
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ?งหวัดสระแก้ว 
เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันได้!ปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตํ้งเข้ารบราซการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการวังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลืกบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย ปี พ.ศ. ๖๕๖๓ นบ

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประลมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต ๗ มตำแหน่งข ้าราชการครูว ่างท ี่จะบรรจุและแต่งต ั้งผ ู้สอบแข่งข ันได้ข ึ้นบ ัญชีใว ั 
เข ้าร ับ ราชการเป ็น ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า ตำแหน ่งคร ูผ ู้ข ่วย อ ันต ับครูผ ู้ช ่วย จำน วน  
๗ กลุ่มว ิชาเอก รวม ๘๗ อตรา ตามบัญชีตำแหน่งว่างแบบท้ายนี้โดยอบุม ัตคณะกรรมการศึกษ่าธิการวังหวัด 
สระแก้ว ในคราวประจุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีใวิไปรายงาบตัว 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตังนี้

๑. ผู้มสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงาบตัว

ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑ ไปรายงาบตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประจุมสำนักงานส่งเสริมสวัสติการและสวัสดืภาพครู 
และบ ุคลากรทางการศึกษาวังหวัดสระแก้ว (สกสค.) ตำบลท ่าเกษม อำเภอเมองสระแก้ว วังหวัดสระแก้ว 
เมื่อรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแล้ว จะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษา ในวันเดยวกัน จึงให้เตรียมตัว 
ให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันตังกล่าวด้วย

๓ .  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน่าไปแสดงในวับรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังลือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังลือรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน 

แสดงผลการเรียน (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ที่!ด้รับวุฒิประกาศนียบัตร บัณฑิตที่มีหลักสูตรการสอน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓ .  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใขัแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุวุสภา 
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบ โดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รูปก่ายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ประตับอินทรธนุ อับตับครูผู้ช่วย 
(1ม่ประตับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายครั้งเดยวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

๕. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

7  ๖. ทะเบียนบาน...



๖. ทะเบียนบ้านฉบับเจัาบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จานวน ๒ ฉบ้บ

(พ.ศ.๒๕๔๙)
๗. ใบรับรองแพทยซึ่งออกให้ใม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เปีนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค

จำนวน ๑ ฉบ้บ
๘. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) 

ฉบ้บจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๙. หลักฐานอื่น  ๆ เซ่น หนงสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อ ซ่ือสกล ทะเปียนสมรส (ทามี)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันท้กข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแบบท้ายนี้

สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำบักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดรัน เวลา และสถานท่ีคังกล,าว 
จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ รันท้ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางมาลี พิณสาย)
ศึกษานเทศกํ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



-๓ *

บัญชีรายละเอียดด้มีสิทธิได้วันการ'บรรจุและแต่งตั้งเข้าวันราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรหางการศึกษา ตำแหน่งครูฝั1ช่วย 

ใบคราวประชุม กศจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อ'วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจงหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ h ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ กลุ่มวิชา จำนวน/อัตรา (ว่าง) ลำด้นที่ได้วับการบรรจุและแต่งตั้ง

บัญชี กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วับที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๗ กลุ่มวิชาเอก รวม ๘๗ อตรา
๑ คณิตศาสตร์ ๒๔ ๘"๓๑
๒ ภาษาอังกฤษ ๖๓ ๔-๒๖
๓ ภาษาไทย ๒๐ ๘-๑๔ (บัญชีคงเหลือ ๗ คน)
๕ ปฐมวัย ๑๓ ๔-๗ (บัญชีคงเหลือ ๔ คน)
๕ พลศึกษา ๓ ๕-๗
๖ ฉสิกส์ ๖ ๓-๔
๗ นาฏศึลป๋ ๒ ๓ (บัญชีคงเหลือ ๑ คน)

