
โ!ระทาศคณะกรรมการ ศกึ,ษาธิทา'รจง,หวัดสระแก้ว 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ.๒๕๖๓ 
เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณรีสญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรอืโครงการทนุรฐับาล รอบที ่ ๑

ดว้ย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว จะตำเบนการคดัเลอืกนกัศกึษาทบุโครงการ 
ผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ จ พ.ศ.๒๕๖๓ เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณมีสีญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรอืโครงการทบุรฐับาล

อาศยัอำนาจตามความโนมาดรา ๕๐ แหง่พระราชนญัญต้ระเปยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนงัลอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ศร ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
และหนงัลอืสำนกังาบคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนท่ีสุด ที ่ศร ๐๔ ๐๐๙/ ว ๔๘๘๔ ลงวันที ่๒๗ 
ลงิหาคม ๒๕๖๓ จงิประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรหางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณมี ี
สญัญ'!ผูกพนัต'าม่โครงก,ารพเิศษ'หรือโ่ค'รงการ1ทุ,!เ4‘รัฐ'บาล ดงันี้
๑ . ตำแหนง่ทีจ่ะตำเนนิการคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย อนัดบัครผููช้ว่ย คณุจฒุปิรญืญาตร ื๕ ป ี ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๔๐
อตัรา ดงันี้

๑ .๑ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแก3้ เขต ๑  จำนวน ๒๐ อตัรา
๑.๒ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ จำนวน ๑๓ อตัรา
๑.๓ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗(จงัหวดัสระแกว้) จำนวน ๗ อตัรา 
รายละเอยีดตำแหนง่และวชิาเอกตามนญัชแีบบทา้ยนี้

๒. คณุสมนดัขิองผูม้ลีทิธีส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก
๒.๑ เปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาตามโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ.๒๕๖๓ ดามนญัช ึ

รายชีอ่ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จดัสง่โทส้ำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ 
มคีณุสมมดัครบถวบตามเงือ่นไขทีส่ำนกังาบคณะกรรมการการอดุมศกึษากำหนด รายชือ่แบบทา้ยประกาศนี ้

๒.๒ เปน็ผูม้คีณุสมบตทัว่ไปดามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชนญัญต้ระเปยีบขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๓เปน็ผูม้โีบอบญุาตประกอบวซิาชพีครหูรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงใบการประกอบวชิาชพีครตูามที ่
ครุสุภาออกใทเ้พือ่ปฏบิต้หนา้ทีส่อน ก'อบการบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

๒.๔ เปน็ผูม้คีณุสมมตัเฉพาะสำหรบัตำแหนง่ครผููช้ว่ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.๕ไมเ่ปน็พระภกิษ ุหรอืสามเณร หรือนกัพรต หรือนกับวช

๓. วบั เวลา และสทานท่ีรบัสมคัร
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรคดัเลอืกใทข้อรบัใบสมคัรและยีน่ใบสมคัรดว้ยตบเองโดทัีก่ลุม่บรหืารงานบคุคล 

สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ระหวา่งวนัที ่ ๒๑-๒๒ กน้ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.

/ ๔. เอกสาร.



๔. เอกสารนละหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนำมายืน่ในวนสมคร
หลกัฐานฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบบั ดงันี ้
๔.๑ บตัรประจำตวัประซาชน (ยงัไมห่มดอาย)
๔๒ ทะเบยีนบาันทีเ่ปน็ภมูสิำเนา
๔๓ ปรญิญาบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองคณุๅฒทิีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิลว้ นละใบรายงานผล 

การศกึษา (Transcripts)
๔๔ ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอิหรอืหลกัฐานทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครูตามที ่

ครุสุภาออกใหเ้พีอ่ปฎบิตีหนา้ทีส่อบทีย่งัไมห่มดอายุ
๔๔ ใบรบัรองแพทย ์(สำหรบัการบรรจเุชา้รบัราชการ) จากสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถาน 

