
 
ประกาศส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดระยอง 
 

ด้วย ส านักงาน  กศน. จังหวัดระยอง จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นครูศูนย์
การเรียนชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ (๒) และวรรคสาม และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๔ และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที ่๖๔๔/๒๕๕๑  
ลงวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๑  ข้อ ๑,ข้อ ๒  ประกอบกับหนังสือส านักงาน กศน.  ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๔/๔๒๗๖   
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  และหนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๔๕๔๘  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง  
           ครูศูนย์การเรียนชุมชนในท้องที่ทุกอ าเภอในจังหวัดระยอง ที่มีจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
ส านักงาน กศน. ก าหนด  และการแต่งตั้งจะไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานราชการ อัตราค่าจ้าง
เป็นไปตามท่ีส านักงาน กศน. ก าหนด โดยจะเรียกบรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์ข้างต้น       

  ๒.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ๒.๑  ปฏิบัติงานในลักษณะประจ าที่ศูนย์การเรียนชุมชนในต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
       ๒.๒  ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภทพร้อมทั้งให้บริการ
สื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  ประชาชน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกและประสานงานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน สถานประกอบการและประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์การเรียน
ชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์และรับผิดชอบนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด  

  ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน  
       ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       ๓.๑  มีสัญชาติไทย   

  ๓.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
        ๓.๓  เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       ๓.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
       ๓.๕  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
       ๓.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่าง ๆ 

 

/๓.๗ ไม่เป็น.... 



 
-๒- 

 
       ๓.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู 
       ๓.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๓.๙  ไม่เปน็กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       ๓.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๓.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
      ๓.๑๒  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายต่าง ๆ   
      ๓.๑๓  ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
      ๓.๑๔  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอ่ืนที่เทียบไม่ต่ ากว่านี้  
ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูศูนย์การศึกษาชุมชนแล้ว ต้องพัฒนาตนเอง  เพ่ือให้มีใบประกอบวิชาชีพครูภายใน ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
      หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัคร จะตัดสิทธิในการแต่งตั้ง  
เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน 

  ๔.  วัน เวลา สถานที่ และเอกสารในการสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ใน 
วันเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔ 

  ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัคร 
       ๕.๑  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง) อย่างใด
อย่างหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างช้าในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่สามารถน าเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้หนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้มาใช้เพ่ือสมัครก่อนก็ได้) และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วต้องน าเอกสาร 
ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันท าสัญญาจ้างด้วย 
       ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน   
นับถึงวันสมัคร  และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
       ๕.๓  ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร บัตรประชาชน หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (ส.ด.๙) หรือ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมส าเนาของเอกสารดังกล่าว จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๕.๔  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือ
ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี)  
       ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

/๖. การยื่น.... 



 
-๓- 

๖.  การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก 
     ๖.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียด  

ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 
     ๖.๒  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องแจ้งสถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย 

ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
     ๖.๓  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๗.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการสมัคร 
๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

               ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้ทราบ
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง หรือทางเว็บไซต์ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  

๙.  เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 
     เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกมีรายละเอียด ดังนี้ 
     ๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  

                      ๙.๑.๑  วชิาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  ทดสอบความสามารถ
ในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล โดยการสรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์
เหตุการณ ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม (๕๐ คะแนน) 

             ๙.๑.๒  วชิาภาษาไทย  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุป
ความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือ
กลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ (๕๐ คะแนน)  

     ๙.๒  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (๑๐๐ คะแนน) 

     ๙.๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และ
จากการสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 

๑๐.  วิธีการสอบคัดเลือก 
                 วิธีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนโดยการสอบข้อเขียน

และสอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

วิธีการคัดเลือกวิชา ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ 
เฉพาะต าแหน่ง     

ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง 

คะแนน 100 100 100 
สอบข้อเขียน    
สอบสัมภาษณ์    

 
/๑๑. ก าหนดวัน...  
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  ๑๑.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
        -  สอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สุนทรภู่ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง   
        -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ส านักงาน กศน. 
จังหวัดระยอง   

                -  สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 
ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ณ ห้องประชุมสุนทรภู่  
ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

  ๑๒.  เกณฑ์การตัดสิน 
        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๑๓.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
         ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบคัดเลือก 
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โดยจะประกาศรายชื่อเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  
โดยการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะแยกเป็น ๒ บัญชี คือ บัญชีแยกเป็นรายอ าเภอ และบัญชีรวมเป็นของจังหวัด  
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ 
ที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก 
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า       
         บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกเว้นแต่กรณี
ที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ให้มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งไปแล้ว ก่อนบัญชีผูส้อบคัดเลือกได้จะมีอายุเกนิ ๒ ปี 
หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนยังคงมีผลบังคับใช้ได้
ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ใหมแ่ล้วแต่กรณี 

  ๑๔.  การแต่งตั้ง 
        ๑๔.๑  ผู้ผ่านการสอบและอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกให้ถือตามประกาศผลการ
สอบคัดเลือกเป็นการเรียกตัว ให้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกัน ในวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๕๖   
เวลา ๐๘.๓๐ น.  
        ๑๔.๒  การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในล าดับถัดไป  เมื่อมีต าแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
ว่างลง  จะมีหนังสือแจ้งโดยตรงเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครโดยให้เวลาผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกไปรายงานตัวภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง 
 

/๑.๕ การท าสัญญา... 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-๕- 

 

  ๑๕.  การท าสัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน 
                 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องรายงานตัวและท า
สัญญาจ้างตามแบบที่ราชการก าหนด โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องจัดหาผู้ค้ าประกันที่เป็นข้าราชการ 
พลเรือนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือข้าราชการครูหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือน 
ขั้น ๗,๙๔๐.-บาท ขึ้นไป  หรือกรณีใช้เงินหรือหลักทรัพย์ค้ าประกันให้ใช้ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.- บาท  
โดยแนบหลักฐานของผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
         -  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         -  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัด 
         -  ส าเนาบัตรประจ าตัวคู่สมรส (กรณีผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส) 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

(นางสาวอุไรรัตน์  ชนะบ ารุง) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 

 
                                                   

 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

  

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

๓๐ ตลุาคม - ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 

ประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือกครศููนย์การเรียนชุมชน ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 

 
 

๔ – ๒๐  
พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ 

กรอกใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง 
 

ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 

เว้นวันหยุดราชการ 
และวันนักขัตฤกษ์ 

 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก ส านักงาน กศน. จังหวัด

ระยอง 
 
 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบข้อเขียน ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 

เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านการสอบข้อเขียน ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 

 
 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สอบสัมภาษณ ์ ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือก ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 
 

 

๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายงานตัว ท าสญัญาจา้ง และสัญญาค้ าประกัน 
และ เริม่ปฏิบตัิงาน  
(เฉพาะผู้ที่อยู่ในล าดับที่จะไดร้ับการแต่งตั้ง) 
 

ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 
 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


