑ เร่ิมเปิดข้อสอบเม่ือได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับการสอบ 
๑ . ๓ . ๒ ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ล้ามืไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ซัดเจน ให้รืบแจ้ง 

กรรมการกำกับการสอบทันทีเพ่ือเปล่ียนฉบับใหม่
๑.๓.๓ เม่ือมืคำส่ังให้เปล่ียนแปลงแก้!ขข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
๑.๓.๔ ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบัติตามคำส่ังและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบ รวมท่ังระเบียบ 

แบบแผนเก่ียวกับการสอบ
๑.๓.๔ ในกรณท่ีีต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเด้าโครงการตอบ ให้ทำในที,ว่างของหน้ากระดาษ

ข้อสอบ
๑ . ๓ . ๖ เม่ือมืข้อสงสัยหรือมีกิจจำเป็นห้ามลุกจากท่ีน่ังให้ยกมือข้ึนเพ่ือแจ้งกรรมการกำกับการสอบ 
๑.๓.๗ เม่ืออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับ 

อนุญาตและอยู่'!นความดูแลของกรรมการกำกับการสอบ
๑ ๓.๘ ลงลายมือซ่ือ และพิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือด้านขวาในบัญชีลายมือซ่ือผู้เข้าสอบ 
๑ . ๓ . ๙ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู,กับบัตรประจำตัวประซาซน 

/บตัรประจำตวัเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ เพ่ือให้กรรมการกำกับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับ 
ผู้สมัครสอบจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตร จากลายมือซ่ือในบัตร และเลข ๑๓ หลัก

๑.๓.๑๐ รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือซ่ือของผู้เข้าสอบ 
บนกระดาษคำตอบก่อนที'กรรมการกำกับการสอบจะลงลายมือซ่ือของกรรมการกำกับการสอบบนกระดาษคำตอบ 

๑.๓ . ๑๑ หา้มผู้เขา้สอบทีม่าสายเกินกว่า ๑๔ นาที หลังกำหนดเวลาเร่ิมสอบเข้าห้องสอบ สำหรับวิขาแรก 
ในภาคเขา้

๑.๓.๑๒ หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะกระทำ 
โดยวิธีโดหรือให้บุคคลอ่ืนกระทำการให้ เม่ือได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตกในวิชาน้ัน

๑.๓.๑๓ ในระหว่างการสอบ หากปรากฏว่ามืโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆเปดิใชง้านอยู่ 
หรือมืเสียงดังข้ึน จะถือว่าท่านเจตนาทุจริตในการสอบคัดเลือก จะยุติการสอบทันที
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/ ๑.๓.๑๔ ระมัดระวัง...
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๑.๓.๑๕ ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน
๑.๓.๑๖ ต้องน่ังอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ ตามระเบียบกระทรวงสืกษาธิการว่าด้วยการ 

ปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ในกรณีที'มีเหตุฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจำเป็นต้องออกนอกห้องสอบ 
ให้กรรมการกำกับกาสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด

๑.๓.๑๗ ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเร่ืองเวลาในระหว่างการสอบจากกรรมการกำกับการสอบ ๓ 
คร้ัง คือ คร้ังแรกเม่ือเวลาผ่านไปแล้วคร่ึงหน่ึง คร้ังที, ๒ เม่ือเหลอืเวลาอกี ๑๕ นาที ก่อนหมดเวลาสอบ และคร้ัง 
สุดท้ายเม่ือหมดเวลาสอบ

๑.๓.๑๘ ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ
๑.๓ . ๑๙ เม่ือหมดเวลาสอบ กรรมการกำกับการสอบส่ังให้หยุดทำข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจาก 

ห้องสอบได้เม่ือกรรมการกำกับการสอบได้อนุญาตแล้ว

©.๔ หลังเวลาสอบ
๑.๔.๑ หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนาม 

สอบเพ่ือทราบความเคล่ือนไหวของการสอบหรือกรรมการกำกับการสอบหรือกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี

๑ .๔.๒ เม่ือหมดวิชาสอบในวันน่ัน ควรสำรวจรายการส่ิงของท่ีนำมาให้ครบก่อนกสับท่ีพัก

๒. ข้อแนะนำในการระบายรหัสกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๒.๑ ผู้เข้าห้องสอบต้องกรอกรหัสเลขประจำตัวสอบ รหัสวิชาท่ีสอบ และระบายวงกลมรหัสเลขประจำตัว 

