
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 26 
กันยายน 2560 และเรื่อง เพ่ิมเติมประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. 2560 นั้น 

  บัดนี ้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม   จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดย
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากทุกภาคจากมากไปหาน้อยแยกตามต าแหน่งที่รับสมัคร   ดังบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี ้
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  จะถือประกาศนี้เป็นการเรียกให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง   จึงแจ้งรายละเอียดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้ 

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบทายนี้  และอยู่ในล าดับที่จะบรรจุและแต่งตั้ง                   
ไปรายงานตัว   ในวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา  09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระราช      
สารคามมุนี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1      

2. ให้บรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ ให้ครบตามต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร                   
โดยไม่มีการขึ้นบัญช ี

3. ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  4. เอกสารหลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้ 
   4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน  2  ชุด 
   4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน  2  ชุด 
   4.3  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมส าเนา           จ านวน  2  ชุด 
   4.4  ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมส าเนา                             จ านวน  2  ชุด 
   4.5 บัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา           จ านวน  2  ชุด 
   4.6 ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง                                          จ านวน 1 ฉบับ 
   4.7 บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก  
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                             4.8 ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษา (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี)  ฉบับจริง  
พร้อมส าเนา                                                                                               จ านวน  2  ชุด 
          4.9 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน            จ านวน  3  รปู 
          4.10  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล  (ถ้ามี)                             จ านวน  1  ฉบับ 
         4.11  ส าเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการฯ ดังกล่าว                จ านวน  1  ชุด 
                             4.12  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFT  ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  400 (paper) 
หรือไม่ต่ ากว่า 120 (CBI)  หรือไม่ต่ ากว่า  40 (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 400  
หรือการสอบมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL ได ้ เช่น  CU-TEP  โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี  นับถึง
วันที่ 1  ตุลาคม  2560  ฉบบัจริง พร้อมส าเนา                                                   จ านวน  1  ฉบับ 
          5. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 
          5.1  ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด ให้
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
         5.2  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
         5.3  กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2560 ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง  ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 
53  ด าเนินการเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่   28   กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 

                                      ว่าที่  ร.ต. 
 ( ธนุ   วงษ์จินดา ) 

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2560 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต 3 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 

แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการ  ลงวันที ่ 28  กันยายน พ.ศ. 2560 

    ล าดับที่สอบได้ เลขประจ า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
  ตัวสอบ     

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
    สาขาวิชาเอก ปฐมวัย   
1 001 นางสาววราภรณ์  เชิดชิด   
    สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา   
- - - ขาดสอบ   
    สาขาวิชาเอก ภาษาไทย   
1 001 นางสาวพิมลพร  ฤทธิ์สิงห์   
2 002 นางสาวทิพวรรณ์  แก้วมาลา   
    สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์   
1 002 นายธนาธิป  แสนพินิจ   
2 001 นางสาวแอนอุริน  สุขวันดี   
    สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์   
1 001 นางสาวอภิญญา  บุญหล้า   
    สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
1 001 นางสาวปนัดดา  แสนยันต์   
2 002 นางสาวสุดารัตน์  หาญชัย   
    สาขาวิชาเอก พลศึกษา   
1 001 นางสาวแคทยา  แสนชัย   
    สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ   
1 002 นางสาววารุณี  ทวีพันธ์   
2 001 นางสาวอาทิยา  โคทาสี   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
    สาขาวิชาเอก  ภาษาไทย   

1 002 นางสาวพิมพ์ชนก  มนตรี   
2 003 นางสาวรัชฎา  สายไพสงค์   
3 004 นางพีระญาณ์  พร้อมสมุด   



4 001 นางสาววจิรา  สุวรรณะ   
    สาขาวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ   

1 003 นางสาวกชกร  ดงเทียมสี   
2 002 นางสาวศิริกัญญา  ปาสาจะ   
3 001 นางสาวชนากานต์  ทรงกรด   
        

