
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง รายขือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณทีีม่คืวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ 
ลงัคดัสำนกังาบคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ลงวนัที ่ 16 มนีาคม พ.ศ.2564  เรือ่ง 
รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพ ือ่บรรจแุละแตง่ต ัง้เขา้รบัราซการเปน็ขา้รไขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ ลงัคดัสำนกังาบคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ป ี พ.ศ. 2564 โดยรบัสมคัรคดัเลอืก ระหวา่งวันท่ี 24-30 มนีาคม 2564 น้ัน

บดันี ้การรบัสมคัรคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลวั ได้ตรวจสอบคุณสมฟติ้ทัว๋ไป และคณุสมปตีเิฉพาะสำหรบั 
ตำแหนง่ของผ ูส้มคัรคดัเลอืกแลว้ โดยอบมุตั ิ กศจ.สระแกว้ ใบคราวประขมุครัง้ท ี ่ 1 1 /2 5 6 3  เมีอ่วนัท ี ่
21 ธนัวาคม 2563 จงัประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกและสถานทีส่อบคดัเลอืก ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้

1. รายขือ่ผูม้ลีทืธเิขา้รบัคดัเลอืกแยกตาม กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอก ดงับญัชรีายขือ่แนบทา้ย
ประกาศนี้

2. ใทผู้ม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกไปสอบคดัเลอืก ดามวบั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด ดงันี้
ภาค ก ความรอบร ู และความรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วคบัความประพฤตแิละการปฎปิตีขิองวชิาชพีคร ู

โดยกๆรสอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)

วนั /  เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วบัเสารท์ ี ่ 24  เมษายน 2564 
เวลา 09.00 -  10.00 บ.
เวลา 1 1 .0 0 -1 2 .0 0 น.

-  ความรอบรู้
- ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วคบัความประพฤต ิ
และการปฎปิตีขิองวชิาชพีครู

50 คะแนน 
50 คะแนน

ภาค ช ความรคูวามสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง่ (คะแนนเตม็ 100 คะแบน)

วนั /  เวลา วชิาทีส่อบ คะแนบเตม็ หมายเหตุ
วนัเสารท์ี ่ 24  เมษายน 2564 
เวลา 13.00 -  14.00 น.
เวลา 15.00 -  16.00 น.

- ความรูค้วามสามารณภีย่วคบัวชิาการศกึษา
- ความรูค้วามสามารถเกีย่วคบัวชิาเอก

50 คะแนน 
50 คะแนน

/ภ าค  ค ความเหมาะสม...
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ภาค ft ความเหมาะสมกบตำแหนง่และวชิารพ (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)

วนั /  เวลา ประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วนัจนัทร์ที ่ 16 เมษายน 2564 
ถงึวันคกุร์ที ่ 23 เมษายน 2564

- ประวตัแิละผลงาบ ซึง๋ไต้รับการรับรอง 
จากผูอ้ำนวยการสถานศกึษา

50 คะแนน

วนัอาทติยท์ี ่ 25 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- ลมัภาษณ์ 50 คะแนน

สถานที,สลบภาค ก ภาค ช และภาค ค ณ โร-โเรยืนอนบุาลเมอืงสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืง 
สระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ รายละเอยีดอาคารสอบ/ฟอ้งสอบแบบทา้ยประกาศนี้

3 . ระเบยีบปฏบิตัขิองผูเ้ขารบการคดัเลอืก
3.1 ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งลอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดวยการปฏบิตั ิ

ของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเทีม่เตมิ (อบบัที ่ 2) พ.ศ.2555
3.2 ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตองลอืปฏบิต้ติามขอ้ปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ ตามรายละเอยีด 

แนบทา้ยประกาศนี้
3.3 ตอ้งนำบตัรประจำตวัผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก และบตัรประจำตวัประขาซบหรอืบตัร 

ประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัโปไนวบัคดัเลอืก หากขาดบตัรใดบตัรหนีง้จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้รนัการคดัเลอืก
3.4 หา้มนำตำรา เอกสาร กระดาษ และสิง่พมิพอ่ื์นใด รวมทัง้เครือ่งมอืสิอ่สารเลก็ทรอนกิส ์

ใดๆ และกระเปา หรอืเอกสารอึน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการคดัเลอืก เขา้ไปใบสนามสอบและฟอ้งสอบ
3.5 วสัดอุปุกรณท์ีอ่นญุาตใหน้ำเขา้สนามสอบและฟอ้งสอบ ไตแ้ก ่ ตินสอตำ 2บ ี ยางลบ 

ดินสอ อปุกรณเ์หลาดนิสอ ปากกาหมกืแหงสบีํา้เงนิ และหนา้กากอนามยัทางการแพทยห์รอืหนา้กากผา้
4. มาตรการเฝา็ระวงัและบอีงกนัการแพรร่ะบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)
เพีอ่บอีงกนัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการควบคมุ 

และบอีงกนัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารและ 
กระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จงักำหนดมาตรการเฝาัระวงัและบอีงกนัโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรบา 2019 (COVID-19) ใบวับสอบ ตงันี้

4 .1. ผูเ้ขา้สอบทกุคน ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์หรอืหนา้กากผา้ตลอด 
ระยะเวลาทีอ่ยูใ่บสนามสอบและฟอ้งสอบ

4.2. การจดัเตรยีมสถานทีส่อบ ตงันี้
1) มจืดุคดักรอง กอ่นเขา้อาคารสอบและฟอ้งสอบ
2) ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย กอ่นเขา้ตวัอาคารและฟอ้งสอบ
3) มชืดุบรกิารเจลลางมอืใฟผู้เ้ขา้สอบและผูเ้กีย่วขอ้ง ทกุจดุทางเขา้
4) จัดฟอ้งสอบสำหรบัผูป้ว่ย “กลุม่เสีย่ง’’

4.3. สำหรบัผูเ้ขา้ลอบ ทีม่นืคุคลในครอบครวัทีพ่กัอาศยัอยูร่ว่มนา้นเดยีวกนั ทีม่ปืระวัติ
เดนิทางกลบัหรอืเดนิทางผา่นมาจากประเทศกลุม่เสีย่ง ตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ใหแ้จง้สำมกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้โดยดวํนเพีอ่ตำเนนิการจดัเตรยืมฟอ้งสอบเปน็กรณพีเิศ■ ษ

/ 4.4 เมือ่หมดเวลาสอบ...
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4 .4  เม ือ่หมดIวลาสอบ ใหก้รรมการกำกบัการสอบปลอ่ยผูเ้ขา้สอบทลีะฟอ้งตามวธิกีาร 
เวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social D istancing)

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัที ่ %  เมษายน พ.ศ. 2564

(นางมาล ี พณิสาย)
ศกึษานเิทศก ํ รกัษาการในตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกวั ปฏนิติหินาทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกวั



บญัขรีายซีอ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกเพือ่บรรจและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ตำแหนง่ครผูชว่ย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ จ พ.ศ. 2564

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วับที ่ ?  เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เลขประจ่าคิวสอบ ตำไทหน้า ขึอ่ นามสกล กล่บวิชาเอท/ทาง/ลาขาวิชาเอก หมายเหตุ

1 6302001 นางสาว สรุางคนางค์ เกรมัย์ ภาษาไทย สอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์

2 6320001 นาง ศรืึรัตน์ หอมประไพ สงัคมศกึษา ลำดบัที ่ 1-21 จำนวน 21 คน

3 6320002 บางสาว รตับาภรณ์ มิง่ขวัญ สงัคมศกึษา ทอ้งสอบที ่ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2