ผู้เข้าสอบ และรหัสวิชา ลงในกระดาษคำตอบให้ถูกต้องครบล้วน และห้ามขีดและเขียนข้อความอ่ืนใดลงไป 
นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้เท่าน่ัน

๒.๒ การกรอกรหัสเลขประจำตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาท่ีสอบ ให้ผู้เข้าสอบระบายวงกลมให้ดำเต็มวงกลม 
โดยนับตัวเลขตามซ่องแต่ละซ่องให้ถูกต้องตรงกันกับเลขประจำตัวของผู้เข้าสอบและรหัสวิชาท่ีสอบ

๒.๓ การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ล้าระบายผิดหรือต้องการระบายวงกลมใหม่ ให้ลบของเดิม 
ให้สะอาดจนหมดรอยดำแล้วระบายตัวเลือกใหม่

๒.๔การระบายรหัส หากผู้เข้าสอบระบายรหสัด้วยปากกา ไม่ระบาย ระบายผดิ ระบายจาง ระบายไม่ครบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจให้คะแนน และจะไม่มีคะแนนปรากฏในบัญชีกรอกคะแนนใน ต. ๒ ข ซ่ึงถือว่าเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง เนือ่งจากการดำเนนิการตรวจกระดาษคำตอบ ประมวลผลและการกรอก 
คะแนนในต.๒ ข ด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์



บัญชีรายซื่ผู้มีสิทธิเช้ารับการคัดเสือก!,พื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 2 0  มีนาคม 2563
ลำดับ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล สังกัดท่ีเลือกสอบดัดเลือก ห้องสอบ

1 6310001 นาย บรรจบ สมบูรณ์กุล ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310001
2 6310002 นาง นวพร อนุ ฤทธ้ี ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310015
3 6310003 นางสาว นงค์ลักษณ์ ศรีใส ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 1 อาคาร 1 ช้ัน 1
4 6310004 นางสาว รสสุคนธ์ ปาณะวร ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
5 6310005 นาย จักรีพล พะมุสิลา ประถมศึกษา
6 6310006 นาย . ไพ'โรจน ภาคโพธ้ี ประถมศึกษา
7 6310007 นาย ชัยพร ดีกร ประถมศึกษา
8 6310008 นางสาว ศุภลักษณ์ ประทุมมี ประถมศึกษา
9 6310009 นาง กนกวรรณ ต้ังเทียมพงษ์ ประถมศึกษา
10 6310010 นางสาว สุวรรณา ทรัพย์ประโคน ประถมศึกษา
11 6310011 นาย เซาวลิตย์ ชูจันทร์ ประถมศึกษา
12 6310012 นาย สุนาวิน อินทร์กลับ ประถมศึกษา
13 6310013 นาย ประหยัด อ้อมซมภู ประถมศึกษา
14 . 6310014 ว่าท่ี ร.ต. กมลฑรรศน์ ต่างเซต ประถมศึกษา
15 6310015 นางสาว ชัญญากาญจน์ เฉลิมรัตน์ ประถมศึกษา
16 6310016 นาง' ชรินรัตน์ เดชสุภา ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310016
17 6310017 นางสาว หนูพิน ยาตะกาศ ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310030
18 6310018 นาง ป้ทมาพร แสงแจ่ม -' ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 2 อาคาร 1 ช้ัน 1
19 6310019 นาย ธวัช'ชัย สายอาจ ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
20 6310020 นาง จินตนา รัตนแก้ว ประถมศึกษา
21 6310021 นาง นันทนา พะมุสิลา ประถมศึกษา
22 6310022 นาง ไพเราะ นวนแก้ว ประถมศึกษา
23 6310023 นาง อุมาพร คงเกตุ ประถมศึกษา
24 6310024 นางสาว มะลิพร แดงตะซบ ประถมศึกษา
25 6310025 นาง อรัญญา วงษาคร ประถมศึกษา
26 6310026 นางสาว ไพเราะ - เช้ือดี ประถมศึกษา
27 6310027 นาย ประจักร ไชยสง ประถมศึกษา
28 6310028 นาย สมพาน ภูครองทุ่ง ประถมศึกษา
29 6310029 นาง ดอกบัว เรืองเดช ประถมศึกษา
30 6310030 นางสาว นิภาพร หวังเชิดกลาง ประถมศึกษา
31 6310031 นาย ดำรงศักด๋ิ ทวินันห์ ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310031
32 6310032 นาย ภูวดล สุขประสงค์ ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310045
33 6310033 นาย สายัณห์ หงส์มาศ ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 3 อาคาร 1 ช้ัน 1
34 6310034 นางสาว พุทธซาด ย่ิงสบาย ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

