ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง ให้ผสู้ อบแข่งขันไดไปรายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรือ่ ง การขึน้ บัญ ชีและการยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นัน้
บัดนี้ สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ มีต ำแหน่งข้าราชการครู
ว่างทีจ่ ะบรรจุและแต่งตัง้ ผูส้ อบแข่งขัน ได้ขน้ึ บัญ ชีไว้ เข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ตำแหน่งครูผ ชู้ ว่ ย อัน ดับ ครูผ ชู้ ว่ ย จำนวน ๓ กลุม่ วิช าเอก รวม ๗ อัต รา ตามบัญ ชีต ำแหน่ง ว่างแนบท้ายนี้
โดยอนุมตั คิ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม๒๕๖๓
จึงให้ผสู้ อบแข่งขันได้ขน้ึ บัญชีไว้ไปรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ตังนี้
๑. ผูม
้ สี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ รายละเอียดตามบัญ ชีแนบท้ายประกาศนี้
๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานทีร่ ายงานตัว
ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวัน ที๑่ กัน ยายน ๒๕๖๓เวลา ๐๘.๓๐ - ๐ ๙ .๐ ๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมือ่ รายงานตัวและเลือกสถานศึก ษาแล้ว จะส่งตัวไปปฏิบ ตั ิ
หน้าทีท่ ส่ี ถานศึก ษา ในวัน เดียวกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวันตังกล่าวด้วย
๓. เอกสารและหลักฐานทีจ
่ ะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
๑. ปริญ ญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับ จริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน
แสดงผลการเรียน (สำหรับวุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปีท ไ่ี ด้รบั วุฒ ปิ ระกาศนียบัตร บัณฑิตทีม่ หี ลักสูตรการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๓.ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานทีใ่ ข้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามทีค่ รุ ส
ุ ภา
ออกให้เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน โดยออกให้กอ่ นหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๔. รูป ถ่ายเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผชู้ ว่ ย
(ไม่ประตับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายครัง้ เดียวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิว้
ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๕. บัตรประจำตัวผูส้ อบแช่งขัน
/ ๖. บัตรประจำตัว

-๒ -

๖. บัตรประจำตัวประซาซนฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซง่ึ ออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน ซึง่ แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค
(พ.ศ.๒๕๔๙)
จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับเพศซาย)
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. หลักฐานอืน่ ๆ เซ่น หนังสือสำคัญการเปลีย่ นซือ่ ซือ่ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายนี้
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รบั รองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ทัง้ นี้ หากผูส้ อบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว
จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแตงตัง้ ครัง้ นี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน

(นางนัธนรินทร์ ปูซ)ู
นักทรัพ ยากรบุคคลขำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

บัญ ชีรายละเอียดผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การบรรจุแ ละแต่งตัง้ เข้ารบราซการเป็น ข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งครูผ ชู้ ว่ ย
ในคราวประชุม กศจ.สระแก้ว ครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด สระแก้ว ประกาศ ณ วันที,
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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กลุม่ วิช า

จำนวน/อัต รา (ว่าง)

ลำดับ ทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้
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บัญ ชี กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๖ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ กลุม่ วิช าเอก รวม ๗ อัตรา
๑ วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
๕๘
๑ '
๒
๒ สังคมศึกษา
๕๘-๕๙
๓ คอมพิวเตอร์
(รี^
๒๙-๓๒^5?ชุP ะะรรุ^
๗
รวม
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บัญ ชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
ใช้บรรจุและแต่งตัง้ ผูส้ อบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ 1เขต ๒ และ สพม.เขต ๗ รวมทัง้ สิน้ ๗ อัตรา
ตามมติ กศจ.สระแก้ว ครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓
ท ี่

โรงเริยน

๑ บ้านทัพหลวง
๒ บ้านทัพหลวง
๓ วัดหนองติม
บ้านขับมะนาว
๔ บ้านนํา้ ขับเจริญ
๖ เพชรรัตนราซสุดา
๗ อรัญประเทศ

(ร!ี

อำเภอ
วังนํา้ เย็น
วังนํา้ เย็น
ตาพระยา
เขาฉกรรจ์
เมืองสระแก้ว

ตาพระยา
อรัญ ประเทศ

สพท.

เลขที่
เลขที่
สระแก้ว เขต ๑ ครู
๒๔๒๘
สระแก้ว เขต ๑ ครู/. ๙๖๔
สระแก้ว เขต ๒ ครูผู้ช่วย ๓๑๘๙
สระแก้ว เขต ๑ ครู
๖๖๘
สระแก้ว เขต ๑ ครู
๙๑๖
สระแก้ว เขต ๒ ครู
๑๖๖๑
สพม.เขต ๗ ครู ๘๓๙๘๒
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง อันดับ
จ่ายตรง
0๒๔๗๒๘๘ คศ.๓
๐๒๔๗๘๔๔ คศ.๓
0๒๔๙๑๔๔ คศ.๓
๐๒๔๗๔๗๑ คศ.๓
๐๒๔๖๖๘๕ คศ.๑
๐๒๔๘๒๗๑ คศ.๓
๐๓๓๔๑๐๒ คศ.๒

เงินเดือน

วิชาเอกทีบ่ รรจุ

จำนวน/
อัตรา
๑

๖๗,๙๘๐ วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
๔๔,๗๖๐ สังคมศึกษา
๒
๑๖,๒๘๐ สังคมศึกษา
๔๘,๓๙๐ คอมพิวเตอร์
1 ร ) ๑ , 0 ร ^ 0 คอมพิวเตอร์
๔๒,๗๗๐ คอมพิวเตอร์
๔๑,๗๙๐ คอม m kศปีระ:ะ^5ะ ! >J V ๙

เไ

.'ร่^

เอกลๆรอ้างอิงประกอบการบนทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ขุด)
ให้ขา้ ราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังนี้
ผ้มสี หิ ริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปลีย่ นซือ่ ตัว/ซือ่ สกุล (ถ้ามี)
บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านซองบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับมารดาซองผูม้ ี
สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ สี ทิ ธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา
คำสัง่ ศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงทีส่ ดุ ว่าผูม้ สี ทิ ธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีบดิ าเสียชีวติ )
๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
>
(ก) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของมารดา
(ซ) สำเนาทะเบียนบ้านของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาสูตบิ ตั รของผูม้ สี ทิ ธิ
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับบิดาของผูม้ สี ทิ ธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีมารดาเสียชีวติ )
๓. คูส่ มรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของสูส่ มรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผูม้ สี ทิ ธิกบั สูส่ มรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับผูม้ สี ทิ ธิ)
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ คัว/ซือ่ สกุลของสูส่ มรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีสสู่ มรสเสียชีวติ )
๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
กรณีผ ้ม ีส ิท ธิเป็น ชาย

กรณีผ ้ม ีส ิท ธิเป็น หณิง

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนน้านของบุตร ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนน้านของบุตร
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำสั่งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงที่สุดว่าบุตร ๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน
รับรองบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำสั่งศาล
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย
บันกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร
ไร้ความสามารถ)
๔. สำเนาการรับ /ยก เป็นบุตรบุญธรรม
๔. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
๓

.

๓

.