พยาบาลเอกชน ซึง่รบัรองโดยแพทยซ์ึง่ไตช้ึน้ทะเบยีนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 
๑ เดอืน และระบวุา่ไมเ่ปน็โรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค พ.ศ.๒๔๔๙ ดงันี้

(๑) โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรอืในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกส่งัคม 
(๒) วณัโรคในระยะตดิตอ่
(ฌ)โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกส่งัคม 
(๔) โรคตดิยาเสพตดิใฟท้ษ 
(๔) โรคพษิสรุาเรือ้รงั

๔ ๖  รปูกา่ยหนำตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาสดิำขนาด ๑ นิว้ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 
๖ เดอืน และกา่ยครัง้เดยืวกนั จำนวน ๓ รูป 

๔๗ หลกัฐานอืน่ๆ (ลา้ม)ิ

๕. การยืน่ใบสมครเชา้รบัการดดัเลอีก
๔.๑ ผูส้นคัรเชา้รบัการดดัเลอกจะตอ้งรบัและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองพรอ้มหลกัฐานตามทีก่ำหนด 

ในประกาศ ณ สถานทีรั่บสมัคร และตอ้งกรอกรายละเอยีดใบใบสมคัรใหถ้กูตอ้งครบลว้น
๔๒ ผูส้มคัรเชา้รบัการคดัเลอืกตอ้งแจง้สถานที ่ทีส่ามารถตดิตอ่ไตท้างจดหมายลงทะเบยีน 

ตอบรบัใบเขตจ่ายชองทางไปรษณย์ไ์วิใบใบสมคัร หากแจง้สถานทีอ่ยูไ่มช่ด้เจบ ทา้ใหไ้มส่ามารถตดิตอ่ได ้
ผูส้มคัรสอบจะเรียกรอ้งสทิธใิดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

๔๓ ผูส้มคัรตอ้งลงลายมอิชีอ่ในใบสมคัรใหถ้กูตอ้งครบลว้น

๖. การประกาศรายชีอ่ผูม้สิทิธเชา้รบัการคดัเลอืก ดงันี้
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะประกาศรายซีอ่ผูม้สิทิธคิดัเลอืก ภายในวนัที ่๒๒ 

กนัยายน ๒๔๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ และทาง เว ็ป ่ไ ซ ด ์ W W W .m o e sk .g o .th /

๗. วธิกีารดดัเลอืก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมนิความเหมาะสม 

กบัตำแหนง่และวชิาชพี ดว้ยการสมัภาษณ ์(คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) ดงันี้
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-๓-

นห องคป์ระกอบ ดา่คะแนน กรอบการพจิารณา
๑ ประวติสิว่นควัและการศกึษา ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกีย่วกบั 

ประวติสิว่นควัและการศกึษา .
๒ บคุลกิลกัษณะ หว่งทวีาจา ๑๐ พจิารณาจากการแตง่กาย กรยีาทา่ทาง การสือ่สาร
๓ ๅฒภิาวะทางอารมณี ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและการสือ่สาร
๔ การมปีฏภิาณไหวพรบี ๑๐ พจิารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมหีลกัคดิ 

และวธิแีกป้ญีหาใบเชงิบวก และสามารถอธบิายหลกัคดิ 
และวธิแีกป้ญีหาบัน้ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัได้

๔ ความคดรเีริม่สรา้งสรรค ์
เจตคตแิละอดุมการณี

๑๐ พจิารณาจากแรงจงูใจ เจตคต ิ อดุมการณ ีทีม่ตีอ่ 
วชิาชพีครู

รวม ๕๐

๘. วบั เวลา และสถานทีค่ดัเลอืก จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมนิดวามเหมาะสมกบัตำแหนง่และ 
วชิา,รพ ดว้ยการสม้ภาษณ ีวันที ่๒๔ กนัยายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ บ. เป็นด้นไป ณ หอ้งประซมสำนกังาบ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

๙ . เกณฑการคดัสนิ
ผูผ้า่นการคดัเลอืกจะดอ้งไดค้ะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัดำแหบง่และวชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ๖๐

