
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกวั 
เรือ่ง รายชือ่ผูI้ดร้บัการคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพีอ่พฒันวท้̂ ถิน่ ป ีพ-ศ. ๖ (ะ๖๓

เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราขการเปน็ขา้ราชการครแูละบ,คลากรทางการศกึษ'! 
ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณมีสีญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรอืโครงการทนุรฐันาล รอบที ่๒

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว ประกาศ ณ วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรือ่ง การรบัสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพีอ่พฒันาทองถิน่ ป ี พ .ศ.๒๕๖๓ 
เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดั 
สำนกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกวั เขต ๑ , เขต ๒ และสำนกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษา 
มธัยมศกึษา เขต ๗ โดยรบัสมคัรคดัเลอืก ระหวา่งวนัที ่๒ ๔- ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ไปแลว บ้ัน

นดันี ้การดำเนนิการคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลว จงึประกาศรายซีอ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเรยืงสำคบั 
จากผูไ้ดค้ะแนนประเนนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพี จากมากไปหานอัยแยกตามสาขาวชิาเอก 
และตามสงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีส่มคัรคดัเลอืก โดยไมม่กีารขีน้บญัช ี รายละเอยีดตามบญัช ี
แนบทา้ยนี้

สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกวั จงึใหผู้ไ้ดร้บัการคดัเลอืกไปรายงานควัเลอืกสถานศกึษา 
เพ ือ่เขา้รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ ไนวนัที ่ ๑  ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘ .๓ ๐-๐๙.0 ๐ น. ณ หอ้งประชมุ 
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกวัใหย้ดลอืประกาศผลการคดัเลอืกใบครัง้นีเ้ปน็หนงัลอืเรยีกควัโดยให ้
นำเอกสารหลกัฐานไปในวนัรายงาบควัดว้ย คงันี้

๑  ปรญิ ญ าบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองคณุ วฒุ  ิ และระเบ ยีน แส ด งผลการเรยีบ  ฉบบัจรงิ 
พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๒. ใบอน ญุ าตประกอบวชิาชพี คร ู หรอืหลกัฐานท ีไ่ขแ้สดงใบการประกอบวชิาชพีคร ู
ตาม^ท ีค่วุสุภาออก'ไห เ้พ ีอ่ปฏบิตัหินาัท ีส่อบตามพระราชบญั ญ ต้สิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ทีย่งัไมห่มดอาย)ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. รปูถา่ยหนาัตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตวลตืำ ถา่ยครัง้เดยีวกบัและถา่ยไมเ่กนิ  
๖ เดอีบ ขนาด ๑  นวิ (แตง่กายดว้ยเครอืงแบ บ ชดุป กตชิาว ประคบัอบิทรธน ู ระคบั ๓ ไมป่ระคบั 
เครือ่งราขอสิรยิากรณ)ี จำนวน ๓ รูป

๔. บตัรประจำควัประชาชน พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ 
๕. สำเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจาับาัน (ฉบบัจรงิ) พรอ้มสำเนา จำบวบ ๒ ฉบับ 
๗. หนงัลอืสญัญารบัทนุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำบวบ ๒ ฉบับ 
๘. ผลการทดสอบภาษาองักฤษ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำบ วบ ๒ ฉบับ 
๙. หลกัฐานอืน่  ๆ (ถา้ม)ี เชน่ หนงัลอืสำคญัการเปลีย่นแปลงชือ่ ชือ่ลคลุ ทะเบยีนสมรล 

ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารทางทหาร เชน่ แบบ สด.๘ หรอื แบบ สด.๙  หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัเพศชาย) 

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทก้ขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีด 

ตามบญัชแีบบทา้ยนี้
/สำเบาเอกสาร...



สำเนาเอกสารทกรายการใหร้บรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ตว้ย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ทัง้นี ้สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะบรรจแุละแตง่ตัง้ผู!้ตร้บัการคดัเสอืกเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููซ้วย ตัง้แตว่บัที ่๑  ธนัวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
หากผู!้ดร้บัคดัเสอืก ไมไ่ปรายงาบควัตามวนั เวลาและสถานทีค่งักลา่วจะสอืวา่สละสทิธใิบการบรรจแุละ 
แตง่ตัง้ในคร้ังนี ้จะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆไมใต้ท้ังส้ิน

(บายไสว สารบีท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฎิบติ้หนาัทีน่ทบ 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



บญัชรีายชีอ่ผูไ้คร้บัคดัเลอืกบกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพีอ่พฒับาทอ้งถิบ่ ป ี พ.ศ.๒(£๖๓ 
เพ ีอ่บรรจแุละแตง่ดัง้เขารนัราชการเปน็ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึพา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย รอบที ่๒ 
แบบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วนที ่๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. สงัคดัสา์นกงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑
ลำคบัที่ ขือ่ -  ข ือ่สกล/สาขาวชิาเอก หมายเหตุ

๑
๒

สาขาวชิาประถมศกึษา
บางสาวณชิกานต ์ภลิยัวลัย ์
นางสาวสทุธดิา สรรพมนต์

: ๑
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั
นางสาวพทัธยิา พรมพทิกัษ์

๑
สาขาวชิาสงัคมศกึษา
นายววิฒัน ์ไชยทา

๑
สาขาวชิาพลศกึษา
นางลาวกนกพร ตรแีกว้

๑
สาขาวชิาภาษาไทย
บางสาวสธุดิา จำปาทอง

๒. สงคดัลำบกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒
ลำคบัที่ ขือ่ -  ข ือ่สกล/สาขาวชิาเอก ■ หมายเหตุ

๑
๒

สาขาวชิาวทิยาศาสตรหีั'๋วไป
นางสาวจรสศธิร ดา่นบอก 
นางสาวเกคบิ ีกลประขา

๑
สาขาวชิาคณติศาสตร์
บางสาวชตุมา บาดาล

๑
สาขาวชิาประถมศกึษา
นางสาวกมลวรรณ จำนงตจ์ติร

๑
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั
นางสาวจริาภรณ ิหอมนยิม

๓. สงักดัลำบกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธยมศกึษา เขต ๗
ลำคบัที่ ขือ่ -  ข ือ่สกลุ/สาขาวชิาเอก หมายเหตุ

๑
สาขาวชิาคณติศาสตร์
นางสาวมบสัวี คองผล

๑
สาขาวชิาสงัคมศกึษา
บางสาวณราวด ีพอ m บุญ



เอกสารอา้งองิประกอบการบนทกึขอ้มลในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราซการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิหริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำดัวประซาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนนา้น ,
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนข่ือตัว/ซ่ือสกล (ถ้ามี)

บคุคลใบครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดีา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบียนน้านของบีตา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบีตา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผ้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว,าผู้มีสิทธิเบีนบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

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

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนน้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ) 
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓ .  คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือตัว/ข่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสืยชีวิต)

๔. บุตร ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

ก รณ ผี ้ม ีส ิทธ ิเป ็นหณ ิง กรณ ีผ ้ม ีส ิท ธ ิเป ็นขาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขบหรือสำเนาทะเบียนน้านของบุตร
๖ .  สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนขื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำสั่งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๔. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนน้านของบุตร
๒ .  สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนขื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำสั่งศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผ ู้ม ีส ิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๔. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


