
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เร่ือง การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563

ตามท่ี คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ไดป้ระกาศรับสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจุ 
และแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศกึษา สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563 น้ัน

บดันีก้ารดำเนนิการคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลว้ โดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดสระแกว้ 
ในคราวประชมุครัง้ที ่ 2 /2563 เมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ ์ 2563 จงีประกาศรายซือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและ 
ข้ึนบัญชีผู้Iด้รับการคัดเลือกเพือ่บรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 รายละเอยีดดงันี้

1. รายซือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกแยกตามสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี้

2. บัญชีผู้Iด้รับการคัดเลือกน้ีให้ไข้Iด้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคร้ังใหม่แล้วใหย้กเลิกการข้ึนบัญชีผู้Iด้รับการคัดเลือกคร้ังน้ี

3. กำหนดการพฒันากอ่นการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ให้เป็นไป 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด

4. การบรรจุและแต่งต้ังผู้Iด้รับการคัดเลือก และการยกเลิกบัญชีผู้Iด้รับการคัดเลือก
4.1 การบรรจุและแต่งต้ังคร้ังแรก จะกำหนดวันเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมี 

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด
ให้มารายงานตัวเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครเพ่ือเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุ 
และแต่งต้ังโดยมีหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับท่ีในประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

4.2 การบรรจุและแต่งต้ังคร้ังต่อไป จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัด!เอกท่ีมีคุณสมบัติตรง 
ตามมาตรฐานตำแหน่งและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด โดยตรงเป็นรายบุคคล 
ตามลำดับท่ีในประกาศข้ึนบัญชี โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประพับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ด้นทาง

5. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีข้ึนบัญชีไว้ในสำดับท่ีดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและ 
แต่งต้ังก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้

6. กรณีผู้ได้รับคัดเลือกรายใดไม1มารายงานตวั ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด หรือ
มารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังให้ลือว่าผู้น้ันสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ังและ 
ใหย้กเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายน้ัน

7. กรณผู้ีได้รับการคัดเลือกรายใดเม่ือถึงลำดับท่ีท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ 
ติดเง่ือนไขอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าผู้น้ันหมดสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง และ 
ยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายน้ัน

/ 8. ผู้ได้รับการบรรจุ...
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8. ผูไ้ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศร 
0206.6/ว 8 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 ต้องได้รับการประเมินสมัฤทธิผลการปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่พือ่พฒันา 
การศกึษาเปน็ระยะเวลา 1 ป ี ตามองค์ประกอบ ตัวซ้ีวัดและวิธีการประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ตามทีค่ณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสระแกว้กำหนด โดยใหมี้การประเมิน 2 คเง ๆ ล ะ 6 เดอืนหากผล 
การประเมินใน 6 เดือนแรก ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ ใหผู้ป้ระเมนิแจง้ผลการประเมนิ ใหผู้รั้บการประเมนิ 
ทราบ เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และเมือ่ครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินคร้ังท่ี 
2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทัง้ 2 คร้ัง ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ให้ผู้รับการ 
ประเมินปฏิบัติงานในหนา้ท่ีตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป แตห่ากผลการประเมินรวมทัง้ 2 คร้ัง 
ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินใหด้ำเนินการตามมาตรา 71 แหงพระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ.2547 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสัง่ใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษารับเงินเดือน 
ในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551 โดยใหส้ัง่ย้ายและแตง่ตัง้ผูท้ีม่ผีลการประเมนิไมผ่า่นเกณฑร์ายนัน้ ไปดำรง 
ตำแหนง่เดมิซึง่เปน็ตำแหนง่กอ่นเขา้สูต่ำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา และเมือ่ผลการประเมนิของ 
คณะกรรมการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันส้ินสุด

ในกรณผีูไ้ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ไดอ้อกจาก 
ราชการกอ่นครบกำหนดระยะเวลาประเมนิลมัฤทธผิลการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ 1 ปี เซ่น ลาออกจากราชการ 
หรอืเกษยีณอายรุาชการ หรือเสยีชวิีต เป็นด้น ใหย้ตุกิารประเมนิ ณ วันทีอ่อกจากราชการ โดยใหถื้อว่าออก 
จากราชการในตำแหน่งท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังน้ัน

9. กรณทีีต่รวจสอบภายหลงัพบว่า ผู้สมัครรายใดเปน็ผู้ขาดคุณสมบตัติามประกาศรับสมคัรและ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ใหถื้อว่าผู้นัน้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
ใหด้ำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศกึษา ทัง้นี ้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ต้องถูกเพิกถอน 
คำส่ังบรรจุและแต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆมไิด้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ํวกัน

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



บญัชรีายซือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานดณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ี พ.ศ.2563 

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 4  สิงหาคม พ•ศ. 2563
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

