
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลอืกนักศึกษาทนุโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕64 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพิจิตร เขต 1 

*************************** 
   ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
  อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖           
ลงวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ และ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04099/ว
3891 ลงวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖4 โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ในการประชุม ครั้งที่ 9/
๒๕๖4 เมื่อวันที่  17 กันยายน ๒๕๖4 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕64 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก 
  ตําแหน่งครูผู้ช่วย   รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มวิชาเอกท่ีจะคัดเลือก
นักศึกษาทุนฯ จํานวน 22 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู             
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ตามมาตรฐานตําแหน่ง ตามมาตรา ๔๒  
         (๑) มีสัญชาติไทย 
         (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
         (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข               
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
         (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด   
ในกฎ ก.ค.ศ.  
         (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ  
          (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
           (๘) ไม่เป็น กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 
                  / (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย... 
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         (๙)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
         (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
          (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
         (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ  
  ๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับ 
การอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  
  ๒.๓ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
       2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  2.5 เป็นผู้มีรายช่ือตามบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ปี  พ .ศ .2564 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ที่  ศธ  04009/ว4213               
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  

 ๓. การรบัสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ถนนคลองคะเชนทร์ อําเภอ
เมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  ต้ังแต่วันจันทร์ 4 – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม  2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ในวันและเวลาราชการ  
  ๓.๒   เอกสารหลักฐานที่ต้องนําไปย่ืนพร้อมใบสมัครในวันสมัคร (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา               
และลงนามรับรองสําเนาถูกต้องครบถ้วนทุกแผ่น จํานวน 2 ชุด ดังน้ี 
  ๑. หนังสือยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น/สัญญาทุน  
      ๒. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย   
       ๓. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาเอก  
      ๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ  
       ๕. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐและออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับจริง) 
       ๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  
       ๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน  ๓  รูป  
             /๘.  สําเนาทะเบียนบ้าน...   
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       ๘.  สําเนาทะเบียนบ้าน   
       ๙. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนคํานําหน้านาม การเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล , ทะเบียน 
สมรส (ถ้ามี)   

 ๔ การยื่นใบสมัคร 
    ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ตามวัน เวลาที่กําหนดตามประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียด 
และแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในข้อ ๓.๒  
    ๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย       
ของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ 
ผู้สมัครคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
      ๔.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    ๔.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกคร้ังนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ไม่ได้ 

 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การคัดเลือกในวันอังคารที่ 12  ตุลาคม  ๒๕๖4 ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ถนนคลองคะเชนทร์ อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  และทาง  https://phichit.org/web/   

 ๖. วิธีการคัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ  
โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน)  

 ๗. กําหนดการคัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่  15 ตุลาคม  2564 โดยจะประกาศสถานที่สอบ
สัมภาษณ์ให้ทราบ พร้อมกับการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศผล 
การคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้จับสลาก 

 ๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 19  ตุลาคม 2564  ณ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  และทางเว็บไซต์ https://phichit.org/web/   

                        /๑๐. การบรรจุและแต่งต้ัง… 
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 ๑๐. การบรรจุและแตง่ตั้ง 
 ๑๐.๑ จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
และจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ที่คัดเลือกได้ ในแต่ละกลุ่มวิชาตามจํานวนตําแหน่งว่าง               
โดยไม่มีการขึ้นบัญชี  
 ๑๐ .2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันจันทร์ที่ 25  
ตุลาคม ๒๕64 เวลา ๐9.0๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1               
หากไม่ไปรายงานตัวตามกําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
  ๑๐.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็นเวลา ๒ ปี   
  ๑๐.๔  หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะยกเลิกคําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

 ๑1. การยกเลกิบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้
  ๑1.๑ ผู้น้ันไม่ไปรายงานตัวตามที่กําหนด 
  ๑1.๒ ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว 
  ๑1.๓ ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งต้ัง 
  ๑1.๔ ผู้น้ันไมอ่าจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวัน เวลาที่กําหนดได้ 

 12. ระเบียบและข้อปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคดัเลือก 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ               
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด 
  ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดหรือหลักฐานเอกสารสมัครไม่ครบตามประกาศน้ี 
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธ์ิจะไม่รับสมัคร หากผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อเท็จจริงเป็นเท็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่รับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ               
ให้ถือว่าบุคคลน้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับ               
การบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังเพิกถอนคําสั่งน้ันโดยพลัน โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ไม่ได้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  30   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
                                            ว่าท่ีพันตรี 

(สุวิศิษฎ์  กันทา) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  รักษาราชการแทน 

    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

           
 
 
 



เอกสาร ๑ 
 

รายละเอียดตาํแหน่งและคณุวุฒิ  กลุ่มวิชา และสาขาวิชาเอกที่รบัสมัครคดัเลือก  
นักศกึษาทนุโครงการผลติครูเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ. ๒๕64  

