
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัไดIปรายงาบตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราซการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กนัยายน พ-ศ. ๖๕๖๓  
เรือ่ง การขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแชง่ขนัไดใ้นการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ บัน

บดันี ้สำบกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ และเขต ๒ มตีำแหนง่ขา้ราขการคร ู
วา่งทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดข้ึน้บญัชไีว ้ เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย อนัตบัครผู ูช้ว่ย จำบ วน  ๔ กล ุม่ วชิ าเอก  รวม ๙  อตัรา ตามบญัชตีำแหนง่วา่งแบบหา้ยน ี ้
โดยอนมตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ใบคราวประชมุครัง้ท ี๑่๐/๒ ๕ ๖๓เม ือ่วนั ท ี๑่๖ พฤศจกิายน 
๒๕๖๓ จิงใหผู้้สอบแข่งขับได้ข้ึนบัญชีไว้ไปรายงาบตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ตงันี้

๑. ผูม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ รายละเอยีดดามบญัชแีนบหา้ยประกาศนี ้
๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงาบตวั

ใหผู้ม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้๑ ไปรายงานตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ในวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เมือ่รายงาบตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไปปฏบิตั ิ
หนา้ทีท่ีส่ถานศกึษาในวนัเดยีวกนั จังใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีไ่นวบัตงักลา่วดว้ย 

๓. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอังนา่ไปแสดงใบวนัรายงานตวั
๑. ปรญีญาบตัร หรือหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีบแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงี พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีบ (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ปี ทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศนยบตัร บณัฑติทีม่หีลักสตูรการสอบ 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑  ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนญาตประกอบวซิาชพีคร ูหรือหลกัฐานทีไ่ซแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครูตามทีค่รุุสภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน โดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราขการครแูละ 
บคุลากรหางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตขิาว ประตบัอินทรธน ู อนัตบัครูผูช้ว่ย 
(ไมป่ระตบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ถา่ยครัง้เดยีวกนัหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวนตาตำ ขนาด ๑ X ๑ . ๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน ๓ รูป

๕. บตัรประจำตวัประชาชนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
ใ

/  ๖. ทะเบยีนนา้น...



-b -

๖. ทะเบยีนบา้นฉบบเจา้บา้นฉบบจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน b  ฉบับ
๗ .ใบรับรองแพทยซ์ึง่ออกให1้มเ่กนิ ๑ เดอืนซึง่แสดงวา่ไมเ่ปน็โรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค 

(พ.ศ.๖๕๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร พน่ แบบ สด.๘ หริอ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัเพศขาย) 

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน b  ฉบับ
๙. หลกัฐานอืน่  ๆ พน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซึอ่ ข่ือสกล ทะเบยีนสมรส (ลา้ม)ี

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน b  ฉบับ
๑๐. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูดอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ิ
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๕\อ๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบเพง่ขน้ไดร้ายโดใมไ่ปรายงานควัตามกำหนดรนั เวลา และสถานทีด่งกลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธใิบการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัใมไ่ด้

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ รันท่ี ^ ( 0 ^  พฤศจกิายน พ .ศ .๖๔๖๓

(บายไสว สาริบท)
ศกึษาธกิารจงัหรดัสระแลว้ ปฏบํต้หนาัทีแ่ทบ 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหรดัสระแลว้



-๓-
บญัชรีายละเอยีดผม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผูู1้ชว่ย 
ในคราวประชมุ กศจ.สระแกว้ ครัง้ที ่ ๑๐/๒๕๖๓ เมือ่วนที ่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสกิบาธกิารจงหวดสระแกว้ ประกาศ ณ วนที ่ 9 W  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ กลุม่วชิา จำนวน/อตัรา (วา่ง) ตำดบ้ทีไ่ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้

บญัช ี กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๕ กน้ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ กลุม่วชิาเอก รวม ๙ อตรา
๑ คณติศาสตร์ ๑ ๓๓ (หมดบญัชี)
๒ ภาบาองักฤบ ๑ ๒๗
๓ ดนตรีสากล ๑ ๓ (หมดบญัชี)
๕ viaกส์ ๖ ๕-๑0

