
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัได!้ปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ือง การขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดใ้นการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเชา้รบัราชการ 
เปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผู ูข้ว่ยปพี . ศ .  ๒๕๖๑ น้ัน

บดันี ้สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ มตีำแหนง่ชา้ราชการครวูา่งทีจ่ะบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดข้ึน้บญัชไีวเ้ชา้รบัราชการเปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
อนัดบัครผู ูช้ว่ย สงักดัสำนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ จำนวน ๓ กลุ่มวิชาเอก 
รวม ๔ อัตรา ตามบญัชตีำแหนง่วา่งแนบทา้ยนีโ้ดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในคราวประชมุ 
คร้ังที ่ ๓/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ และครัง้ที ่ ๕/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงใหผู้้สอบ 
แข่งขันได้ขึน้บญัชไีว้ไปรายงานตวัเพือ่บรรจุและแต่งตัง้ ดงันี้

๑ .  ผูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ รายละเอยีดตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้ :
๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงานตวั ; ■;

ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑ ไปรายงานตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ในวันท่ี ๒๒ มถินุายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบ ลท า้เกษ มอำเภอเมอืงส ระแกว้จงัห วดัส ระแกว้เม ือ่รายงาน ตวัและเลอืกส ถาน ศกึษ าแลว จะสง่ตวัไป 
ปฏบิตัหินา้ทีท่ ีส่ถานศกึษาในวนัเดยีวกนั จงึใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัตงักลาวดว้ย '

๓. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนำไปแสดงในวนัรายงานตวั
๑. ปรญิญาบตัร หรือหนงัสอืรับรองคณุวุฒ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีน(สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ปี ทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติทีม่หีลกัสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓ .ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครหูรอืหลกัฐานทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตีหนา้ทีส่อน โดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบชา้ราชการปกตชิาว ประดบัอนิทรธน ู อนัดบัครผููช้ว่ย 
(ไม1ประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกนั หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X  ๑.๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน ๓ รูป 

๕ .บตัรประจำตวัผูส้อบแขง่ขนั

/  ๖. บตัรประจำตวั...



๖. บตัรประจำตวัประซาขนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกให!้มเ่กนิ ๑ เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่ปน็โรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค 

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

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. หลกัฐานอืน่  ๆ เซ่น หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นขือ่ ซ่ือสกุล ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบแขง่ขนัไดไ้มไ่ปรายงานตวัตามกำหนดวัน เวลา และสถานที,ดงักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี 3 ^  มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสาคร โห้วงศ์)
นกัวชิาการศกึษาชำนาญการพเิศษ รกัษาการในตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินาทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



-๓-
บัญซีรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการเป็นข้าราขการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ในคราวประชุม กศจ.สระแก้ว คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๓ 

และครั้งที่๕/๒๕๖๓เมื่อวันที่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ,
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ ว ัน ท ี่ม ิถ ุน า ย น  พ.ศ. ๒๕๖๓

ทิ กลุ่มวิชา จำนวน/อัตรา (ว่าง) ลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

บัญชี กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ กลุ่มวิชาเอก รวม ๔ อัตรา
๑ วิทยาศาสตรท์ัว่ไป ๑ ๕๔
๒ สงัคมศกึษา ๒ ๔๘-๔๙
๓ คอมพวิเตอร์ ๑ . ๒๓

รวม (ร! ......................... ................ พ /
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บญัชรีายละเอยีดตำแหนง่วา่งขา้ราชการครสูายงานการสอน I
ใชบ้รรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขน้ไดเ้ขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย

สังกัด สพป.สระแก้ว เชต ๑ รวม,ต้ังส้ิน ๔ อตัรา
ตามมต ิ กศจ.สระแกว้ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๓ และคร้ังที ่ ๕%๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที ่ โรงเรยีน อำเภอ ส่พท. ตำแหน่ง เลขที ่
เลขท่ี

ตำแหนง่ 
จา่ยตรง

อันดับ เงนิเดอืน วชิาเอกทีบ่รรจุ จำนวน/
อตัรา

๑ ชุมชนบ้านตาหลังใน วงันาเยน็ สระแก้ว เฃต ๑ ครู ๒๓๑๘ ๐๒๔๗๒๖๘ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป ๑
๒ บา้นคลองมะละกอ เมอืง สระแก้ว เขต ๑ ครู-. ๗๖๖ ๐๒๔๖๗๑๘ คศ.๓ ๕๐,๒๙๐ สงัคมศกึษา
๓ วงัจระเข้ วงันํา้เยน็ สระแก้ว เขต ๑ ค รู ๒๗๕ ๐๒๔๗๔๑๒ คศ.๑ ๒๔,๙๙๐ สงัคมศกึษา ^
< & . บา้นคลองยายอนิทร์ วังสมบุ'รณ สระแก้ว เขต ๑ ครู ๒๒๖๒ ๐๒๔๗๙๓๙ คศ.๓ ๕๐,๒๙๐ คอนพวิเ



เอกลๆรอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชุด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ืฃองรัฐ 
(ช) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในก'รณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาชองผู้มี 

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

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

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนชองมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณท่ีีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ) 
(จ) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณมีารดาเสียชีวิต)

๓. คู,สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสชองผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลชองคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บตุร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณีผ้มีสิทธิเป็นหณิง กรณีผ้มีสิทธิเป็นชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
บันกรณีท่ีบุตรของผู้มืสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

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

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มืสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยก 
ของผู้มืสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร //^ £

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