แนบทา้ยประกาศ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ลงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2564 

ที่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ที่ประกาศรับสมัคร 
อัตราเงินเดือน 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ภาษาไทย 
ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
พลศึกษา 
คหกรรมศาสตร์ 
ดนตรีศึกษา 
จิตวิทยาและการแนะแนว 

4 อัตรา 
5 อัตรา 
2 อัตรา 

         1 อัตรา 
         3 อัตรา 
         1 อัตรา 
         2 อัตรา 
         1 อัตรา 
         1 อัตรา 
         1 อัตรา 
         1 อัตรา 

1. สําหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
(หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,050 บาท  
2. สําหรับคุณวุฒิปริญญาตร ี
(หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,800 บาท 
3. สําหรับประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลกัสูตรการศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,800 บาท 

 

รวม 22 อัตรา   
 
 
 
 

บญัชีรายละเอียดนักศกึษาทนุโครงการผลติครูเพือ่พฒันาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2564 
เข้ารบัการคดัเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตําแหน่งครูผูช้่วย  สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาพิจิตร เขต 1 
 

ที่ ช่ือ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 

1. นางสาวกมลรัตน์  ดุกขุนทด คณิตศาสตร ์  

2 นางสาวพิมพ์สุภัค  สุคนธ์ปิยสิริ คณิตศาสตร ์  

3 นางสาวนุชรินทร์  อินแฝง วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป)  

4 นางสาวพรไพลิน  คุตะพะ ภาษาไทย  

5 นางสาวภัทราพร  อ่ิมจําลอง ภาษาไทย  

6 นางสาวมนัสตรา   ม่ิงโมลา ภาษาไทย  

 
 
 



เอกสาร ๒ 
 

กําหนดการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. ๒๕64  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
------------------------- 

1. ประกาศรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่  30  กันยายน  ๒๕๖4 
2. รับสมัครคดัเลือก  วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖4 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 15  ตุลาคม  2564 
5.ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่  19  ตุลาคม  2564 
6. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งต้ัง วันจันทร์ที่  25  ตุลาคม  2564 
  
 
 

 
หลักสูตรการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเป็นขา้ราชการครู  
ตําแหน่งครผูู้ช่วย แนบท้ายประกาศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ลงวันที่   30  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
----------------------------- 

วิชาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งและวิชาชพี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ตารางสอบความเหมาะสมกบัตาํแหน่งและวิชาชพี 

 

วัน/เวลา    วิชาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ

วันที่ 15  ตุลาคม  ๒๕๖4  

 

- การประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว และการศึกษา บุคลกิภาพ 
ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์         
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและ
อุดมการณ์ 

 

   ๕๐  คะแนน  

 

 

  



1 วัดใหม่สามัคคีธรรม วังทรายพูน ภาษาไทย
2 บ้านท่าพิกุล สากเหล็ก ภาษาไทย
3 วัดบ้านนา วชิรบารมี ภาษาไทย
4 พิจิตรอนุสรณ์ เมืองพิจิตร ภาษาไทย
5 วัดเนินปอ สามง่าม ประถมศึกษา
6 บ้านโนนไผ่ขุย สามง่าม ประถมศึกษา
7 บึงสีไฟ เมืองพิจิตร ประถมศึกษา
8 บ้านหนองไม้แดง โพธ์ิประทับช้าง ประถมศึกษา
9 บ้านมาบมะไฟ โพธ์ิประทับช้าง ประถมศึกษา

10 บ้านปลวกสูง วชิรบารมี คณิตศาสตร์
11 บ้านหนองร้ิน วชิรบารมี คณิตศาสตร์

12
วัดท่าข่อย (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สงเคราะห์ 126)

เมืองพิจิตร สังคมศึกษา

13 บ้านวังกระดี่ทอง เมืองพิจิตร ปฐมวัย
14 บ้านน้อย เมืองพิจิตร ปฐมวัย
15 อนุบาลพิจิตร เมืองพิจิตร ปฐมวัย
16 บ้านท่ากระดาน วังทรายพูน ภาษาอังกฤษ
17 วัดโนนป่าแดง วชิรบารมี วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
18 บ้านตลุกหิน สากเหล็ก วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
19 วัดหงษ์ เมืองพิจิตร พลศึกษา
20 วัดคลองโนน เมืองพิจิตร คหกรรมศาสตร์
21 ชุมชนวัดวังจิก โพธ์ิประทับช้าง ดนตรีศึกษา
22 บ้านท่าฬ่อ  (ครุฑวิทยากรณ์) เมืองพิจิตร จิตวิทยาและการแนะแนว

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาท่ีรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  (จํานวน 22 ตําแหน่ง)

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2564

ที่ ช่ือสถานศึกษา อําเภอ วิชาเอก