รวม ๘๗



บญัชรีายละเอยีดตำแหนง่วา่งขา้ราชการครสูายงานการสอนเพือ่บรรจแุละแตง่สงัผส้อบแขง่ซนัได ัตำแหนง่ครูผูข้ว่ย
สงักดสำบกังานเขตพืน้ทีก่ารอกีบาประถมอกีบาสระแกว้ เขต 1,เขต 2 และ สำบกังานเขตพืน้ทีก่ารอกีบาบธัยมอกีบา เขต 7

จำนวน 87 อี'ตรา
ท ี ่ โรงเรียน อำเภอ สพท. เกณฑ์อัตรา 

กำลงครู
เลขที่ 

ตาแหบ่ง
เลขที่ 

จ่ายตรง
อ้นดับ เงินเดือน วิชาเอก จำน วน /

อัตรา
1 บัาบแก้ง เมือง ลพป.สระแก้ว พเท 1 -2 980 0246735 คศ.3 58390 คณิตศาสตรี
2 บัานเขาเลื่อม คลองหาด สทป.สระแก้ว เขต 1 -1 697 0246982 คศ.3 58,390 คณิตศาสตรี
3 บ้านนาดี คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 1207 0247024 คศ.3 58,050 คณิตศาสตรี
4 เขาเลื่อม คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 1249 0246974 คศ.3 58390 คณิตศาสตรี
5 บ้านคลองมะละกอ เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 975 0246716 คศ.2 20,750 คณิตศาสตรี
6 บ้านท่ากะบาก เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 856 0246857 คศ.3 58390 คณิตศาสตรี
7 บ้านซับเจรีญ วังน้ําเย็น สพป.สระแก้ว เขต 1 0 2422 0247385 คศ.1 24,750 คณิตศาสตรี
8 อนุบาลวังสม,สูรณิ ว ังส มส ูรณ ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 -7 742 0247780 คศ.3 53,080 คณิตศาสตรี
9 วังนํ้าเย็นวิทยาคม วัง'นาเย็น สพม.เขต 7 0 83572 0334952 คศ.3 58,390 คณิตศาสตรี
10 สหัสหงษ์มหาคุณ โคกสูง สพป.สระแก้วเขต 2 0 1742 0249320 คศ.3 36,350 คณิตศาสตรี
11 บ้านกะสัง ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1647 0248254 คศ.3 56,060 คณิตศาสตรี
12 บ้านกดเวียน ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1460 0248137 คศ.3 58,390 คณิตศาสตรี
13 ประเสรฐ-นอ้ย รจุริวงศ์ 1 ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1391 0248106 คศ.3 58,390 คณิตศาสตรี
14 บ้านหนองบัวสันติสุข ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2493 0248286 คศ.3 30,390 คณิตศาสตรี
15 ทับทิมสยาม 03 ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1794 0248322 คศ.3 58,390 คณิตศาสตรี
16 บา้นบางามมตํรภาพที ่ 131 ตาพระยา สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2352 0248646 คศ.3 45,830 คณิตศาสตรี
17 บา้นนางามมติรภาพที ่ 131 ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1357 0248073 คศ.3 40,470 คณิตศาสตรี
18 บ้านห้วยซับ วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 3440 0248420 คศ.3 53,950 คณิตศาสตรี
19 บ้านสี่แยก วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 3014 0248796 คศ.3 58,390 คณิตศาสตรี
20 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ว ัฒ นาน คร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2742 0248837 คศ.3 61,400 คณิตศาสตรี
21 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2869 0248694 ' คศ.3 37,090 คณิตศาสตรี
22 บ้านโป่งคอม วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2788 0248589 คศ.! 21,040 คณิตศาสตรี
23 บ้านเหล่าอ้อย อรัญประเทท ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 3131 0248985 คฅ.4 (คศ.3) 61,680 คณิตศาสตรี
24 บ้านบ่อหลวง อรัญประเทส ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2647 0249257 คศ.2 25,070 คณิตศาสตรี 24
25 บ้านนาซับเจริญ เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 1052 0246681 คศ.ร 55,060 นาฎอีลป่
26 ทัพพระยาทิทยา โคกสูง ลพม.เขต 7 0 111383 0335251 คศ.1 24,750 นาฏศิลป่ 2
27 ซับเกษมวังจุมทอง ว ังส มส ูรณ ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 2165 0247869 คศ.3 58390 ปฐมวัย
28 บ้านเขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 603 0247505 คศ.3 44,110 ปฐมวัย
29 บ้านท่าผักชี เขาฉกรรจ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 675 0247761 คศ.1 21,540 ปฐมวัย
30 บ้านคลองศรีเมือง เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 809 0246812 คศ.! 20,440 ปฐมวัย
31 บ้านคลองหมากบัด เมือง สพป.สระแก้ว เขต 1 0 2118 0246797 คศ.3 55,580 ปฐมวัย

