
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  
            เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ชว่ย   
            สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบที่ 2) 

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

   ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25  
กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ            
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น              
ปี พ.ศ.2564 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง         
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบที่ 2) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ             
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก ดังนี้ 
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แนบท้าย
ประกาศนี ้  
 2. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ 

ตารางสอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕65 
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
      

 
สอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
วุ ฒิ ภ า ว ะท า งอ า รม ณ์  ก า รมี ป ฏิ ภ าณ            
ไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์  

 
50 คะแนน 

 

 

3. สถานที่สอบคัดเลือก 
จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลาไหล ต าบล
วังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี   
 
 
 
 

/4. การประกาศ... 
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  4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ าแนกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มบริหาร            
งานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวังตะโก หมู่ที่ 2 บ้านหมอหลัด ถนนบางจาก-หนองปลา
ไหล ต าบลวังตะโก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์  http://www.pbipeo.go.th/ 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการ 
เข้ารับการสอบคัดเลือกและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
       
 
          (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 
         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
รายละเอียดต าแหน่งว่างทีร่ับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2) 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) 
 

ที ่
กลุ่มวิชาเอก/ทาง/

สาขาวิชา 
รหัสกลุ่ม

วิชา 
จ านวน

(อัตราว่าง) 
โรงเรียน สังกัด 

หมาย
เหตุ 

1 สังคมศึกษา 01 2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 

บ้านสระพระ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 

1 คงคาราม สพม.เพชรบุรี 
 

2 พลศึกษา 02 1 วัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต 1  

3 ปฐมวัย 03 1 วัดถิ่นปุรา สพป.เพชรบุรี เขต 1  

บ้านโตนดน้อย สพป.เพชรบุรี เขต 1  

4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 04 1 บ้านเนินทราย สพป.เพชรบุรี เขต 2  

บ้านท่าลาว สพป.เพชรบุรี เขต 2  

5 ภาษาไทย 05 1 บ้านโพรงเข้ สพป.เพชรบุรี เขต 2  

บ้านหนองเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2  

บ้านซ่อง 
(ประชากรบ ารุง) 

สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 

วัดถ้ ารงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2  

 
 
 
 
 



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ สนำมสอบ

1 3901001 นางสาววิติยา  ชลภาพ เลขประจ ำตัวผู้สอบ   3901001

2 3901002 นายปริญญา  แคล้วคลาด ถึงเลขประจ ำตัวสอบ  3901003

3 3901003 นางสาวนลินทิพย์  คชกฤษ สนำมสอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ .ศ.2564
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (รอบท่ี 2)
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภำพันธ์  2565)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  สังคมศึกษำ



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ สนำมสอบ

1 3902001 นายประพัฒน์  สิริธรรมานุวงศ์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ   3902001

สนำมสอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ .ศ.2564
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (รอบท่ี 2)
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภำพันธ์  2565)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  พลศึกษำ



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ สนำมสอบ

1 3903001 นางสาวชลธิชา  นาควัชระ เลขประจ ำตัวผู้สอบ   3903001

สนำมสอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ .ศ.2564
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (รอบท่ี 2)
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภำพันธ์  2565)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ปฐมวัย



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ สนำมสอบ

1 3904001 นางสาวอารีรัตน์  ชูช่ืน เลขประจ ำตัวผู้สอบ   3904001

สนำมสอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ .ศ.2564
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (รอบท่ี 2)
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภำพันธ์  2565)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  วิทยำศำสตร์ท่ัวไป



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ สนำมสอบ

1 3905001 นายพลอธิป  เมืองมลมณีรัตน์ เลขประจ ำตัวผู้สอบ   3905001

สนำมสอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ .ศ.2564
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (รอบท่ี 2)
(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี  ประกำศ  ณ  วันท่ี  14  กุมภำพันธ์  2565)

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ภำษำไทย