๑๐. การประกาศรายซือ่ผู!้ครับัคดัเลอืก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะประกาศรายซึอ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก เรยีงตามลำดบั 

ผูท้ีI่ดค้ะแนบประเมนิความเหมาะสมกบัดำแหบง่และวชิาชพี จากมากไปหานอ้ย แยกตามสาขาวชิาเอก 
หากไดค้ะแนนเทา่กนั จะใชว้ธิกีารจบัสลาก โดยจะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการดดัเลอืก ไนวับท่ี ๒๔ กบัยายบ 
๒๔๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ และทางเวป็ไชต ์VWVW. m o e sk .g o .th / โดยไมม่กีารข้ึนบญัชี

๑๑ . การบรรจแุละแตง่ตัง้
๑๑.๑ จะบรรจแุละแตง่ตัง้ผูI้ดร้บ้คดัเลอืกใหด้ำรงดำแหบง่ครผููช้ว่ย ตามจำนวนตำแหนง่วา่งและ 

รายซือ่ทีป่ระกาศไวไิบวบัที๑่ ตลุาคม ๒๔๖๓ (เวน้ แต ก่ ค .ศ .จะกำหนดเปน็อยา่งอี่บ) หากปรากฏภายหลงั 
วา่ผูI้ดร้บ้คดัเลอืกตามประกาศนี ้เปน็ผูม้คุีณสมบติัทัว่ไป หรอีคณุสมบตัเิฉพาะดำแหบง่ไมต่รงตามประกาศ 
รบัสมคัรคดัเลอืก สำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะไมพ่จิารณาแตง่ตัง้ หรอืยกเลกิคำสัง่แตง่ตัง้ 
แลว้แตก่รณ ีจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆ มิได้ท้ังส้ิน

๑๑.๒ ผูท้ี1่ดร้บัการคดัเลอืกและไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงดำแหบง่ครผููช้ว่ยแลว้ จะดอ้ง 
ปฏบิตัริาชการในสถานศกึษาทีบ่รรจแุละแตง่ตัง้เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๔ ป ีนบัตัง้แตว่บัที!่ดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้ 
โดยไมม่กีารโอนหรอืยา้ยไปยงัสถานศกึษาหรอืหนว่ยงานอืน่ เวน้แตล่าออกจากราชการ :

๑๑.๓ การคดัเลอืกนีเ้ปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไมม่กีารขึน้บญัช!วแัตอ่ยา่งใด

๑๒. ผู!้ดร้บัคดัเลอืกจะถกูยกเลกิการบรรจแุละแตง่ตัง้ เมือ่ผูบ้ ัน้มกีรณใีดกรณหีนีง่ คงันี ้
๑๒.๑ ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ไปแลว้ 
๑๒.๒ ขอสละสทิธกิารบรรจแุละแตง่ตัง้.

/ ๑๒.๓ ไมใปรายงานควั...



๑๒.๓ ไมไ่ปรายงานตวัเพีอ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ ตามวัน เวลา และสกานทีท่ีก่ำหนด 
๑๒.๔ ไมอ่าจรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามวนัทีก่ำหนดได

จึงประกาศใหทราบโคยทีว่กนั

ประกาศ ณ วนัที3่ ^ก บ้ ย าย บ  พ.ศ. ๖๕๖๓

<— — ,
(นายไสว สารบท)

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
ปฏบิตหินา้ทีแ่ทน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



ตำแหน่งว่างรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน จการศึกษา 2563
กศจ.สระแก้ว

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ที่ โรงเรยน/ อำเภอ วชิาเอก อตัรา

1 บา้นแกง่สเีสยีด/เมอืง ภาษาไทย 1
2 วนาสงเคราะห/เมอืง ภาษาไทย 1
3; บา้นคลองผกขม/เมอืง ภาษาไทย 1
4 วดัเกศแกว้/วงนํา้เยน็ ภาษาไทย 1
5 บา้นใหมถ่าวร/เมอืง สงัคมศกึษา 1
6 บา้นดา่นขยัพฒันา/วงันํา้เยบ็ สงัคมศกึษา .1.