ห น า้ ท ี ่ 1 จ า ก  3



บณ้ฃรีายละเอยีดตำแหนง่วา่งขา้ราขการครสูายงาบการสอนเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไห ้ตำแหนง่ครูผูข้ว่ย
สงักดัสำบกงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1,เขต 2 และ สำนกงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7

จำนวน8 7 อี’ตรา
ที่ โรงเรียน อำเภอ สพท. เกณฑอ้ตรา

กำสังครู
เลขที่ 

คำแหบ่ง
เลขที่ 

จ่ายตรง
อีบดบ เงินเดอบ วิชาเอก จำนวน/

อัตรา
32 บ้านไทรทอง ว ังสมบูรณ สพป.สระแก้ว เขต 1 -1 692 0247603 คศ.1 21,620 ปฐมวัย
33 บ้านพรหมนิมิต คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 1241 0247064 คศ.2 39,100 ปฐมวัย
34 บ้านทุ่งหินโคน เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 -4 885 0246651 คศ.1 22,600 ปฐมวัย .
35 บ้านทุ่งหินโคน เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 -3 876 0246636 คศ.3 58390 ปฐมวัย
36 บ้านเขาจาน วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2996 0248790 คศ.3 41,860 ปฐมวัย .
37 อนุบาลครีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2868 0248717 คศ.3 26,980 ปฐมวัย
38 อนุบาลครีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1483 0248775 คศ.ร 58,390 ปฐมวัย
39 อนุบาลครีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2600 0248485 คศ.4 (คศ.3) 59,830 ปฐมวัย 13
40 บ้านท่าผักชี เขาฉกรรจ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 1 0 305 0247757 คศ.2 24,340 ภาษาไทย
41 ทบทิมสยาม 05 คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 802 0247106 คศ.X 20,260 ภาษาไทย
42 บ้านเขาตาง้อก คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 1281 0247097 คศ.3 51,170 ภาษาไทย
43 บ้านชุมทอง คลองหาด สหป.สระแก้ว เขต 1 0 1099 0246921 คศ.3 58,390 ภาษาไทย
44 สามัคคีราษฎร์บำรุง คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 1169 0246994 คศ.3 41840 ภาษาไทย
45 บ้านท่าเกษม เมือง ลพป.สระแก้ว เขต 1 -3 429 0246547 คศ.3 58390 ภาษาไทย
46 บ้านด่านขัยพัฒนา วังนาเย็น ลพป.สระแก้ว เขต 1 - 1 , 360 0247379 คศ.3 57,250 ภาษาไทย
47 บ้านหนองแก วังนาเย็น สหป.สระแก้ว เขต 1 0 35003 0247332 คศ.3 58,390 ภาษาไทย
48 ขับเกษมวังชุมทอง วัง?เมบูรณ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 1210 0246959 คศ.3 58,390 ภาษาไทย
49 บ้านเขาแหลม วัง?เมบูรณ์ ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 2229 0247922 คศ.3 58,390 ภาษาไทย
50 บ้านไทรทอง วังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 -1 2127 0247894 คศ.3 53520 ภาษาไทย
51 บ้านหนองเม็ก โคกสูง ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1831 0249393 คศ.1 23,300 ภาษาไทย
52 บ้านโนนหมากนุ่น โคกสูง ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 1620 0249300 คศ.3 58,390 ภาษาไทย
53 บ้านหนองจาน โคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2 0 1593 0249276 คศ.3 54,410 ภาษาไทย
54 บ้านรัตนะ ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 3008 0248298 คศ.2 51,900 ภาษาไทย
55 บ้านห้วยขัน วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2499 0248416 คศ.1 20,910 ภาษาไทย
56 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2858 0248688 คศ.3 (คศ.2) 56,120 ภาษาไทย
57 บ้านหนองเรือ วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2610 0248497 คศ.3 37,050 ภาษาไทย
58 บ้านด่าน อรัญประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 0 3311 0249131 คศ.4 (คศ.3) 67,210 ภาษาไทย
59 วังสมบูรณ์วิทยาคม วังสมบูรณ์ สพม.เขต 7 0 121762 0335310 คศ.3 58,390 ภาษาไทย 20
60 บ้านวังวน คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 1183 0247004 คศ.3 58390 ภาษาอังกฤษ
61 สามัคคีราษฎร์บำรุง คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 -1 1258 0246995 คศ.3 57630 ภาษาอังกฤษ
62 อนุบาลคลองหาด คลองหาด ลพป.สระแก้ว เขต 1 0 1201 0246958 คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ
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บญ้ขรีายละเอยีดตำแหนง่วา่งจา้ราขการครสูายงานการสอนเพือ่บรรจแุละแตง่ตํง้ผูส้อบแขง่ขนได ้ตำแหนง่ครูผูข้ว่ย
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานร่ะถมศกึษาสระแกว เขต 1,เขต 2 และ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7