รวม ๙



ตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ข้วย จพ.ศ. ๒๕๖๓ จำบวบ๙ อัตรา 

(แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ลงรันที่ 3  พ  พฤศจิกายน ๒(ร๖๓)
ท่ี โรงเรียบ อำเภอ สพปyลพม. อัพรา 

กำลัง«3
ตำแหน่ง ตำแหบ่ง 

เลขท่ี
เลขท่ี 

จ่ายตรง
อันดับ เงินเตือน วิชาเอก จำบวบ 

อัตรา

๑ บ้านธารนพเก้า เขาฉกรรจ์ สแป.สระแก้ว เขต <ท ๐ ครู ๖๗๓ 0๒๔๗๖๐๐ คศ.๓ ๔๐,๔๒๐ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ บ้านทัพหลวง รังบํ้าเย็บ aหป.ลระแก้ว เขต 8) -๒ ครู ๒๔๑ ๐๒๔๗๒๘๔ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ คณิตศาสตร์ ๑

๓ อนุบาลรังสมบุรณ รังสมบุรณ์ ลแป.สระแก้ว เขต 81 -๔ ครู ๗๘๔ ๐๒๔๖๘๔๔ คศ.๓ ๔๐,๓๒๐ ดนตรีสากล ๑

(ร1 บ้านหนองหม วัฒนานคร สแป.สระแก้ว เขต 1o ๐ ครู ๒๖๔๙ ๐๒๔๘๔๖๖ คศ.๓ ๒๙,๔๒๐ ฟิสิกส์

๕ บ้านหนองแวง วัฒนานคร สแป.สระแก้ว เขต b ๐ ■ครู ๔๐๙๗£ ๐๒๔๘๔๗๔ คศ.๔ ๖๒,๑๐๐ ฟิสิกส์

๖ บ้านคลองรัว อรัญประเทศ สแป.สระแก้ว เขต b ๐ ครู ๓๒๙๓ ๐๒๔๙๑๑๘ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ท้สิกส์

๗ บ้านหนองจาน โคกสูง ลแป.สระแก้ว เขต b ๐ ครู ๑๔๙๓ ๐๒๔๙๒๗๖ คศ.๓ ๔๔,๔๑๐ ทิเสิ กส์

d บ้านโคกปราสาท ตาพระยา สแป.สระแก้ว เขต b ๐ ครู ๒๙๖๓ ๐๒๔๘๓๑๔ คศ.๑ ๑๘,๘๒๐ ทิเสิกส์

๙ บ้านโนนหมากนุ่น โคกสูง ลแป.สระแก้ว เขต b ๐ ครู ๑๖๒๐ ๐๒๔๙๓๐๐ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ทิเสิกส์ ๖



เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ซด)

ให้ข้าราขการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทีกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มสิหริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบตัรประจำดัวประจาขน หรีอสำเนาบัตรประจำดัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
{ค) สำเนาหนังสือสำดัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ข่ือสกุล (อ้ามี)

บุคคลใบครอบครัว ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สำเบาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรีอสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มี 

สิทริ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำล่ี'งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (อ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (โบกรณีบิดาเสียข้วต)

to. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซบ และ สำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีลทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทริ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (อ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (โนกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทริ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณมีารดาเสีย1ข้วต)

๓. คู่ลนรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบตัรประจำตัวประจาขน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทริกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทริ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (อ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสีย1ขวํต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีูม้สีทิธเิปน็หญงิ กรณีผู้มสิ'ทธิเป็น3ท£1
๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (อ้ามี)
๔. สำเนาคำล่ี'งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลสืงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิหริเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความลามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มืสืทริเป็นบุคคลไร้ความลามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (อ้ามี)
๔. สำเนา'โบสำคัญการสมรส1ของผู้มสิ,ทริ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทริหรือสำเนาคำล่ีงศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มืสืทริหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