7 บา้นหนองไทร/เมอืง ปฐมวยั 1
8 บา้นหนองขา่/เมอืง ปฐมวัย 1
9 บา้นวงัจัน่/เมอืง ประถมศกึษา 1
10 บา้นคลองหาด/คลองหาด ประถมศกึษา 1
11 บา้นพระเพลงิ/เขาฉกรรจ์ ประถมศกึษา 1
12 บา้นลงุพล/ูเมอืง คณติศาสตร์ 1
13 บา้นพรสวรรค/์วงันํา้เยน็ . คณติศาสตร์ 1
14 บา้นทุง่หนิโคน/เมอืง คณติศาสตร์ ■ 1
15 บา้นลงุพล/ูเมอืง พลศกึษา 1
16 บา้นทา่เกษม/เมอืง ภาษาองักฤษ 1
17 อนบุาลเขาฉกรรจ/์เขาฉกรรจ์ อุตสาหกรรม 1
18 อนบุาลวงัสมนรุถ]/วงัสมบรูณ์ วทิยาศาสตร์ 1
19 วดัคลองตาสตูรสามคัค/ีวงันํา้เยน็ นาฎศลึป๋ 1
20 อนบุาลวงันํา้เยน็มติรภาพที!่7 9 /วงันํา้เยน็ ศลึปศกึษา 1



ตำแหน่งว่างรองรับการบรรจุหักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพฒบาท้องถ่ิน ปกีารศกึษา 2563
กศจ.สระแก้ว

สำนกงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ที่ โรงเรยีบ / อานไอ วขิาเอก อตัรา

1 บ้านโคกสูง/โคกสูง ประถมศกึษา 1
2 บา้นคลองมะนาว/วฒันานคร ประถมศกึษา 1
3 เพซรรตันราขสดุา/ตาพระยา คณติศาสตร์ 1
4 ซอ่งๆมวทิยา/วฒันานคร คณติศาสตร์ 1
5 อนบุาลตาพระยา/ตาพระยา ภาษาองักฤษ 1
6 บา้นขบันกแกว้/วฒันานคร ภาษาโทย 1
7 อพป.คลองนํา้ใส/อรญัประเทศ ภาษาไทย 1
8 อนบุาลศรวีฒันาวทิยา/วฒันานคร วทิยาศาสตร ์(ท่ัวไป) 1
9 บา้นหนองปรอื/อรญัประเทศ วทิยาศาสตร ์(ท่ัวไป) 1
10 ทา่ขา้ม/อรญัประเทศ สงัคมศกึษา 1
11 สระปทมุ/อรญัประเทศ ปฐมวยั 1
12 บา้นหนัทราย/อรญัประเทศ บาฎศลึบ้ 1
13 บา้นเหลา่ออ้ย/อรญัประเทศ พลศกึษา 1



ตำแหน่งว่างรองรับการบรรจุนักคึกบาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาฟ้องถ่ิน จการคกึบา 2563

กศจ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการคึกบามัธยมคึกบา เขต 7

ที่ ตำแหนง่/โรงเรยีน/ อำ๓ อ วชิาเอก อตัรา

1 สระแกว้/เมอืง คณติศาสตร์ 1
2 อรญัประเทศ/อรญัประเทศ สงัคมคกึบา 1
3 อรญัประเทศ/อรญัประเทศ ภาษาองกฤบ 1
4 ทพัพระยาพทิยา/โคกสงู วทิยาศาสตร ์(ท่ัวไป) 1
5 สระแกว้/เมอืง คหกรรมศาสตร์ 1
6 อรญัประเทศ/อรญัประเทศ อุตสาหกรรมคลึป๋ 1
7 อรญัประเทศ/อรญัประเทศ เคมื 1