จำนวน 87 อตรา
ที ่ โรงเริยน อำเภอ สพท. เกณฑ์อัตรา

กำสังครู
เลขที่ 

ตำแหน่ง
เลขที่ 

จ่ายตรง
อันดับ เงินเดือน วิขาเอก จำนวน/

อัตรา
63 บ้านคลองยายอินทร์ วังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 -3 642 0247567 คศ.1 22380 ภาษาอังกฤษ
64 บ้านวังทอง วังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 0 3563 0247905 คศ.3 58390 ภาษาอังกฤษ
65 อ,นบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 -6 631 0246323 คศ.3 53,080 ภาษาอังกฤษ
66 อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 -5 2323 0247269 คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ
67 อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 -4 2196 0247802 คศ.3 58390 ภาษาอังกฤษ
68 บ้านหนองมั่ง โคกสูง สหป.สระแก้ว เขต 2 0 2614 0248501 คศ.1 19,950 ภาษาอังกฤษ
69 บ้านหนองเสม็ด โคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2 0 1599 0249283 คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ
70 บ้านโนนหมากนุ่น โคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2 0 1810 0249374 คศ.1 21,120 ภาษาอังกฤษ
71 บ้านโคกไพล ตาพระยา สพป.สระแก้ว เขต 2 0 1479 0248189 คศ.3 56,350 ภาษาอังกฤษ
72 ทับทิมสยาม 03 ตาพระยา สพป.สระแก้ว เขต 2 0 1364 0248321 คศ.1 23,720 ภาษาอังกฤษ
73 บ้านไทยสามัคคี ตาพระยา ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2696 0248850 คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ
74 บ้านใหม่ทหารบ กพัฒนา วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2532 0248441 คศ.3 34,150 ภาษาอังกฤษ
75 วัดทุทธิสาร วัฒนานคร สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2579 0248470 คศ.3 58,090 ภาษาอังกฤษ
76 บ้านสี่แยก วัฒนานคร สพป.สระแก้ว เขต 2 0 1371 0248085 คศ.1 18,140 ภาษาอังกฤษ
77 บ้านหนองไหญ่ วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 3529 0248144 คศ.1 20,770 ภาษาอังกฤษ
78 บ้านหนองหล่ม วัฒนานคร สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2706 0248864 คศ.3 47,290 ภาษาอังกฤษ
79 ร่มเกล้า วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2716 0248668 คศ.1 21,860 ภาษาอังกฤษ
80 บ้านหนองแวง วัฒนานคร ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2665 0248575 คศ.3 45,430 ภาษาอังกฤษ
81 บ้านไทยสามารถ อรัญประ;เทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2923 0249154 คศ.3 51,700 ภาษาอังกฤษ
82 บ้านหนองผักบ้ง อรัญประเทศ ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 2713 0248652 ครูผู้ข่วย . 16,550 ภาษาอังกฤษ 23
83 บ้านนํ้าซับเจริญ เมือง สพป.สระแก้ว เขต 1 - 1 921 0246675 คศ.2 41620 พลศึกษา
84 บ้านหนองเม็ก โคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2 0 3532 0248280 คศ.1 20,030 พลศึกษา
85 บ้านพร้าว วัฒนานคร สพป.สระแก้ว เขต 2 0 2449 0248721 คศ.4 (คศ.3) 61,490 พลศึกษา 3
86 วัดหนองม่วง โคกสูง ลพป.สระแก้ว เขต 2 0 3397 0249185 คศ.3 {คศ.2) 56,410 พัสิกส์
87 บ้านคลองวัว อรัญประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 0 3294 0249119 คศ.2 40,480 ^สิกส์ 2
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เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมลในฐานข้อมลบุคลากรภาครัฐ
(จำบวน ๑ ชุด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมลในฐานข้อมลภาครัฐ ดงน้ี

