
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามท่ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
บุรีรัมย์ ให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา และภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา 
รวมท้ังส้ิน ๔ อัตรา ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว น้ัน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓■ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จึงประกาศรายซ่ือผู้ได้รับการข้ึนบัญชี รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายน้ี

ท้ังน้ี ผู้ข้ึนบัญชีจะถูกยกเลิกบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ีง ดังต่อไปน้ี 
๑. ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
๒. ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ัง 
๓. ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ัง
๔. ผู้น้ันไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกำหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังในตำแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้

โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว และให้เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการในวันดังกล่าวด้วย โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน 
ไปรายงานตัว ดังน้ี

๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 
อย่างละ ๒ ฉบับ

๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียนแสดงผล 
การเรียน (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปีท่ีได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการสอนไม่น้อยกว่า 
๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา อย่างละ ๒ ฉบับ

๓.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา 
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอนโดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายคร้ังเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 
๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว จำนวน ๓ รูป (แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนู 
ระดับ ๓ ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์)

/๕. บัตรประจำตัว...



๔.บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน
๖. บัตรประจำตัวประขาขน พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซ่ีงออกไม'เกิน ๑ เดือน ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค

(พ.ศ. ๒๕๔๙)
๙.หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เข่นหนังสือสำคัญการเปล่ียนแปลงข่ือซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส 

ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารทางทหาร เข่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับเพศขาย) 

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด

แนบท้ายน้ี
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

งานสารบรรณ พ.ศ: ๒๔๒๖
ท้ังน้ี หากผู้สอบแข่งข้นได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที,ดังกล่าว 

จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ังคร้ังน้ี และจะเรียกร้องสิทธิใด ภๆายหลังไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันที่^มิกุนายนพ.ศ.๒๔๖๓
C ง,%/

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบีติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

-๒-



บัญชีรายซ่ือผู้ได้รับการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ประกาศ ณ วันท่ี ร ^ .  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ
ที ่

ลำดับท่ี 
สอบแข่งขันได้ 

บัญชีเดิม

ซ่ือ -  สถุล /สาขาวิชา/ 
กลุ่มวิชา

สถานศึกษาท่ีบรรจุ 
และแต่งต้ัง

หมายเหตุ

๑ (ร)(รึ!C9
กล่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
นางณิศวรา พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านบะขม้ิน 

อำเภอเมืองสระแก้ว
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๖๔๖๑

๒ ๑๔๙ นางสาววลัยพร สูงย่ิง โรงเรียนวังไผ,
อำเภอวังสมบูรณ์
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑

๑ (ริ)£ร๋ึสา
กล่มวิชาเอกภาษาไทย
นางสาวอริสา ดีรัมย์ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

อำเภอเมืองสระแก้ว:
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑

๒ ๑๙๙ นางสาวพัชริยา ดาวรุ่งรัมย์ โรงเรียนบ้านบ้าระกำ 
อำเภอเมืองสระแก้ว
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑



เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในธๆ นข้อมลบุคลากรภาครัร
(จำนวน ๑ ชุด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี
ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

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

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา

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

หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

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

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

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

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณีผมสิทธิเป็นหณิง กรณีผ้มีสิทธิเป็นชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มืสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำคัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มืสิทธิ หรือสำเนาการจดทุะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มืสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มืสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