หน้าที่ 1 จาก 3



.บัญชีรายซื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานสืกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที 2 0  มีนาคม 2563
ลำดับ รหัสประจำตัว คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล สังกัดท่ีเลือกสอบดัดเลือก ห้องสอบ

35 6310035 นาย เรณู เย็นจิต ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310031
36 6310036 นาย' พรพิมล พันธ์เพ็ซร ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310045
37 6310037 นาย อนันทศักด้ิ แก้วสุพรรณ ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 3 อาคาร 1 ช้ัน 1
38 6310038 นางสาว กาญจนา ศรีษะใบ ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
39 6310039 นาย คณาเดช ลายสนฮ้ิ ประถมศึกษา
40 6310040 นาย อลงกรณ์ จงรักษ์ ประถมศึกษา
41 6310041 นางสาว ลักษณารีย์ สมเสนา ประถมศึกษา
42 6310042 นาย เอกสิทธ๋ึ วงษ์อ่อน ประถมศึกษา
43 6310043 นางสาว เบญจมาศ โตส้ม ประถมศึกษา
44 6310044 นางสาว อมรรัตน์ จรัสพันธ์ ประถมศึกษา
45 6310045 นางสาว คิริเพ็ญ เย็นจิต ประถมศึกษา
46 6310046 นางสาว กรรณิกา พิชัยช่วง ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310046
47 6310047 นางสาว วิไลรัตน์ จันธิมา ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310060
48 6310048 นาง สมปอง บุษบง ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 4 อาคาร 1 ช้ัน 1
49 6310049 นาย เข็มมะรัต บุตรสุรีย์ ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
50 6310050 นางสาว วาสิฎฐี สุทารส ประถมศึกษา
51 6310051 นาง วราภรผ์ พ่ึงพรม ประถมศึกษา
52 6310052 นาย อัษฎางค์ ราชตราชู ประถมศึกษา
53 6310053 นาย สุคนธ์ หารชุมเศษ ประถมศึกษา
54 6310054 นาง อาตรีนา จันทร์เนย ประถมศึกษา
55 6310055 นางสาว อรสา กาละพันธ์ ประถมศึกษา
56 6310056 นางสาว ภัทธนันต์ อ๋ัาเทศ ประถมศึกษา
57 6310057 นางสาว ณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ ประถมศึกษา
58 6310058 นาง เพ็ญนภา แนวน้ําพอง ประถมศึกษา
59 6310059 นางสาว ทิพย์ภวัน กุสุรี ประถมศึกษา
60 6310060 นางสาว จุฑามาส จ่าเมือง ประถมศึกษา
61 6310061 นางสาว สุจิตรา แสนหาญ ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310061
62 6310062 นางสาว สุพรรณ ตรงคำนึง ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310075
63 6310063 นาย สมชาย แก้วประกอบ ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 5 อาคาร 1 ช้ัน 2
64 6310064 นางสาว ดาวนภา ว่าความดี ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
65 6310065 นางสาว จินตนา ฤกษ์งาม ประถมศึกษา
66 6310066 นางสาว สมพงษ์ จันทร์มา ประถมศึกษา
67 6310067 นาย สากล โพธิชัย ประถมศึกษา
68 6310068 นาง จิรฐา หาญประสพ ประถมศึกษา

หน้าที่ 2 จาก 3



บัญชีรายชื่ผู้ม ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานสืกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 1 0  มีนาคม 2563
ลำดับ รหัสประจำตัว ลำนำห่น้า ซ่ือ นามสกุล สังกัดท่ีเลือกสอบดัดเลือก ห้องสอบ

