
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง ให้ผู้สอบแข่งขันไดไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

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

บัดน้ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และ เขต ๒ มีตำแหน่งข้าราชการคร ู
ว่างท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีไว้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย จำนวน ๕ กลุ่มวิชาเอก รวม ๒๑ อัตรา ตามบัญชีตำแหน่งว่างแนบทายนี ้
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประขุมคร้ังท่ี ๗/ ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
และคร้ังท่ี ๘/ ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจ ุ
และแต่งต้ัง ดังน้ี

๑. ผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี 
๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานท่ีรายงานตัว

ให้ผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวเลอกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 
ในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เมื่อรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแล้ว จะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ' 
ที่สถานศึกษา ในวันเดียวกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในวันดังกล่าวด้วย 

๓ .  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน 

แสดงผลการเรียน (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ท่ีได้รับวุฒิประกาศนียบัตร บัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการสอน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

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

๔. รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย 
(ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายคร้ังเดียวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน จำนวน ๓ รูป 

๕. บัตรประจำตัวผู้สอบแช่งขัน

/  ๖. บัตรประจำตัว...



-๒-

๖. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน ซ่ึงแสดงว่าไม่เปึนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค 

(พ.ศ.๒๔๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับผู้ชาย)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. หลักฐานอ่ืน ๆ เซ่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายนี้
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖
ท้ังน้ี หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ังคร้ังน้ี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ^) ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ^

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



-๓-
บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับการบ่รรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นจ้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ^  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ท่ี กลุ่มวิชา จำนวน/อัตรา ลำดับท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

บัญชี กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ กลุ่มวิชาเอก
๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๖๐-๖๒ (บัญชีคงเหลือ.๓ . อัตรา)'
๒ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ๕ ๒๖-๓๐
๓ คอมพิวเตอร์ ๔
(̂ สังคมศึกษา ๓ ๓๓-๓๕
๕ ภาษาอังกฤษ ๔ ๖๓-๖๔ (บัญชีคงเหลือ ๓ อัตรา บรรจุได้เพียง

...................................... . . . . . ^ ! ® เ^ร^อยู่ระหว่างรับราชการทหาร ๑ อัตรา)
รวม ๒๑ / & ?----------------  - - 0 3 .



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน 
ใช้บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ และ เขต ๒ รวมท้ังส้ิน ๒๑ อัตรา 
ตามมติ กศจ.สระแก้ว คร้ังที, ๗/ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคร้ังท่ี ๘/ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ท ี่ โรงเรียน อำเภอ สพท. ตำแหน่ง เลขท่ี 
เลขท่ี

ตำแหน่ง 
จ่ายตรง

อันดับ เงินเดือน วิชาเอกท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ บ้านวังบุรพา วังน้ําเย็น สระแก้ว เขต ๑ ครู ๑๙๒๓ ๐๒๔๗๑๖๑ คศ.๓ ๕๙๙๗๐ คณิตศาสตร์ ขอปลียนแปลงพำเอก

๒ บ้านภเงิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เขต ๑ ครู ๒๔๐ ๐๒๔๗๗๐๕ คศ.๓ ๕๐,๖๙๐ คณิตศาสตร์
๓ บ้านหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เขต ๑ ครูผู้ข่วย ๗๐๕ ๐๒๔๗๖๑๐ คผซ. ๑๗,๔๖๐ คณิตศาสตร์
๔ บ้านหนองหล่ม วัฒนานคร สระแก้ว เขต ๒ ครู ๒๖๗๘ ๐๒๔๘๕๗๙ คศ.๓ ๕๖,๙๒๐ คณิตศาสตร์
๕ บ้านหนองแสง วัฒนานคร สระแก้ว เขต ๒ ครู ๒๙๓๐ ๐๒๔๘๗๔๐ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ คณิตศาสตร์
๖ บ้านคลองสิบสาม เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เขต ๑ ครู ๓๕๕๓ ๐๒๔๗๔๘๕ คศ.๔ ๖๑,๔๓๐ คอมพิวเตอร์
๗ บ้านศาลาลำดวน เมือง สระแก้ว เขต ๑ ครู ๓๒๒ ๐๒๔๖๔๖๘ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ คอมพิวเตอร์
๘ บ้านคลองใหญ่ วังน้ําเย็น สระแก้ว เขต ๑ ครู ๒๓๕๖ ๐๒๔๗๔๒๘ คศ.๓ ๕๔,๖๖๐ คอมพิวเตอร์
๙ บ้านนางามมิตรภาพท่ี ๑๓๑ ตาพระยา สระแก้ว เขต ๒ ค รู ๓๓๐๐ ๐๒๔๘๐๖๗ คศ.๑ ๒๒,๘๙๐ คอมพิวเตอร์