    สาขาวิชาเอก  สังคมศึกษา   
1 002 นางสาวกนกภรณ์  ศรีชัย   
2 001 นางสาวรัชนีกร  แสงอรุณ   

    สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา   
1 001 นางสาวพัชรา  มาตแท่น   

    สาขาวิชาเอก  นาฏศิลป์   
1 001 นางสาวสุภาภรณ์  ทองแก้ว   

    สาวิชาเอก  พลศึกษา   
1 001 นายศุทธิกร  สิงห์สุพรรณ   

    สาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา   
1 001 นางศุภลักษณ์  ศรีวิเศษ   

    สาขาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
1 001 นางสาวสุวิมล  มะธิโตปะน า   

    สาขาวิชาเอก  คณิตศาสตร ์   
1 001 นางสาวปุณยาพร  แน่นชารี   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 
    สาขาวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ   
1 001 นางสาวณัฐติยา  บุบไชยา   
    สาขาวิชาเอก  ภาษาไทย   
1 002 นางสาวนิราวัลย์  ถาโคตร   
2 011 นางสาวดารุณี  กุลเพ็ชร   
3 006 นางสาวปรียา  โคตรวิชัย ขาดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
    สาขาวิชาเอก  ปฐมวัย   
1 003 นายวิวัฒน ์ ค่ามาก   
    สาขาวิชาเอก  คณิตศาสตร ์   
1 004 นางสาวชลธิชา  ดวงชาค า   
2 005 นายณัฐพล  เครือฟ้า   
    สาขาวิชาเอก   พลศึกษา   



1 007 ว่าที ่ร.ต.หญิงภาริศา  แสนวัง   
    สาขาวิชาเอก  สังคมศึกษา   
1 008 นางสาวชิดชนก  ธนูรักษ์   
    สาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์   
1 009 นางสาววรัญญา  แก้วสะอาด   
    สาขาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
1 010 นางสาวศิริพร  พันฤทธิ์   
    สาขาวิชาเอก  ศิลปศึกษา   
1 012 นางสาวศิมิรันดร์  รังภูรีย์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
    สาขาวิชาเอก ภาษาไทย   
1 20901001 นายวรวิทย์  มีลี   
    สาขาวิชาเอก  คณิตศาสตร ์   
1 20902001 นางสาวพิมพ์สุภา  วุ่นเหลี่ยม   
2 20902002 นางสาวลภัสรดา  ภาราสิริสกุล   
    สาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์   
1 20903001 นายธิติพล  โทแก้ว   
    สาขาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
1 20904001 นางสาวประภาพร  เทียมเพ็ง   
    สาขาวิชาเอก  เคมี   
1 20905002 นางสาวปิยธิดา  ปาปะเพ   
2 20905001 นายธนชัย  แสนวิชา   
3 20905003 นายปรเมธ  นนท์อามาตย์   
    สาขาวิชาเอก  ชีววิทยา   
1 20906001 นางสาวศุภรดา  โพธิ์ข ี   
2 20906002 นายพลศรันย์  ปอศิริ   
    สาขาวิชาเอก  ฟิสิกส ์   
1 20907001 สิบเอกนันธศักดิ์  อาจสมัย   
    สาขาวิชาเอก  สังคมศึกษา   
1 20908001 นางสาวนัยนา  จันทรสมัย   
2 20908002 นางสาววรัญญา  โพธิ์สุวรรณ   
    สาขาวิชาเอก  พลศึกษา   
1 20909001 นายวัลลภ  มาอินราช   
    สาขาวิชาเอก  ดนตรีศึกษา   



1 20910001 นายพัฒนัย  สุตนา   
    สาขาวิชาเอก  เกษตรกรรม   
1 20912001 นายวัชรินทร์  อินปั๋นส่วน   
    สาขาวิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์   
1 20914001 นางสาวดวงธิดา  จันเต   
    สาขาวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ   
1 20915001 นางสาวธารทิพย์  พานเพ็ชร   
2 20915002 นายรุ่งเพชร  เพชรชรินพันธ์   

        
 