69 6310069 นางสาว ซนิกานต เสียงเย็น ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310061
70 6310070 นาง นิตยา พูลแสง ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310075
71 6310071 นาย บุญเจริญ ระม่ังทอง ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 5 อาคาร 1 ช้ัน 2
72 6310072 นาย นพวงศ์ เมืองสีสุข ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
73 6310073 นางสาว วิไลลักษณ์ รักษาพล ประถมศึกษา
74 6310074 นาย อังคาร จันทร์คลาย ประถมศึกษา
75 6310075 นางสาว ศกลวรรณ ติมอนรัมย์ ประถมศึกษา
76 6310076 นาย เดฃศรี หันทยุง ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310076
77 6310077 นางสาว ศึริรัตน์ โอ่งวัน ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310090
78 6310078 นาย ศรุฒิ หาโกสีย์ ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 6 อาคาร 1 ช้ัน 2
79 6310079 นาย คม ลำขัน ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
80 6310080 นาง สุโรจนา วิชัยนราพงศ์. ประถมศึกษา
81 6310081 นาง ป้ทมาภรณ์ เดซขันธ์ ประถมศึกษา
82 6310082 นาย ผดุง ดอกไม้ ประถมศึกษา
83 6310083 นาง เพ็ญทิวา บุญร่วม ประถมศึกษา
84 6310084 นาง กัญญาณัฐ พันธ์แก้ว ประถมศึกษา
85 6310085 นางสาว กัลยา แก่นพิทักษ์ ประถมศึกษา
86 6310086 นาง นันทัซพร โตเจริญ ประถมศึกษา
87 6310087 นาย อานนท์ ต่อมกระโทก ประถมศึกษา
88 6310088 นาย วณัซพงษ์ สวยสม ประถมศึกษา
89 6310089 นาย นาวิน กันสการ ประถมศึกษา
90 6310090 นางสาว นิตยา ป่นพานิซ ประถมศึกษา
91 6310091 นาง. รุ่งทิพย์ อยู่คะเซนทร์ ประถมศึกษา รหัสประจำตัว 6310091
92 6310092 นางสาว สุนันทา ณรังศรี ประถมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6310100
93 6310093 นาย เสน่ห์ สุวรรณศรี ประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 7 อาคาร 1 ช้ัน 2
94 6310094 นางสาว เอ้ือมฟ้า สายคำอด ประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
95 6310095 นาย กิตติคักด พลเดซ ประถมศึกษา (สอบรวมกับ สังกัด สพม.
96 6310096 นาย เอนก ป่นกลาง ประถมศึกษา รหัส 6320031-6320034)
97 6310097 นางสาว วิลาวัลย์ สาคร ประถมศึกษา
98 6310098 นาง ประกาย แก้วหัสดี ประถมศึกษา
99 6310099 นางสาว ธนพร ฟ้บประโคน ประถมศึกษา
100 6310100 นาย ชูศักดิ มาระวัง ประถมศึกษา

หนัาที่ 3 จาก 3



บัญชีรายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
สำดับ รหัสประจำคัว ดำนำหน้า ช่ือ นามสๆล สังกัดท่ีเลือกสอบคัดเลือก สนามสอบ

