
 
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 1 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ. 2557 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 

 ------------------- 
                     ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครสอบ 
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 
1     ปี พ.ศ.2557   สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1  ลงวนัที่  10  มีนาคม  2557  นั้น 

          บัดนี้  การรับสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ. 2557 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  และคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติได้ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมคัรแล้ว มีผู้มสีิทธ์ิเข้า
สอบแข่งขันในต าแหน่งคุณวุฒิ สาขาวิชาเอก หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ตามบัญชีแนบทา้ยประกาศนี้   

  อนึ่ง  หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคณุวุฒิที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามที่ 
ก.ค.ศ. มมีติรับรองคุณวุฒิและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือไม่เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 7  ลงวันที่  18  เมษายน  2556 หรือมคีุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 2  ลงวันที่  25  กุมภาพนัธ์  2557 หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด        ในประกาศรับสมคัร ให้ถือว่าเปน็ผู้ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 
และให้ผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขนัปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ให้น าบัตรประจ าตัวผู้สอบแข่งขันและบัตรประจ าตัวประชาชน  
  2. เตรยีมดินสอ 2 B ขึ้นไป เพียงอย่างเดียว ไปในวันสอบ 
  3. ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏบิัติของผู้เข้าสอบ  
พ.ศ. 2548  และระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548  โดยให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา
ท าข้อสอบ  โดยเคร่งครัด 
  5. ผู้เข้าสอบจะต้องเดินทางไปถึงสถานทีส่อบก่อนเวลาท าการสอบ ไม่น้อยกว่า 45 นาที 
รายละเอียดตามตารางการสอบแนบท้ายประกาศนี ้          

ประกาศ  ณ  วันที่  4   เมษายน  พ.ศ. 2557 

 

 
(นายบุญเทียม  อังสวัสด์ิ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      
 



                               
                  

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เรื่อง  รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2557 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 ------------------- 

                     ตามที ่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามประกาศ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ลงวันที่  10  มีนาคม 2557  น้ัน 

  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ฯ ขาดคุณสมบัติ 
จ านวน 1 ราย ดังน้ี   
  1. นางสาวสุภัทชา  สุขสวัสด์ิ  เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 22 09 0024 วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ขาดคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา คือ ได้รับวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้รับรอง เพื่อ
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

  อน่ึง  หากผู้สมัครสอบแข่งขัน ฯ ยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน  โปรดน าหลักฐานตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติหรือหลักฐานอื่นใดที่
สามารถน าไปแสดง  ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาย
วันที่ 18  เมษายน 2557    เพื่อจะได้พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ัง  หากพ้นก าหนดน้ีแล้วจะไม่รับพิจารณาไม่
ว่ากรณีใด ๆ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดไม่ได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2557 
 
      
  

(นายบุญเทียม  อังสวัสด์ิ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      

 
                               
                  
 
 
 
 
 



ตารางก าหนดการสอบ 
 

วัน / เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหต ุ
วันเสารท์ี ่ 19 เมษายน 
2557 
 09.00 – 10.00 น.      
 11.00 – 12.00 น. 
 13.30 – 14.30 น. 
  
  
วันอาทิตยท์ี ่ 20  เมษายน 
2557 
 09.00 – 10.30 น. 
 13.30 – 15.00 น. 
 
วันอาทิตยท์ี ่27  เมษายน 
2557 
   09.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ก 
 
ความรอบรู้ 
ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การประปฏิบัติของวิชาชีพครู 
 
ภาค ข 
 
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
 
ภาค ค   
 
สอบสัมภาษณ์ 

    150คะแนน     
     
    50คะแนน    
    50 คะแนน 
    50คะแนน 
 
 
    150 คะแนน 
     
    75 คะแนน      
    75 คะแนน 
 
    50 คะแนน 
     
    50 คะแนน 

  

 
 