สำคับท่ี เลขประจำตวัสอบ ซ ือ่-สกลุ

1 6320012 นายซบินทร์ วงษ์สกุล

2 6320020 นางสาวภษูณศิา คุดซิตา

3 6320003 นางมยุรี ฐานม่ัน

4 6320005 นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง

5 6320025 นางทศพร โคกมะณี

6 6320013 นางณฐัมาพร นาราศรี

7 6320022 นายดังตะวัน ขันธ์ศิรินุทูล

8 6320024 นายกติตขิยั พรบรรเจิดศักด้ี

9 6320031 นายตรีซาวัซร์ คณาพงษ์วราภัทร์

10 6320026 นางสาวเยาวลกัษณ ์ ; อินทร์ประสิทธ้ิ

11 6320011 นางวซิรินทรา พัฒนกุลเดซ

12 6320015 นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง

13 6320023 นายรัศมเีดซ ประเสริฐสังข์

14 6320007 นางเสาวณยี ์ วรเศรษฐสฃศิริ

15 6320016 นางปณิซา ภัสสิรากุล

16 6320008 นายภทัรพงศ์ ถาวรพา

หมายเหต

หน้าที่ 1 จาก 1



บญัชรีายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ี พ.ศ.2563 

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 4  สิงหาคม พ.ศ. 2563
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สำคับท่ี เลขประจำควัสอบ ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

1 6310020 นางจินตนา รัตนแก้ว

2 6310011 นายเซาวลติย ์ ชูจันทร์

3 6310002 นางนวพร อนุฤทธ้ี

4 6310052 นายอษัฎางค ์ ราชตราชู

5 6310096 นายเอนก ป่นกลาง

6 6310024 นางสาวมะลิพร แดงตะขบ

7 6310058 นางเพญ็นภา แนวน้ําพอง

8 6310014 ว่าที ่ร.ต.กมลฑรรศน์ ตา่งเขต

9 6310041 นางสาวลกัษณารีย์ สมเสนา

10 6310047 นางสาววิไลรัตนั จันธิมา

11 6310040 นายอลงกรณจ์งรกัษ์

12 6310045 นางสาวคิริเพ็ญ เย็นจิต

13 6310070 นางนติยาพลูแสง

14 6310086 บางนับทัซพร โตเจริญ

15 6310012 นายสุนาวิน อินทร์กลับ

16 6310013 นายประหยัด อ้อมซมภู

17 6310037 นายอนันทศักด้ี แก้วสุพรรณ

18 6310033 นายสายัณห ์ หงส์มาศ

19 6310029 นางดอกบัว เรืองเดซ

20 6310008 นางสาวคุภลักษณ ์ ประทุมมี

21 6310093 นายเสน่ห์ สุวรรณศรี

22 6310100 นายซศักด๋ิ มาระวังy i พ :  i m x  ____ ____
ร ฒ ร ร ^

หน้าที่ 1 จาก 3



นญัขรีายชือ่ผูI้ดร้บัการคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ.2563 

แบบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 4  สิงหาคม พ.ศ. 2563
, , • 1 . ^ 1 V  ; - _  __

สงักดัสำนกังานเขตพืน่ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สำคับท่ี เลขประจำควัสอบ ช ือ่ -สกลุ หมายเหตุ

23 6310028 นายสมพาน ภูครองทุ่ง

24 6310025 นางอรัญญา วงษาคร

25 6310087 บายอานนท์ ต่อมกระโทก

26 6310059 นางสาวทิพย์ภวัน กุสุริ

27 6310068 นางจิรฐา หาญประสพ

28 6310031 นายดำรงศักดิ ๋ ทวินันท์

29 6310072 นายนพวงศ์ เมืองสีสุฃ

30 6310079 นายคม คำขับ

31 6310003 นางสาวนงศ์ลักษณ์ ครึ1ส

32 6310016 นางชรินรัตน เดชสุภา

33 6310027 นายประจักร ไชยสง

34 6310071 นายบญุเจริญ ระม่ังทอง

35 6310018 นางปีทมาพร แสงแจ่ม

36 6310049 บายเข็มมะรัต บุตรสุริย์

37 6310034 นางสาวพุทธซาด ย่ิงสบาย

38 6310076 นายเดชศร ี หันทยุง

39 6310094 บางสาวเอ้ือมฟา้ สายคำอด

40 6310032 นายภวูดล สุฃประสงศ์

41 6310044 นางสาวอมรัตน์ จรัสพันธ์

42 6310009 นางกนกวรรณ ต้ังเทียมพงษ์

43 6310092 นางสาวสุนันทา ณรังครี

44 6310064 นางสาวดาวนภา ว่าความดี ^ ( m m m  ; ^  ____-
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บญัชรีายซีอ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พึน๊ฐาน ป ี พ.ศ.2563 

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ ประกาศณวนัท ี ่ 4  สงิหาคมพ.ศ.2563
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สำคับท่ี เลขประจำควัสอบ ซ ือ่-สกลุ หมายเหตุ

45 6310006 นายไพโรจน์ ภาคโพธ้ี

46 6310042 นายเอกสทิธีว้งษอ์อ่น

47 6310048 นางสมปอง บุษ'บง

48 6310056 นางสาวกทัธนนัตอ์ํา่เทศ

49 6310057 นางสาวณิชซาอร •ทวีเดชธนเศรษฐ

50 6310043 นางสาวเบญจมาศ โตส้ม

51 6310097 นางสาววิลาวัลย์ สาคร

52 6310036 นายพรพิมล พนธ์เพึชร

53 6310082 นายผดุง ดอกไม้

54 6310004 นางสาวรสสุคนธ์ ปาณะวร

55 6310010 นางสาวสุวรรณา ทรัพย์ประโคน

56 6310089 นายนาวิน กันสการ ► •.''•รก'ใ«•.โ*
/  „** .๙ ^  '■ 'ร •®_ Vk

57 6310062 นางสาวสุพรรณี ตรงคำนึง i M M r
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