4 6320003 นาย สมฤทธ เจรญืวฒันธรรม สงัคมศกึษา สนามสอบ โรงเรืยบอบุบาลเมืองสระแก้ว

5 6320004 นางสาว อสิรา ตำนาง สงัคมศกึษา ต.ท่าเก,ษน อ.เมืองสระน,ก้ว จ.สระแก้ว

6 6320005 นาย อำพล กำไลนบ สงัคมศกึษา

7 632๓ 06 นางสาว สรอ้ยเพชร พฒุ สงัคมศกึษา

8 6320007 บางสาว อรอมุา ด่านประจำ สงัคมศกึษา

9 6320008 นางสาว จรีาพรรณ แปนีงาม สงัคมศกึษา

10 6320009 บาง สมุาลี พทิกัษ์ สงัคมศกึษา

11 6320010 นาย สมคักด้ี แนบิงาม สงัคมศกึษา

12 6320011 นางสาว ปานทพิย ปะทา สงัคมศกึษา

13 6325001 นาย ชงิชยั นนทเสน พลศกึษา

14 6325002 นาย จงสิทธ้ื เกึอ่งกระโทก พลศกึษา

15 6325003 นาง ภานช์า เปรึอ่งธนากจิ พลศกึษา

16 6325004 บาย เมธา บนตะสคุบธ์ พลศกึษา

17 6325005 บางสาว นวลผ่อง พกันอ้ย พลศกึษา

18 6325006 บาย บญุเสศิ เปน็สงูเบน พลศกึษา

19 6325007 บาย กอสิบ พฒับนติคิกัดี้ พลศกึษา

20 6325๓ 8 นางสาว จรยืา ภวูาดเขยีน พลศกึษา

21 6325009 บาย อาทติย์ กงแกว้ พลศกึษา
หนำ vi 1 จาก 4



บญัขรีายซีอ่เ^สทิธเิขา้รบัการคดัเลอีกเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุกากวทางการศกึบา
ตำแหนง่กรผุ,ูชว่ย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอีมเีหตพุเีศษ ป ีพ.ศ. 2564

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่ ?  เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ เลขประจาด'}สอบ ทาบ่าหบ้า ซ่ีอ นามสกลุ กลุ่มวิชาเอท/ทาVลาขาวขาเอก หมายเหตุ

22 6354001 นางสาว จารวุรรณ ศรจีนัทร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท'พการรกพา สอบข้อเขยีนและสอบสมัภาษณ์

23 6354002 นางสาว ยพุบบาฎ คำเวียงตำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการรกพา ลำคบัที ่ 22-42 จำนวน 21 คบ

24 6354003 บางสาว สินรัตน่ ถาวรซบ เทคโนโลยีนลทภัตกรรมทางการรกพา ทอ้งสอบที ่ 2  อาคาร 1 ช้ัน 2

25 6354004 บาย ประมาณ แสงเพช็ร เทคโนโลยีนละบวัตกรรมทางการรกพา สนามสอบ โรงเรียบอ'นบาลเมืองสระแก้ว

26 6354005 บาย วตัรชยั คิดร่วม เทคโนโลยีและนวัดกรรมทางการรกพา ต.ท่าเกษม อ.เมองสระแก้ว จ.สระแก้ว

27 6354006 บาง วนีา มนตปํารชีาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทงการรกพา

28 6315001 บาง ปรารถนา ชมประเสรีฐ วทิยาศาสตร์

29 6315002 นาง รุง่อรณุรตัน บติยะโรจน์ วทิยาศาสตร์

30 6315003 นางสาว เพยีงเพญ็ เกตสุอบ วทิยาศาสตร์

31 6315004 นางสาว ปรยีาทรณี งามขยนั วทิยาศาสตร์

32 6315005 นาง สดุารัตบ คันทะสิน วทิยาศาสตร์

33 6315006 นางลาว เพชรรตัน์ ดรราชลี วทิยาศาสตร์

34 6315007 นาย ณฐัภทัร ทพิพชียั วทิยาศาสตร์

35 6315008 นางสาว คภุสดุา ตนภ วทิยาศาสตร์

36 6315009 บางสาว วาสนา นามแสง วทิยาศาสตร์

37 6315010 นาง ขวฅิา สง่าศรี วทิยาศาสตร์

38 6315011 นาง ศริณีกีาญจน์ สุปะโกสง วทิยาศาสตร์

39 6315012 นางลาว หน่ีง ฤทยั พรมมี วทิยาศาสตร์

40 6315013 นางสาว ศศธึร ประเสรฐีศรี วทิยาศาสตร์

41 6315014 นาย ณสิบ พฤกษชาติ วทิยาศาสตร์

42 6315015 บางสาว เจนจริา โกรจะบก วทิยาศาสตร์
ห ิน า V i  2  จ า ก ” 4



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอีกเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราซการเปน็ขา้ราซการครแูละบคุลากรVทงก'!,5ศึก,ษ'า
ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ น ิพ.ศ. 2564

แบบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วบัที ่ ?  เมษายน พ.ศ. 2564

ที เลชประจำตวสอบ คำนำหนา ชือ่ บามสกลุ กลุ่มวิชาเอก/ฑาง/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ

43 6335001 นาย ณฐีกจิ เริม๋ศลิป คอมพวิเตอร์ สอบข้อเซียนและ■ ลอบสัมภาษณ์ ■

44 6335002 นาย โชติพฒัน่ คันพูล คอมพวิเตอร์ ลำคบัที ่ 43-63 จำนวน 21 คน

45 6335003 นางสาว เนตรมณี รอ้ยกรอง คอมพวิเตอร์ ทอ้งสอบท่ี 3 อาคาร 1 ขัน้ 2

46 6335004 นางสาว ปารซิาติ หง'ยท์อง คอมพวิเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลฟ้องสระนก้ว

47 6335005 นาย ภาณพุงศ์ พฒบ'นติิคกัด้ิ คอมพวิเตอร์ ต.ท่าเกษม อ.ฟ้องสระแก้ว จ.สระแก้ว

48 6335006 นางสาว จริาภรณี ผิวไหมคำ คอมพวิเตอร์

49 6335007 นางสาว สภุาพร ซมช่ืน คอมพวิเตอร์

50 6335008 นางสาว ภมิพริยา สว่างสาลี คอมพวิเตอร์

51 6335009 นางสาว ประกายรตันํ ไจประเสริฐ คอมพวิเตอร์

52 6335010 นาย วิชติ เชยีวละออ คอมพวิเตอร์

53 6335011 นางสาว อรณุี สุทธิพิศ คอมพวิเตอร์

54 6335012 นางสาว คลัญานยิ์ คนัวเิชญิ คอมพวิเตอร์

55 6335013 นาย ศรึายพุงษ กุสโล คอมพวิเตอร์

56 6335014 ว่าท่ีร้อยตรี ภาบวฒัป้ บญุศึริ คอมพวิเตอร์

57 6337001 นาย ฐาปกรณี ไจสะอาด เกษตรกรรม

58 6337002 นางสาว คลัยา ไซยทำ เกษตรกรรม

59 6337003 นาย ธนากร เสาแกว้ เกษตรกรรม

60 6337004 นางสาว ขรบิทพิย์ จันทรงั’ร เกษตรกรรม

61 6337005 นาย ฐิติยพงศ์ ปานมี เกษตรกรรม

62 6337006 นาย อภ ิสิหช่ื บญุพนิจิ เกษตรกรรม

63 6337007 บาง ปารณยี์ ประคบัคริ เกษตรกรรม
หนา้ฟ ้3 จาก  4



บญัชรีายชีอ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดเลอืกเพึอ๋'บรรจแุละแตง่ตงัเข'้ารบั'ราขการเปน็’ขา้'n ชการครแูละบคุลากรทางกาวศกึษา
ตำแหนง่ครผููข้วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอิมเีหตพุเิศษ จ พ.ศ. 2564

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่ ร  เมษายน พ.ศ. 2564

ท่ี เลขประจำค้วสอบ คำป้าหน้า ซือ่ นามสกลุ กธุฆวิขาเอก/เทง/สาขาวิขาเอก หมายเหตุ

64 6339001 นาง ศรสวรรค์ พวงแก3้ ประถมศกึษา สอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์