*

 ̂ Page 61

ที่ จงัหวดั ซีอ๋ -  สกล สพท. สาขาวซิา หมายเหตุ
2099 ลพบุรี นางสาว เพชรรีนทรี ลว้นงาม สพม.5 ลพบุรี ภาษาองักฤษ
2100 ลพบุรี นาย ดศิรณ์ แกว้กน้หา สพป.ลพบุรี เขต 1 วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2101 ลพบุรี นางสาว ธัซพรรณ โอนลนัเทยีะ สพป.ลพบุรี เขต 2 วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2102 ลพบุรี นาย พงศพพํฒัน์ แยม้ปราลยั สพป.ลพบุรี เขต 2 วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2103 ลพบุรี นางสาว ณฎีฐศ์ศึ ไกรวิลาส สพป.ลพบุรี เขต 1 คลีปะ
2104 ลพบุรี นาย ภทัรกีานต์ ทพัเจรญี สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงัคมศกษา
2105 ลพบุรี นางสาว มนพร ม่ันนก สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงัคมศกษา
2106 ลพบุรี นาย จกัรกฤษณ์ โพธ้ืภาสี สพป.ลพบุรี เขต 2 ลงัคมศกษา
2107 ลพบุรี นาย ธน,ท องอาจ สพป.ลพบุรี เขต 2 สงัคมศกึษา
2108 ลบทุรปราการ นางสาว กาญจนา พลครีี สพป.สมทุรปราการ เขต 1 คณตีศาสตร์
2109 สมทรปราการ บางสาว หทยัรตัน แวดไธสง สพม.6 สมทุรปราการ คณตีศาสตร์
2110 สมทรปราการ นางสาว ชอ่ผกา วงษาสงิห สพม.6 สมทุรปราการ คณตีศาสตร์
2111 สมทรปราการ นาย ปฎพทัธ์ จารุไซย สพม.6 สมทุรปราการ ชวิวทิยา
2112 สมทุรปราการ นางสาว ปณุยานนัทั เลาคา สพป.สมทุรปราการ เขต 2 ปฐมวยั
2113 สมทุรปราการ นางสาว ธญัรดา พรมลา สพป.สมทุรปราการ เขต 1 ประถมศกึษา
2114 สมทุรปราการ นาย ณฐัปคลัภ์ ไจปนีตา ลพม.6 สมทุรปราการ พลศกึษา
2115 สมทุรปราการ นางสาว เสาวลกัษณ์ สงิทองดา สพม.6 สมทุรปราการ ภาษาไทย
2116 สมทุรปราการ นางสาว ศรณัรตัน์ ทาัวพมิพั สพป.สมทุรปราการ เขต 2 ภาษาองักฤษ
2117 สมทุรปราการ นางสาว โยทกา จนีเจรญี สพม.6 สมทุรปราการ ภาษาองักฤษ