ผู้มีสิหริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหนาท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสอสำคัญการแสดงการเปล่ียนข่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้าม)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บีดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบีดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสชองบีดา หรีอสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับมารดาของผู้มี

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบดวยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำล่ี'งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบดวยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-ลกุลของบิดา (ถ้าม)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดาเลียชีวิต)

๒. มารดา ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูตบัตรของผู้มสิทธิ 
(ค) สำเนาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) ลำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเลียชีวิต)

๓. คู,สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิคับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับผู้มีสิทธิ) 
{ค) สำเนาหนังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือตัว/ข่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ใบกรณีคู่สมรสเลียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณ ผีม้ สี ทิ ธ เิป น็ ห ญ งิ กรณ ผีม้ สี ทิธ ิเป็น1ชาย
๑ .  สำเนาบตัรประจำตัวประซาซบหรอืสำเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
๒. สำเนาสตูบิตัรซองบตุร
๓ .  สำเนาหนงัลอืสำคัญแสดงการเปลีย่นขือ่-สกลุซองบตุร (ถา้ม)ี
๔. สำเนาคำลี’่งศาล หรอืสำเนาคำพพิากษาของศาลถงึทีส่ดุวา่บตุร 
ของผูม้สีทิธเิปน็บคุคลไรค้วามสามารทหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(ในกรณทีีบ่ตุรซองผูม้สีทิธเิปน็บคุคลไรค้วามสามารถหรอืเสมอืน 
ไรค้วามสามารถ)

๔. สำเนาการรบั/ยกเปน็บตุรบญุธรรม

๑ .  สำเนาบตัรประจำตวัประซาซบหรอืสำเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
๒. สำเนาสตูบิตัรของบตุร
๓ .  สำเนาหนงัลอืสำคญัแสดงการเปลีย่นซือ่-สกลุของบตุร (ถา้ม)ี
๔. สำเนาใบสำคญัการสมรสของผูม้สืทิธ ิ หรอืสำเนาการจดทะเบยีน 

รบัรองบตุรโดยชอบตว้ยกฎหมายของผูม้สืทิธหิรอืสำเนาคำลี'่งศาล 
. หรอืสำเนาคำพพิากษาวา่บตุรเปน็บตุรโดยชอบตว้ยกฎหมาย 
ของผูม้สืทิธหิรอืสำเนาใบมรณบตัร 

๔. สำเนาการรบั/ยกเปน็บตุรบญุธรรม