65 6339002 นางสาว สายชล คนเกณฑ์ ประถมศกึษา สำดบที ่ 64-83 จำนวน 20 คน

66 6340001 นางสาว วขิชดุา บาเมอืงรกัษ์ ปฐมวยั ทอ้งสอบที ่ 4  อาคาร 1 ช้ัน 2

67 6340002 นางสาว รชัฎาพร พมิพบับุผา ปฐมวยั สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเบํองสระแก้ว

68 6340003 นางสาว สุวิมล ปะวิโบ ปฐมวยั ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

69 6340004 บางสาว ศญีาบี กอ้งกงัวาลย์ ปฐมวยั

70 6340005 นางสาว อรจริา จกับสุกิ ปฐมวยั

71 6340007 นางสาว วภิาพร บญุริวม ปฐมวยั

72 6340008 นาง สริิพชิญ์ เทวนั ปฐมวยั

73 6340009 บางสาว พรทพิย์ มาลยัทอง ปฐมวยั

74 6340010 นางสาว กรบกีา ลากลุเพยิ ปฐมวยั

75 6342001 บางสาว วารณุ ี ทด้เทยิม บรรณารกัษ์

76 6303001 บางสาว เบรญัชรา สำราญ ภาษาองักฤษ

77 6303002 บางสาว มนญัญา สขุวิพฒับ ภาษาองักฤษ

78 6303003 บาง พัชสนับท้ อินทรีประสทิธ้ิ ภาษาองักฤษ

79 6303004 นาง ศศพึร หาญประสพ ภาษาองักฤษ

80 6303005 นาย บุญบี บญุมานบัท้ ภาษาองักฤษ

81 6303006 บางสาว เวณกีา อินสว่าง ภาษาองักฤษ

82 6303007 นางสาว อรบชุ โพธิลิต ภาษาองักฤษ

83 6303008 นางสาว สภุาพร ภผูาย ภาษาองักฤษ

ห น าฟ 4้ จาก 4



บ ัญ ช ีร า ย ล ะ Iส ิย ศ ส น า ม ส อ บ /ฟ ้อ ง ส อ บ  ภ า ค  ถ  ภ า ค  ข  (ส อ บ ข ้อ Iช ีย น )  แ ล ะ ภ า ค  ค  (ส ัน ภ า ษ ณ )

การสอบตดัเลอืกบคุคลเพอิบรรจแุละแตง่ดง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย
กรณทึ ีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ ป ี พ.ศ. 2564 

ระหวา่งวนที ่ 24-25 เมษายน 2564

สนามสอบ ฟอ้งลอบ 
ท

อาคาร ชัน้ กสม์วชิาทีส่อบ เลชประจำ -  
ดว้

เลขประจำ 
ตวั

จำนวน
(คน)

รวม/
คน

ภาค ก ภาค ข (สอบขอ้เขยีน) 1 1 2 ภาษาไทย 6302001 - 1
และภาค ค (สอบสมัภาษณ) สงัคมศกษา 6320001 6320011 น

โรงเรยีบอนบุาลเมอีงสระแกว้ พลศกึษา 6325001 6325009 9 21
ต.ทา่เกษม อ.เมอืง 2 1 2 เทคโนโลรและไท*frninrw frrsflfnri 6354001 - 6354006 6
จ.สระแกว้ วทิยาศาสตร์ 6315001 - 6315015 15 21

3 1 2 คอมพวิเตอร์ 6335001 - 6335014 14
เกษตรกรรม 6370001 6370007 7 21

4 1 2 ประถมศกึษา 6339001 - 6339002 2
ปฐมวยั 6340001 - 6340010 9

บรรณารกัษ์ 6342001 - 1
ภาษาองักฤษ 6303001 - 6303008 8 20

รวมผูม้สีทิธเิขา้รบัดค้เลอีก 83