1 6320001 นางสาว วลัยลักษณ์ รูปสม มัธยมศึกษา รหัสประจำตัว 6320001
2 6320002 นาย บุญเลิศ ทัดเทียม มัธยมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6320015
3 6320003 นาง , มยุรี ฐานม่ัน มัธยมศึกษา ห้องสอบท่ี 8 อาคารอนุบาล
4 6320004 นางสาว สุนันท์ ฝอยหิรัญ มัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
5 6320005 นางสาว ดลนภา รุ่งสว่าง มัธยมศึกษา
6 6320006 นาง สุพิศ พูลแสง มัธยมศึกษา
7 . 6320007 นาง เสาวณีย์ วรเศรษฐสุฃศิรี มัธยมศึกษา
8 6320008 นาย ภัทรพงศ์ ถาวรพา มัธยมศึกษา
9 6320009 นางสาว จอมใจ คำวิเศษ มัธยมศึกษา
10 6320010 นาง กรุณา แก้วประทีป มัธยมศึกษา
11 6320011 นาง วซิรินทรา พัฒนกุลเดซ มัธยมศึกษา
12 6320012 นาย ซนินทร์ วงษ์สกุล มัธยมศึกษา
13 6320013 นาง ณัฐมาพร นาราศรี มัธยมศึกษา
14 6320014 สิบตำรวจโท สงวน สารรัมย์ มัธยมศึกษา
15 6320015 นางสาว ฑิติวรรณ หงษ์ทอง มัธยมศึกษา
16 6320016 นาง ปณิซา ภัสสิรากุล มัธยมศึกษา รหัสประจำตัว 6320016
17 6320017 นาย วรวรรณ ปุยะติ มัธยมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6320030
18 6320018 นาย ชัยพงษ์ เพ็ซรประกอบ มัธยมศึกษา ห้องสอบท่ี 9 อาคารอนุบาล
19 6320019 นาย ธนัทเทพ สิงห์แก้ว มัธยมศึกษา . สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
20 6320020 นางสาว ภูษณิศา คุดซิตา มัธยมศึกษา
21 6320021 นางสาว ศุกร์ฤดี มีสมพร มัธยมศึกษา
22 6320022 นาย ดังตะวัน ชันธ์ศิรีนุกูล มัธยมศึกษา
23 6320023 นาย รัศมีเดช ประเสริฐสังข์ มัธยมศึกษา
24 6320024 นาย กิตติชัย พรบรรเจิดศักด๋ึ มัธยมศึกษา
25 6320025 นาง ทศพร โคกมะณี มัธยมศึกษา
26 6320026 นางสาว เยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธ้ี มัธยมศึกษา
27 6320027 นาง ศรกมณ อ่อนศรี มัธยมศึกษา
28 6320028 นางสาว สายฝน ปะติเก มัธยมศึกษา
29 6320029 นาง ณ์ฐลิกา กรดี มัธยมศึกษา
30 6320030 นาง บุปผา หันทยุง มัธยมศึกษา
31 6320031 นาย ตรีซาวัซร์ คณาพงษ์วราภัทร์ มัธยมศึกษา รหัสประจำตัว 6320031
32 6320032 พันจ่าอากาศโา ลัมฤทธ้ื ใจสุข มัธยมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6320034
33 6320033 นางสาว หฤทัย บุญมี มัธยมศึกษา ห้องสอบท่ี 9 อาคารอนุบาล
34 6320034 นาย ซิราวุธ พูลแสง มัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

สอบรวมกับ สพป. รหัส 6310091-6310100



บัญชีรายซื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด๓ อกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563
สำคับ รหัสประจำคัว ดำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล สังกัดท่ีเลือกสอบคัดเลือก สนามสอบ

1 6320001 นางสาว วลัยลักษณ์ รูปสม มัธยมศึกษา รหัสประจำตัว 6320001
2 6320002 นาย บุญเลิศ ทัดเทียม มัธยมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6320015
3 6320003 นาง มยุรี ฐานม่ัน มัธยมศึกษา ห้องสอบท่ี 8 อาคารอนุบาล
4 6320004 นางสาว สุ,นันท์ ฝอยหิรัญ มัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
5 6320005 นางสาว ดลนภา รุ่งสว่าง มัธยมศึกษา
6 6320006 นาง สุพิศ พูลแสง มัธยมศึกษา
7 6320007 นาง เสาวณีย์ วรเศรษฐสุซศิรี มัธยมศึกษา
8 6320008 นาย ภัทรพงศ์ ถาวรพา มัธยมศึกษา
9 6320009 นางสาว จอมใจ คำวิเศษ มัธยมศึกษา
10 6320010 นาง กรุณา แก้วประทีป มัธยมศึกษา
11 6320011 นาง วซิรินทรา พัฒนกุลเดซ มัธยมศึกษา
12 6320012 นาย ซนินทร์ วงษ์สกุล มัธยมศึกษา
13 6320013 นาง ณัฐมาพร นาราศรี มัธยมศึกษา
14 6320014 สิบตำรวจโท สงวน สารรัมย์ มัธยมศึกษา
15 6320015 นางสาว ฑิติวรรผ หงษ์ทอง มัธยมศึกษา
16 6320016 นาง ปณิซา ภัสสิรากุล มัธยมศึกษา รหัสประจำตัว 6320016
17 6320017 นาย วรวรรณ ปุยะติ มัธยมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6320030
18 6320018 นาย ชัยพงษ์ เพ็ซรประกอบ. มัธยมศึกษา ห้องสอบท่ี 9 อาคารอนุบาล
19 6320019 นาย ธนัทเทพ สิงห์แก้ว มัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
20 6320020 นางสาว ภูษณิศา คุดซิตา มัธยมศึกษา
21 6320021 นางสาว ศุกร์ฤดี มีสมพร มัธยมศึกษา
22 6320022 นาย ดังตะวัน ขันธ์ศิรีนุกูล มัธยมศึกษา
23 6320023 นาย รัศมีเดช ประเสริฐสังข์ มัธยมศึกษา
24 6320024 นาย กิตติชัย พรบรรเจิดศักด้ิ มัธยมศึกษา
25 6320025 นาง ทศพร โคกมะณี มัธยมศึกษา
26 6320026 นางสาว เยาวลักษณ์ อินทร์'ประสิทธ้ี มัธยมศึกษา
27 6320027 นาง ศรกมณ อ่อนศรี มัธยมศึกษา
28 6320028 นางสาว สายฝน ปะติเก มัธยมศึกษา
29 6320029 นาง ณัฐลิกา กรดี มัธยมศึกษา
30 6320030 นาง บุปผา หันทยุง มัธยมศึกษา
31 6320031 นาย ตรีซาวัซร์ คณาพงษ์วราภัทร์ มัธยมศึกษา รหัสประจำตัว 6320031
32 6320032 พันจ่าอากาศโ' ลัมฤทธ้ิ ใจสุข มัธยมศึกษา ถึงรหัสประจำตัว 6320034
33 6320033 นางสาว หฤทัย บุญมี มัธยมศึกษา ห้องสอบท่ี 7 อาคารอนุบาล
34 6320034 นาย ซิรารุธ พูลแสง มัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

