
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 

                     เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
------------------------------- 

  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2565 อนุมัติเป็นหลักการมอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีทราบ และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 
18 ตุลาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 และประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น 

  บัดนี ้ การดำเนินการคัดเล ือกเสร็จสิ ้นแล้ว จึงประกาศรายชื ่อผู ้ได้ร ับการคัดเลือกเร ียงลำดับที่             
จากผู้สอบได้คะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย ตามบัญชีรายชื ่อแนบท้ายประกาศนี ้ โดยไม่มี              
การขึ้นบัญช ี

  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

รายงานตัวเพื ่อเล ือกสถานศึกษาที ่จะบรรจ ุและแต่งตั ้ง ในว ันจ ันทร ์ท ี ่  31 ต ุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.                       
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 และให้ถือ
ประกาศนี้ เป็นการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

2. เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งครบตามจำนวนตำแหน่งว่างของแต่ละกลุ่มวิชาแล้ว  
ถือว่าประกาศผลการคัดเลือกนี้เป็นอันสิ้นสุด ไม่มีการขึ้นบัญชี 

3. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด หรือมารายงานตัว 
แต่ไม่เลือกสถานศึกษา ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 

4. ให้ผู้ได้ลำดับที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาก่อน หากเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลง 
มิได้ 

5. การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการ     
จังหวัดสระบุรี จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งเดียวไม่มีการขึ้นบัญชี 

6. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัวถ้าพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง  

/หากตรวจสอบ... 
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  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้อง
ถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

                  (นายสุดสาคร เรืองวิเศษ) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
                ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
--------------------------------------- 

วิชาเอก สังคมศึกษา 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาววิภาวินี ลุนภูงา 65011  
 

 

วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวฟริญา บัวโภชน์ 65021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยจะบรรจุและแต่งตั้งพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 
2565 และให้นำเอกสารหลักฐานมารายงานตัว ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ. 16) 
1.1  รูปถ่ายเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว (ติดอินธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ 3 ดอก)  จำนวน 3 รูป 
1.2  ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)      จำนวน 1 ฉบับ 
1.3  บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ 
1.4  ใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) (พร้อมสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ 
1.5  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (พร้อมสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ 
1.6  ใบปริญญาบัตร (พร้อมสำเนา)      จำนวน 1 ฉบับ 
1.7  หนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา (พร้อมสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
1.8  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมสำเนา)    จำนวน 1 ฉบับ 
1.9  ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 30 วัน)  จำนวน 1 ฉบับ 
1.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พร้อมสำเนา)    จำนวน 1 ฉบับ 

2. เอกสารประกอบการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.1 รูปถ่ายเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 2 รูป 
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน 1 ฉบับ 
2.3 ใบแสดงผลการตรวจหมู่เลือด      จำนวน 1 ฉบับ 

 3. เอกสารประกอบการจัดทำการเพิ่มข้อมูลภาครัฐ (เบิกจ่ายตรง) 
     3.1 สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา, มารดา     จำนวน 1 ฉบับ 
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (ถ้ามี)      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.5 สำเนาทะเบียนสมรสของตนเอง (ถ้ามี)     จำนวน 1 ฉบับ 
     3.6 สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา, มารดา (กรณียังมีชีวิตอยู่)   จำนวน 1 ฉบับ 
     3.7 สำเนาใบมรณบัตรของ บิดา, มารดา (กรณีเสียชีวิต)    จำนวน 1 ฉบับ 
     3.8 สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)      จำนวน 1 ฉบับ 
     3.9 สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)      จำนวน 1 ฉบับ 

 4. ข้อมูลปีท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับ (สำหรับประกอบการกรอกข้อมูลใน ก.ค.ศ. 16) 
     4.1 ระดับอนุบาลศึกษา  ตั้งแต่เดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ.............  
     4.2 ระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่เดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ............. 
     4.3 ระดับมัธยมศึกษา    ตั้งแต่เดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ.............  
              4.4 ระดับอุดมศึกษา      ตั้งแต่เดือน.........................พ.ศ............ถึงเดือน........................พ.ศ.............   

 5. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย(สำเนา)      จำนวน 1 ฉบับ 
 
 หมายเหตุ : การแต่งกายชุดเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว 