■ 2118 สมทุรปราการ นางสาว กขกร กลิน่อยู่ ลพม.6 สมทุรปราการ ภาษาองักฤษ
2119 สมทุรปราการ นางสาว พิซซา นาวินโขคธรรน สพม.6 สมทุรปราการ ภาษาองักฤษ
2120 สมทุรปราการ นางสาว fin รัตน์ กองธรรม สพม.6 สมทุรปราการ ลงัคมศกึษา
2121 สมุทรสงคราม นางสาว ศรสีดุารตัน์ สวา่งเกตุ สพม.10 สมุทรสงคราม คณตีศาสตร์
2122 สมุทรสงคราม นางสาว รตัมณี โพธ้ืจันทร์ สพป.สมทุรสงคราม / พลศกึษา
2123 สมุทรสงคราม นางลาว พซัราภรณ์ พวงแสง สพม.!0 สมุทรสงคราม ภาษาองักฤษ
2124 สมุทรสงคราม นางสาว กณ้ฐมณี เรืองรัตน์สุนทร สพม.10 สมทุรสงคราม วทิยาคาสตร(์ทัว่ไป)
2125 สมุทรสาคร . นางสาว รชัฎาพร แกว้ชงิดวง สพม.!0 สมุทรสาคร คณตีศาสตร์
2126 สมุทรสาคร นางสาว สุวบันทั ศรสิทธ๋ึ สพป.สมุทรสาคร ปฐมวยั
2127 สมุทรสาคร นางสาว จารวุรรณ คลา้ยมาลี สพป.สมุทรสาคร ประถมศกึษา
2128 ลิมุ่ทรสาคร ^ นางสาว รกัษณิา เกตแุกว้ สพป.สมุทรสาคร ภาษาไทย
2129 สมุทรสาคร นางสาว มารสีา จาคี สพป.สมุทรสาคร ภาษาองักฤษ
2130 สมุทรสาคร นางสาว เจนจริา มารุง่เรอืง สพม.10 สมุทรสาคร ภาษาองักฤษ
2131 สมุทรสาคร นาย ณัซพล บวัสมบรุณ์ สพม.!0 สมุทรสาคร วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2132 สระแก้ว นางสาว นภิส เพราะสำเนยีง สพป.สระแก้ว เขต 1 คณตีศาสตร์
2133 สระแก้ว นาย วรวิช ภญิโญพทิกัษ สพป.สระแกว้ เขต 2 คณตีศาสตร์
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ที่ จงัหวดั ซือ่ - สกลุ สพท. สาขาวชิา หมายเหต
2134 สระแก้ว นาย โชตพิงศ์ ออ่นศลิา สพป.สระแก้ว เขต 2 พลศกึษา
2135 สระแก้ว นางสาว พรพมิล ศรีพลนอก สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาษาใทย
2136 สระแก้ว นางสาว กญัญารตัน์ ฉิมวัฒน์ ลพป.สระแกว้ เขต 1 ภาษาไทย
2137 สระแก้ว นางสาว เจนจริา ใสสดศรี สพป.สระแกว้ เขต 2 ภาษาไทย
2138 สระแก้ว นางสาว ศคปิระภา ชว่ยณรงศ์ สพป.สระแกว้ เขต 1 ภาษาองักฤษ
2139 สระแก้ว นางลาว คริยีาภรถ! หันสมร ลพป.สระแกว้ เขต 2 ภาษาองักฤษ
2140 สระแก้ว นางสาว อมรรัตน์ ฟองสบัเทยะ สพป.สระแก้ว เขต 1 วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2141 สระแก้ว นางสาว ธนวรรณ พรหมจันทร์ สพม.7 สระแก้ว วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2142 สระแก้ว นาย กติตชิยั ชมุสคิา สพป.สระแกว้ เขต 1 สงัคมศกึษา
2143 สระแก้ว นาย ธวัช'ชัย เมอืงจนัทร์ ลพป.สระแกว้ เขต 2 สงัคมศกึษา
2144 สระบุรี นางสาว สิรีว แสงสว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 คณติศาสตร์
2145 สระบุรี นางสาว ดลยา สรรพสิทธ้ิ สพม.4 สระบุรี คณติศาสตร์ r o w t r w r m n . า ญ ญ า 'Vต ■ ร  1  ต - ค .  6 ?