สอบรวมกับ สพป. รหัส 6310091-6310100
หน้าที่ 1 จาก 1



บัญขีรายละเอียดสนามสอบ/ห้องสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ข้อเขียน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สนามสอบ ฟ้องสอบ 
ท่ี

อาคาร ‘ช้ัน ตำแหน่ง สังกัดท่ี 
สมัครสอบ

เลขประจำตวั - เลขประจำตวั จำนวน
(คน)

โรงเรียนอนุบาลเมือง 1 1 1 รองผู้อำนวยกา,; สพป. 6310001 - 6310015 15
สระแก้ว ต.ทา่เกษม 2 1 1 สถานศึกษา สพป. 6310016 - 6310030 15
อ.เมอืง จ.สระแก้ว 3 1 1 สพป. 6310031 - 6310045 15
(ข้างสำนักงาน 4 1 1 สพป. 6310046 - 6310060 15
ศึกษาธิการจังหวัด 5 1 2 สพป. 6310061 - 6310075 15
สระแก้ว) 6 1 2 สพป. 6310076 - 6310090 15

7 อาคารอนุบาล สพป. 6310091 - 6310100 10
7 อาคารอนุบาล สพม. 6320031 - 6320034 4
8 อาคารอนุบาล สพม. 6320001 - 6320015 15
9 อาคารอนุบาล สพม. 6320016 - 6310030 15

รวมผู้มืสิทธิสอบ 134
หมายเหต:ุ ห้องสอบท่ี 7 สอบข้อเขียน สพป. 10 +สพม.4 รวม 14 คน



บัญขีรายละเอียดสนามสอบ/ฟ้องสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี (ข้อเขียน)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลนามสอบ ห้องสอบ 
ท่ี

อาคาร ข้ัน ตำแหน่ง สังกัดท่ี 
สมัครสอบ

เลขประจำตัว - เลขประจำตัว จำนวน
(คน)

โรงเรียนอนุบาลเมือง 1 1 1 รองผู้อำนวยกาไ ลพป. 6310001 - 6310015 15
สระแก้ว ต.ท่าเกษม 2 1 1 สถานศึกษา ลพป. 6310016 - 6310030 15
อ.เมือง จ.สระแก้ว 3 1 1 ลพป. 6310031 - 6310045 15
(ข้างสำนักงาน 4 1 1 ลพป. 6310046 - 6310060 15
ศึกษาธิการจังหวัด 5 1 2 ลพป. 6310061 - 6310075 15
สระแก้ว) 6 1 2 ลพป. 6310076 - 6310090 15

7 อาคารอนุบาล สพป. 6310091 - 6310100 10
7 อาคารอนุบาล สพม. 6320031 - 6320034 4
8 อาคารอนุบาล ลพม. 6320001 - 6320015 15
9 อาคารอนุบาล ลพม. 6320016 - 6310030 15

รวมผู้มืสิทธิสอบ 134
หมายเหต:ุ ฟ้องสอบท่ี 7 สอบข้อเขียน สพป. 10 +สพม.4 รวม 14 คน


