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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง ให้ผู้สอบแข่งขันไดไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ือง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

บัดน้ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีตำแหน่งช้าราชการครูว่างท่ีจะบรรจุ 
และแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีไว้เช้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
อันดับครูผู้ช่วย จำนวน ๓ กลุ่มวิชาเอก รวม ๖ อัตรา ตามบัญชีตำแหน่งว่างแนบท้ายน้ีโดยอนุมัติคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ 
ข้ึนบัญชีไวิไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ดังน้ี

๑. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี 
๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานท่ีรายงานตัว

ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 
ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เม่ือรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแล้ว จะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีสถานศึกษาในวันเดียวกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะปฏิปีตหน้าท่ีในวันดังกล่าวด้วย 

๓. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน 

แสดงผลการเรียน (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร๔ ปี ท่ีได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการสอน 
ไม่น้อยกว่า๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรสภา 
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน โดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว ประตับอินทรธนู อันตับครูผู้ช่วย 
(ไม่ประตับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายคร้ังเดียวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป 

๕. บัตรประจำตัวผู้สอบแช่งขัน

/  ๖. บัตรประจำตัว...



๖.‘บัตรปุระจำตัวประซาขนฉบับจริง พร้อมสำเบา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค 

(พ.ศ.๒๕๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับผู้ชาย)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐.หลักฐานอ่ืนๆ เซ่นหนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

.ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายน้ี
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ . ; -
ท้ังน้ี หากผู้สอบแข่งข้นได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ังคร้ังน้ี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ภายหลังไมได้
'■ '■ '■ ■ บุ..''.-'' จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน '

ประกาศ ณ วับท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ̂ ร1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ กลุ่มวิชา จำนวน/อัตรา ลำดับท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง

บัญชี กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ กลุ่มวิชาเอก
๑ คณิตศาสตร์ •' .๓-' ๔๖-๔๘
๒ สังคมศึกษา ๒ ๒๗-!£>๘
๓ ภาษาอังกฤษ ๑ ๔๙

รวม ๖



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงาบการสอน 
ใช้บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเท่ีนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ รวมท้ังสัน ๖ อัตรา

ท่ี โรงเรีย'น : อำเภอ สพท. ตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขท่ี

เลขท่ี 
จ่ายตรง

อันดับ เงินเดือน วิชาเอกท่ีบรรจุ

๑ บ้านเขาน้อยสามัคคี เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เขต ๑ ครู ๖๒๖ ๐๒๔๗๔๓๖ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ คณิตศาสตร์
๒ บ้านเขาน้อยสามัคคี เขาฉกรรจ์ ' สระแก้ว เขต ๑ ครู :; ๑0๐๒ ๐๒๔๖๗๔๓ คศ.๓ 1 คณิตศาสตร์
๓ บ้านท่าช้าง เมือง สระแก้ว เขต ๑ ครู ๒๐ . ๐๒๔๖๒๘๐ คศ.๓ ๓๓,๘๐๐ คณิตศาสตร์
(รี1 บ้านสี,แยก ' เมือง; สระแก้ว เขต ๑ ครู ๒ ๔๗๒ ๐๒๔๗๙๒๓ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ สังคมศึกษา
๕ บ้านวังยาง คลองหาด สระแก้วเขต ๑ ครู ๑๓๔๕๓๓ ๐๒๔๖๓๙๙ คศ.๑ ๒๐,๗๔๐ สังคมศึกษา
๖ บ้านท่าช้าง เมือง สระแก้ว เขต ๑ ครู .๒๒๑๖! ๐๒๔๗๙๑๙ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ภาษาอังกฤษ



เอกลารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล,บุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชุด)

ให้ข้าราซการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี
ผู้มีสืทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลใบครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนบ้านซองบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดาเสียชีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

\

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) '

กรณีผ้มีสิทธิเป็นหญิง กรณีผ้มีสิทธิเป็นชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีลิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มืสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มืสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มืสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มืสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