2146 สระบุรี นางสาว ก ิ' งกานต์ กล่ันแกว้ สพป.สระบุรี เขต 2 ประถมศกึษา
2147 สระบุรี นางสาว ชลธดิา นานแยม้ สพป.สระบุรี เขต 2 พลศกึษา
2148 สระบุรี นางสาว นรีสา ภาสบตุร สพป.สระบุรี เขต 1 ภาษาไทย
2149 สระบุรี นางสาว รัชภัสสร วริยีะ สพป.สระบุรี เขต 2 ภาษาไทย
2150 สระบุรี นางสาว พิมพ์สวัส สวัสดภีาพ สพป.สระบุรี เขต 2 ภาษาไทย
2151 สระบุรี นางสาว สุบิสา บลิมูล ลพม.4 สระบุรี ภาษาไทย
2152 สระบุรี นางสาว ฟรมฤดี ศรเีปรม สพม.4 สระบุรี ภาษาไทย
2153 สระบุรี บางสาว ภทรรมย์ ทวิลาภภรมย์สุข สพป.สระบุรี เขต 2 ภาษาองักฤษ
2154 สระบุรี บาย พรวสันต์ สขุเจรญี สพป.สระบุรี เขต 1 วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2155 สระบุรี บางสาว วราภรถ! วาววงษ์ สพม.4 สระบุรี วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
2156 สระบุรี นางสาว อารยีา มากหลาย สพป.สระบุรี เขต 1 สงัคมศกึษา
2157 สิงห์บุรี นางสาว พรธิฃา สขุเรีองรอง สพม.5 สิงห์บุรี เกษตรกรรม
2158 สิงห์บุรี นางสาว เจนจริา สุขมน ลพป.สิงห์บุรี ประถมศกึษา
2159 สิงห์บุรี นาย ธนากร คุ้มกนั สพป.สิงห์บุรี พลศกึษา
2160 สิงห์บุรี นาย รัฐพงศ์ โสจะยะพนัธ สพม.5 สิงห์บุรี พลศกึษา
2161 สิงห์บุรี นางสาว อารรีตัน์ ใจอารยี์ สพป.สิงห์บุรี ภาษาไทย
2162 สิงห์บุรี นางสาว กทัราพร พยงุคลิป๋ สพป.สิงห์บุรี ภาษาไทย
2163 สิงห์บุรี นางสาว กลัยกร ภูแ่พร สพม.ร สิงห์บุรี ภาษาไทย
2164 สิงห์บุรี นาย สัทธวัฒน์ สีพิก สพป.สิงห์บุรี ภาษาองักฤษ
2165 สิงห์บุรี นางสาว อสษิา มานะเปรม สพป.สิงห์บุรี ภาษาองักฤษ
2166 สิงห์บุรี นางสาว พจิารนี วาสุเทพรังสรรค์ สพม.5 สิงห์บุรี ภาษาองักฤษ
2167 สิงห์บุรี นางลาว ปภาวไิล ชลอวงษ์ ลพม.ร สิงห์บุรี ภาษาองักฤษ
2168 สิงห์บุรี นางลาว สรตีา แขวงชล สพม.ร สิงห์บุรี วทิยาศาสตร(์ทัว่ไป)
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ประกาศรายซือ่ผมลีทิธเิทา้รบัการคดัเลอืก ภายในวบัที ่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๖๓
คัดเลอืก'โดยการสมัภ'าบถใ วับพฤหสับดีที ่ ๒๔ กนัยายน ๒๕๖๓ประกาศผลการคดัเลอืก
ผมอำนาจตามมาตรา ๕๓ สัง่บรรจุและนตง่ตัง้ วบัที ่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓



เลขประจำตวัสอบ
ใบสมคัรตดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพือ่พฒนาทอ้งถิบ่ป ีพ.ค.2563  

เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เทา้รบัราชการเปน็ทา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงตดัสำนกงาบคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รอบที ๋ 1 

วชิาเอก__________________ ___.....สงตดัทีส่มคัร สพปy สพม____ _______ _______ ....

ติดรูปถ่าย

เรยีน ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้
ดว้ยขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพีอ่หฒ้นาทอ้งถิน่ ปี พ.ศ.2562 

เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย สังกัด 
สำนกังาบคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จง้ฃอเสนอรายละเอยีดพรอ้มหลกัฐานเกีย่วตบัตวัขา้พเจา้ 
เพีอ่ประกอบการพจิารณา ดังต่อไปน้ี
1. ช่ือ - นามสกล (นาย/นาง/นางสาว)............. .............................................. สญัชาติ................ เชือ้ชาติ...............
2. เกดิวนัที่......... เดอืน.................... ....พ-ศ.......... .......อายุ.......... . . .ป .ี........... เดอืน ( อายนุบัถงีวมัเปดิรบัสมคัร
วนัสดุทา้ย)
3. วฒุกิารศกึษา.......................... ............................................สาขาวชิาเอก........................................................
สำเรจ็จากสถานศกึษา...................................................... เมือ่วนัที.่........... เดอืน............... .........พ.ศ.............. ......
ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสม...................................„...วฒุ กิารศกึษาสงูสดุที่ขา้พเจา้ไดร้บัคอื............... .................................... ...
ความรคูวามสามารถพเิศษ................. ............ .......... ................................................................................
4. บตัรประจำตวัประชาซบเลขที่........................................ ออกให ้ณ จง้หวดั............................... ออกบตัรวันที่
..................................... หมดอายวุนัที่..............................
5. สถานทีต่ดิตอ่ไดท้างจดหมายลงทะเบยีน ( ใบเขตจา่ยของไปรษณยี ์) บา้นเลขที.่................. .....................
หมูท่ ี.่....   ตรอก/ซอย.  .............................ถนน............... ...........................ตำบล/แขวง......... ............ ..........
อำเภอ/เขต......................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณย์ี...................... .โทรศพัท.์........................
6. ไดแ้นบหลกัฐานตา่ง  ๆ ขืง่ไดล้งชือ่รับรองสำเนาถกูดอ้งแลว้มาพรอ้มตบัใบสมคัร รวม.............ฉบับ ดือ

{ } สำเนาใบอนญาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีไ่ขแ้สดงใบการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พีอ่ปฎบิตีหนา้ทีส่อน

{ } สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน 
{ } สำเนาทะเบยีนบา้นทีเ่ปน็ภมูสิำเนา
{ } สำเนาปรญิญาบตัรหรอืหนงัลอืรบัรองคณุวฒุทิีส่ภามหาวทิยาลยัอบมุตัแลว้ 
{} สำเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript)
{}  ใบรบัรองแพทย ์ไมเ่กนิ 1 เดอืน 
{} หลกัฐานการเปลีย่นขือ่ สกุล (ลา้ม)ี
{ } อื ่ นๆระบุ .......................................................... ............
(หากขา้พเจา้ยึบ่หลกัฐานตา่งๆไมถ่กูตอง หรือไมค่รบลว้นตามทีก่ำหนดไวิใบประกาศรับสมคัร ใหล้อืวา่ 

ขา้พเจา้ ไมม่สีทิธคิดัเลอืกครัง้นี)้
ขา้หเจา้ขอใหค้ำรนัรองวา่ ขา้พเจา้เปน็ผูม้คีณุสมปตีทิีว่ไปตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบ 

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และคณุสมปตีดิา้นอืน่ ครบลว้นตามประกาศรบัสมคัร 
ข้อความดงักล,าวขา้งดน้นีเ้ปน็ความจรงิถกูตองทกุประการ หากขอ้ความดงักลา่วไมเ่ปน็ความจรงิจะไมเ่รยีกรอ้ง 
สิทธิใด ๆ

ลงลายมอืขือ่...................... .............. ................. ผูส้มคัรคดัเลอืก
น . - ............................................... )

วนัที.่........ เดอืน...ตนัยายน. พ.ศ...2563........



เจาหนาท่ีรับสมัคร

- 2-

{__ } หลกัฐานครบถว้น
{__ } หลกัฐานไม่ครบ คอ.............. ...................................................... .......................................

ลงลายมอืซือ่....................................................
เจาหมาัทีร่บัสมคัร

วบัที.่.........เดอืน...ลบัยายบ....ท.ศ...2563.....

เจา้หนา้ทีค่รวจสอบคณุสมบค
ไดต้รวจสอบคณุสมบต้ทิัว่ไปและคณุสมบต้เิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ของผูส้มคัรแลวัปรากฏวา่ 
{ .... } มสีทิธเิขา้รบัการลดัเลอืก 
{  .... }  ไม ม่สีทิธเิพราะ........................ ...............................

ลงลายมอืซือ่......................................................
เจา้หนา้ทีต่รวจคณุสมบต ิ

วนัที.่........ ..เดอืน....ลนัยายบ...... .ห.ศ..2563 


