
ประกาศสำปักงาบศึกษาธิการจังหวัดสระนโท 
เร่ือง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

สังกัดสำปักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ตามท่ี สำปักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ไคัประกาศวับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง 
ช่ัวคราวรายเดือน สังกัดสำปักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัานวน ๑ อัตรา โดยวับสมัครระหว่างวันท่ี ๓ - ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ และกำหนดดำเนนิการคดัเลือก ในวับท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มืผู้มืสิทธิเขา้วับการคัดเลือก 

จำนวน ๑๘ ราย ลำปกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ไคเัลีอ่นการดำเนนิการคดัเลอืก ออกไปกอ่นจบกวา่ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไววัสโคโรบา ๒๐๑๘ (C0VID-19) จะคล่ีคลาย

เน่ืองจาก บีจจุปันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไววัสโคโรนา ๒๐๑๙ CCOVID -19)ของจังหวัด 

สระแกว้ ลามารถควบคมุการแพรร่ะบาดไดใ้บวงจำกดั และมผืูต้ดิเชือ้รายวนัลดลงดามสำคบั จงึกำหนดการ 

ดำเนินการคัดเลือก รายละเอยด ดงับี้

๑. ไห้ผู้มืสิทธิเข้าวับการคัดเลือกไปเข้าวับการคัดเลือก ตามวับ เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ดงับี้

วนั/เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเตม หมายเหตุ

๑๐๐ คะแนน

วันอังคารท่ี ๑๕ มืชุนายน ๒๕๖๔ สอบสมัภาษณ ์พิจารณาจาก

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นคันไป ๑.ประว้ติการศึกษา ความวัความสามารถ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏินิติงาน 
๒. ประสบการณ์การท่างาบตามภาระงาบ 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการปักเรียบ 
และงานอ่ีบท่ีเก่ียวข้อง 
๓. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
๔. เซาว่ปีญญา การดัดสิบใจ 
๕. ทัศนคติต่อการทำงาน

๑๐๐ คะแนน

สอานท่ีสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำปักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอ 
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ระเบียบปฎินิติเก่ียวกับการสอบสัมภาษณ์
๒.๑ คัองแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มสันหรือ 

รองเท้าคัดชุ สุภาพบุรุษสวมกางเกงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยนส์และเล้ือยค เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

/ ๒.๒ ดัองนำบัตร...



๒.๒ ตอ้งนำบตัรประจำตวัผูส้มคัร และบัตรประจำตัวประซา■ซบ หรือบตัรอืน่ทีท่างราซการออกให ้

ซ่ีงมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ระบุซัดเจนเท่าน้ัน(ฉบับจริง) ไปใบวับสอบต้วย

๓. มาตรการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ซองโรคติดเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19)

๓.๑ ผูเ้ขา้สอบทกุคบตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์ หรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

ท่ีอยู่ใบสถานท่ีสอบและเข้าห้องสอบ

๓.๒ มีจุดตัดกรอง ก่อนเข้าอาคารสอบและห้องสอบ 
๓.๓ ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าตัวอาคารและห้องสอบ 
๓.๓ มีจุดบริการเจลลัางมีอให้ผู้เข้าสอบและผู้เก่ียวข้อง

๔. สำหรับผู้เข้าสอบ ท่ีมีบุคคลไนครอบครัวท่ีพักอาตัยอยู่ร่วมบัานเดียวกับ ท่ีมีประว้ตเดีบทางกลับหรือ 

เดีนทางมาจากจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงหรือประเทคกลุ่มเส่ียง ตามประกาคซองกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสูข 

ใหแ้จ้งสำนก้งาบศึกษาธิการจังหวัดสระแกว้ โดยด่วน เพีอ่คาเนินการตามมาตรการปอ้งกันและควบคมุโรคตามท่ี 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัค

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

cr^l^I__7
(บายไสว สาริบท)

