
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

เรื่อง  รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 
                   เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 และประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ 
ผลิตครูเพื ่อพัฒนาทองถิ ่น ป พ.ศ. 2564 รอบที ่ 2 เพื ่อบรรจุและแตงตั ้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ        
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย นั้น 

  บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเรียงลำดับท่ีจากผูสอบได
คะแนนจากมากไปหานอย แยกตามกลุ มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื ่อบรรจุและแตงตั ้งเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ โดยไมมีการข้ึนบัญชี 

  การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 
1. ใหผูไดรับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหนงครูผูชวยท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เวลา 08.30 น.- 09.00 น. 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั ้งนี ้ จะไดรับการบรรจุและแตงตั ้งในวันจันทรที ่ 28 
กุมภาพันธ 2565 และใหถือประกาศนี้ เปนการเรียกตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้ง รายละเอียดแนบทายประกาศ 

2. เม่ือผูไดรับการคัดเลือกบรรจุและแตงตั้งครบตามจำนวนตำแหนงวางของแตละกลุมวิชาแลว  
ถือวาประกาศผลการคัดเลือกนี้เปนอันสิ้นสุด ไมมีการข้ึนบัญชี 

3. กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด หรือมารายงานตัว 
แตไมเลือกสถานศึกษา ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง 

4. ใหผูไดลำดับท่ีดีกวาเปนผูเลือกสถานศึกษากอน หากเลือกสถานศึกษาใดแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได 
5. การเรียกบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

สระบุรี จะบรรจุและแตงตั้งครั้งเดียวไมมีการข้ึนบัญชี 
6. ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ เม่ือไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ณ สถานศึกษาแหงใด ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือสงตัวถาพนกำหนดเวลา
ดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้ง  
 
 
 

/หากตรวจสอบ... 
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  หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูไดรับคัดเลือกเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ใหถือวาบุคคลนั้น
เปนผูขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครูผูชวย ทั้งนี้ หากไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว   
ตองถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแตงตั้ง และเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  25  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 

 

                (นายสุดสาคร เรืองวิเศษ) 
         ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
               ปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565) 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

--------------------------------------- 

วิชาเอก สังคมศึกษา 
ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวธันยชนก อามาตรมนตรี 64011  
 

 

วิชาเอก ประถมศึกษา 
ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นายอาทิตย ยาโน 64021  
 

 

วิชาเอก ปฐมวัย 
ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวศุภิสรา บัวลา 64031  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

 ใหผูไดรับคัดเลือกมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปรายงานตัว ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
ตั้งแตเวลา 08.30-09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจะบรรจุและแตงตั้ง   
พรอมกันในวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 และใหนำเอกสารหลักฐานมารายงานตัว ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการจัดทำแฟมประวัติขาราชการ (ก.ค.ศ. 16) 
1.1  รูปถายเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว (ติดอินธนูเปนชอชัยพฤกษ 3 ดอก)  จำนวน 3 รูป 
1.2  ทะเบียนบาน (พรอมสำเนา)      จำนวน 1 ฉบับ 
1.3  บัตรประจำตัวประชาชน (พรอมสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ 
1.4  ใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถามี) (พรอมสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ 
1.5  ทะเบียนสมรส (ถามี) (พรอมสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ 
1.6  ใบปริญญาบัตร (พรอมสำเนา)      จำนวน 1 ฉบับ 
1.7  หนังสือรับรองวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา (พรอมสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
1.8  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (พรอมสำเนา)    จำนวน 1 ฉบับ 
1.9  ใบรับรองแพทย (โรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกไวไมเกิน 30 วัน)  จำนวน 1 ฉบับ 
1.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พรอมสำเนา)    จำนวน 1 ฉบับ 

2. เอกสารประกอบการจัดทำบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
2.1 รูปถายเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 2 รูป 
2.2 สำเนาทะเบียนบาน       จำนวน 1 ฉบับ 
2.3 ใบแสดงผลการตรวจหมูเลือด      จำนวน 1 ฉบับ 

 3. เอกสารประกอบการจัดทำการเพ่ิมขอมูลภาครัฐ (เบิกจายตรง) 
     3.1 สำเนาทะเบียนบานของตนเอง      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.2 สำเนาทะเบียนบานของ บิดา, มารดา     จำนวน 1 ฉบับ 
     3.3 สำเนาทะเบียนบานคูสมรส (ถามี)      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.4 สำเนาทะเบียนบานของบุตร (ถามี)      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.5 สำเนาทะเบียนสมรสของตนเอง (ถามี)     จำนวน 1 ฉบับ 
     3.6 สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา, มารดา (กรณียังมีชีวิตอยู)   จำนวน 1 ฉบับ 
     3.7 สำเนาใบมรณบัตรของ บิดา, มารดา (กรณีเสียชีวิต)    จำนวน 1 ฉบับ 
     3.8 สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถามี)      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.9 สำเนาใบสำคัญการหยา (ถามี)      จำนวน 1 ฉบับ 

 4. ขอมูลปท่ีจบการศึกษาในแตละระดับ (สำหรับประกอบการกรอกขอมูลใน ก.ค.ศ. 16) 
     4.1 ระดับอนุบาลศึกษา  ต้ังแตเดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ............. 
     4.2 ระดับประถมศึกษา  ตั้งแตเดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ............. 
     4.3 ระดับมัธยมศึกษา    ตั้งแตเดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ............. 
              4.4 ระดับอุดมศึกษา      ตั้งแตเดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ.............   
 
 
 หมายเหตุ : การแตงกายชุดสุภาพตามประเพณีนิยมเหมาะสมกับการเปนครู 



 


