
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
   เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  
            เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ชว่ย   
            สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบที่ 1) 

---------------------------------------------- 
ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการสอบสัมภาษณ์            
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และก าหนดประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นั้น 

  บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี           
จึงประกาศผลการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยจะประกาศผลการคัดเลือกจ าแนก
ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ตามบัญชี
รายชื่อประกาศผลการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี ้

  1. การบรรจุและแต่งตั้ง 
1.1 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตามล าดับที่           

ที่คัดเลือกได้ให้ครบตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และ  
เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับหนังสือและไปรายงานตัวยังสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งครบตามจ านวน              
ต าแหน่งว่าง ตามประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะยกเลิกประกาศผล  
ผู้ได้รับคัดเลือกทันท ีโดยไม่มีการขึ้นบัญชี  

1.2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 
2564 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 
บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหลักฐาน
ประกอบการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ถือว่าไม่ประสงค์ 
เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง  
       1.2.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว  
       1.2.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
       1.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
       1.2.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 

   2. ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย หากจะ             
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่           
อยู่ในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ          
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                
ที่ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งทันทีและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มไิด ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
          (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 
         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
---------------------------------------------------- 

1. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง 
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา

วิชาเอก 
ล าดับที่ได้รับ

การบรรจุ 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย 1. ภาษาอังกฤษ 1 - 3  

 รวม 3  

2. ก าหนดวันและสถานที่รายงานตัว 
 ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 ไปรายงานตัว เพ่ือเลือกสถานศึกษาและบรรจุแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 
บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 
และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ มาในวันรายงานตัวด้วย 
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เอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการบรรจุแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

******************* 

  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง             
ครูผู้ช่วย  เตรียมหลักฐานจัดท าทะเบียนประวัติ (กพ.7)  การลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ  การท าบัตรข้าราชการ  
และการสมัครเป็นสมาชิก กบข.  ดังนี้ 
   1. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประดับประดับช่อชัยพฤกษ์ในระดับปฏิบัติการ(ระดับ 5-6) ไมต่้อง 
               ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า            
         ขนาด   1 X 1.5  นิ้ว  ถา่ยครั้งเดียวกัน                จ านวน 12  รูป   
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับเจ้าบ้าน        จ านวน 10 ฉบับ 
   3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  พร้อมตัวจริง   จ านวน 10 ฉบับ 
  4. ส าเนาปริญญาบัตร  พร้อมฉบับจริง       จ านวน  5  ฉบับ 
   5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยพร้อมฉบับจริง จ านวน  5  ฉบับ 
           6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง จ านวน  5  ฉบับ 
  7. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  5  ฉบับ 
   8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  มารดา  คู่สมรส(ท่ียังไม่หมดอายุ)  
               พร้อมฉบับจริง          จ านวน  5  ฉบับ 
   9. ส าเนาทะเบียนสมรส   ทะเบียนหย่า  ของบิดา  มารดา  พร้อมฉบับจริง(ถ้ามี) จ านวน  5  ฉบับ 
 10. ส าเนามรณบัตร ของบิดา  มารดา  คู่สมรส  พร้อมฉบับจริง(ถ้ามี)   จ านวน  5  ฉบับ 
          11. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  ได้แก ่หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  
                ใบส าคัญแสดงการสมรส  ทะเบียนหย่า  ของตนเอง  พร้อมฉบับจริง         จ านวน  5  ฉบับ 
 12. ใบรับรองหมู่โลหิต (ฉบับจริง)       จ านวน  1  ฉบับ 
          13. หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง)    จ านวน  1  ฉบับ 
 14. หนังสือสัญญารับทุน        จ านวน  1  ฉบับ 
 15. ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CU-TEP จ านวน  1  ฉบับ 

    16.บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก 
17. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี ฉบับจริง พร้อมส าเนา     จ านวน  2  ฉบับ 

 
 
 หมายเหตุ    1. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการ(กากี) 
               2. ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรับรองส าเนาหลักฐานด้วยตนเองทุกฉบับ กรณีเอกสารของ
บิดา มารดา หรือคู่สมรส ให้เจ้าของเอกสารเป็นผู้รับรองส าเนาหลักฐาน 
 
 



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ - สกุล ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

1 3901003 นายภูมิชัยลักษณ์  ตันโรจนชัย สพม.เพชรบุรี

2 3901001 นางสาวอรสา  คงจุติ สพป.เพชรบุรี เขต 2

3 3901002 นางสาวแสงระวี  กล่ินน้อย สพม.เพชรบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2564
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (รอบท่ี 1)
(ตำมแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ประกำศ  ณ  วันท่ี  20  ตุลำคม  2564)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ภำษำอังกฤษ