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

-๒-



ประกาศฟ้านักงานศึกษาธิการจัใหวัดสระแก้ว 

เร่ือง รายช่ือผมีสิทธิเจ้ารับการคัดเลือกเพ่ีอจัดจ้างเป็นลกจ้างช่ัวคราวรายเตือน
สังกัดฟ้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ตามท่ี ฟ้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ีอจัดจ้างเป็นลูกจ้าง 
ช่ัวคราวรายเตือน สังกัดฟ้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันท่ี ๓ - ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ และกำหนดการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ โบวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้ัน

บดันี ้การดำเนินการรับสมัครเสร็จส้ินแล้ว มีผู้สมัครคัดเลือก รวมท้ังส้ิน ๑๘ ราย ไล้ตรวจคุณสมบตของ 

ผู้สมัครคัดเลือกแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบ้ติครบล้วนตามประกาศรับสมัคร ท้ัง ๑๘ ราย จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเจ้ารับ 

การคัดเลือก รายละเอียดดังน้ี

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเจ้ารับการคัดเลือกเพ่ีอจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเตือน สังกัดฟ้านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสระแก้ว ดังบัญชีรายช่ือแบบท้ายประกาศน้ี

๒. เน่ืองจาก ป้จจบันไล้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ (C0V1D-19) นละมีผู้ติดเช้ือ 

ภายในประเทศเพิม่จำนวนมากชืน้อย่างตอ่เนือ่ง โดยมกีารแพร่ระบาดกระจายในหลายพืน้ที ่ทัว่ประเทศ ดังน้ัน 

เพีอ่ป้องกบัและควบคมุสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฟ้านักงาบ 

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงขอเล่ือนกำหนดการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ ์ออกไปก่อนจบกว่าสถานการณ์ 

จะคล่ีคลาย ท้ังนี ้กำหนดการคัดเลือกไหม,จะประกาศไท้ทราบในภายหลัง

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกับ

ประกาศ ณ วันท่ี 33 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกมลวรรณ กล่ัมเทริ?ยง)
รองคึกชาริการจัพวัดก,;;แก้ริ

รักชาราใ!การแทนคึกชาฐกา,จังหริ•1,,ริรรแก้1



นัญขรีายขีอ่ผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพีอ่จัดจัางเป็นลูกจัางข่ัวคราวรายเดึอน 

ลังกัดลำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลระแก้ว

แนบท้ายประกาศลำนกังานศึกษาริการจังหวัดสระแกัว ลงวันท่ี A2) พฤษภาคม ๒๔๖๔

ที่ เลขประจำควัสอบ ข่ือ - ขือ่สกุล หมายเหทุ

๑ ๐๐๑ นางซญาบุข เอ้ือเพ่ีอ

b ๐๐b นางสาวพขรพรรณ เบาร์ศรี

๓ ๐๐๓ นางสาวกัสราภรณ วิลานับท้

๔ ๐๐๔ นายณัฐพล ม่วงพวง

๔ ๐๐๔ บางสาวนัยนา บุญธรรม

๖ ๐๐๖ บายอภิวัฒน์ เพียสีบุย

๗ ๐๐๗ นางสาวเจนจิรา เทพา

๘ ๐๐๘ นางลาวเทคริน นาคสมบุรถร

๙ ๐๐๙ นางศิรินิกาญจนั สุปะโสกัง

๑๐ ๐๑๐ บางสาวผุสดี หนอินทร์

๑๑ ๐๑๑ นายณรงค์ขัย วันเพญ

๑b ๐๑b นายประสิทธ๋ิ รอบคอบครบุรี

๑ on ๐๑๓ บางสาวนัณฟ้ตา โยธานับท้

๑๔ ๐๑๔ บายอัครพบร์ แจ,มนจัง

๑๔ ๐๑๔ นางสาวพรประภัทร์ แก้ววงษ์หัด

๑๖ ๐๑๖ นายสิปางวัฒบ ทุมเกษม

๑๗ ๐๑๗ บางสาวอมรา ทองคล่ี

๑๗ ๐๑๘ นายอาทิตย์ พรหมริดา