๑๐ บ้านคลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว เขต ๑ ครู ๑๒๒๓ ๐๒๔๗๐๔๒ คศ.๓ ๕๓,๕๑๐ สังคมศึกษา
6 )6 ) บ้านไพรจิตรวิทยา วังสมบุรณ์ สระแก้ว เขต ๑ ค รู ๒๐๙๙ ๐๒๔๗๘๗๔ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ สังคมศึกษา
๑๒ บ้านบ่อนางชิง วัฒนานคร สระแก้ว เขต ๒ ครู ๒๙๓๙ ๐๒๔๘๘๗๖ คศ.๓ ๖๗,๕๙๐ สังคมศึกษา
๑๓ บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว เขต ๑ ครู ๙๘๔ ๐๖๔๖๗๓๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ วิทยาศาสตร์ท่ี'วไป ขอปลียนแปลงพำเอก

๑๕ บ้านท่าระพา เมือง สระแก้ว เขต ๑ ครู ๑๙๒๑ ๐๒๔๖๓๓๖ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ วิทยาศาสตร์ท่ี'วไป
๑๕ บ้านภักดีแผ่นดิน วัฒนานคร สระแก้ว เขต ๒ ครู ๒๕๙๕ ๐๒๔๘๕๓๑ คศ.๓ ๔๖,๗๖๐ วิทยาศาสตร์ท่ี'วไป
๑๖ บ้านโคกทหาร ตาพระยา สฺระแก้ว เขต เอ ครู ๑๗๐๘ ๐๒๔๘๓๘๖ คศ.๑ ๒๑,๕๙๐ วิทยาศาสตร์ท่ี'วไป
๑๗ บ้านโคก อรัญประเทศ สระแก้ว เขต เอ ครู ๓๐๔๘ ๐๒๔๘๙๒๙ คศ.๓ ( ^ ^ } &โ)(2̂ 0 วิทยาศาสตร์ท่ี'วไป
6 ) ^ บ้านหนองผูกเต่า เมือง สระแก้ว เขต ๑ ค ร ู ๓๓๔ ๐๒๔๖๔๗๖ คศ.๓ ๕๕,๕๓๐ ภาษาอังกฤษ
๑๙ วัด,ไหม้โพธ'ทอง เมือง สระแก้ว เขต ๑ ค รู ๒๙๐ ๐๒๔๗๗๔๔ คศ.๒ ๔๙,๔๒๐ ภาษาอังกฤษ
๒๐ วัดหนองติม ตาพระยา สระแก้ว เขต ๒ ค รู 6)6̂ 5?0 ๐๒๔๘๑๖๘ คศ.๓ ๕๕,๕๓๐ ภาษาอังกฤษ
๒๑ บ้านคลองยางประซาสรรค์ อรัญประเทศ สระแก้ว เขต ๒ ค รู ๓๑๘๗ ๐๒๔๙๐๒๐ คศ.๓ ๕๗,๓๕๐ ภาษาอังกฤษ



เอกลารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชุด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีซองรัฐ 
(ซ) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาซองผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา 

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

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

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

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณีผ้มีสทิธิเป็นหญิง กรณีผ้มีสทิธิเป็นชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรซองผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

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

รับรองบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


