
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ฟอง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัได1้ปรายงาบตวัเพีอ่รบการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ฟอง การขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขบัไดใ้บการสอบแขง่ขบัเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููข้ว่ย จ  พ.ศ. ๒๕๖๓ บ้ัน

บดันี ้สำนกังานเชตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ และเขต ๒ มตำแหนง่ขา้ราชการคร ู
วา่งทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขบัไดข้ึน้บญัชไีว ัเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย อนัดบัครผููช้ว่ย จำนวน to กล ุม่วชิ าเอก รวม ๓ ๔ อตัรา ตามบญัชตีำแหนง่วา่งแนบทา้ยน ี ้
โดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ในคราวประชมุครัง้ที ่ ๑๑/๒๕๖๓ เมือ่วันที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
จังไหผู้้สอบแข่งขับได้ขึน้บญัช1ีวั1ปรายงาบตัวเพีอ่บรรจุและแต่งต้ังดังนี้

๑. ผูม้ลืทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ รายละเอยีดตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้
๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงานตวั

ใหผู้ม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑  ไปรายงานตวัเลอิกสถานศกึษาเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ในวันที ่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ บ. ณ หอ้งประชมุสำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เม ือ่รายงานตวัและเลอิกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไป 
ปฏบิฑ่หินา้ทีท่ีส่ถานศกึษาในวนัเดยีวกบั จังใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัตงักลา่วดว้ย 

๓. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอังนำไปแสดงในวนัรายงานตวั
๑. ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีบฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำบวบ ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศนยบดัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีบ (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ีทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศมยืบตัร บณัฑติทีม่หืลักสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑  ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่วุสุภา 
ออกใหเ้พีอ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อบ โดยออกให้ก,อบหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตชิาว ประดบัอนิทรธน ู อนัดบัครูผูช้ว่ย 
(ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกบั หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑  X ๑.๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖  เดอืน จำนวน ๓ รูป

๕. บตัรประจำตวัประซาขนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/  ๖. ทะเบยีนบาัน...



๖. ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ พรอมฟา้เบา จำบวบ ๒ ฉบับ
๗. ใบรบัรองแพทยซ์ีง่ออกให!้มเ่กบิ ๑  เดอืน ซ่ีงแสดงว่าไม,เปน็โรคตามกฎ ก.ค.ค.วา่ดว้ยโรค 

(พ.ศ.๒๕๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร ฟน แบบ สด.๘ หรอิ แบบ สด.๙  หริอ แบบ สด.๔๓ (ฟา้หรบัเพศขาย) 

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๙. หลกัฐานอืน่  ๆ เซ่น หบงัฟอ้สำคญัการเปลีย่นซือ่ ซ่ือสกุล ทะเบยีนสมรส (ถา้บ)ี

ฉบบัจริง พรอ้มฟา้เนา จำนวน ๒ ฉบัน
๑๐. เอกสารอา้งองิประกอบการบบัทก้ขอ้มลูใบฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแบบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองฟา้เนาถกูตอัง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยงาบสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖

ทัง้นี ้หากผู้สอบแข1งขน้ไดร้ายใดใมใปรายงาบตวัตามกำหนดรบั เวลา และสทานทีค่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธ!นการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว้คนั

-๒-

(บายไสว สารีบท)
ศกึษาธกิารจงัหรดัสระแถว้ ปฏบิตัหิบาัทีแ่ทบ 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแถว้



รก
Jๆญชรีายละเอยีดผป้สีทิรไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เ'รารบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 
ใบคราวประขมุ กศจ.สระแกว้ คร้ังท่ี ๑®/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธบวุาคม,๒๕๖๓ 

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ ประกาศ ณ วับท่ี P ร  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

* * ' ’ J

ท่ี กลุม่วชิา จำนวน/อตัรา (วา่ง) ลำท้บท่ีไท้รับการบรรจุและแต่งต๊ัง

บญัช ีกศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕กน้ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ กลุม่วซิาเอก รวม ๓๕'อตรา
๑ ภาษาองักฤษ ๑๓ ๒๘ (หมดบัญชี)
b ฉสิกส์ ๒๑ ๑๓-๓๓

รวม ๓๔

I



ตำแหบd าพา้ราชการครสูายงานการสอน 
เพือ่บรรจแุละนตงํตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรหางการศกึษา 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓า จำนวห ๓๔ อตัรา 
(แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว ลงวนท่ี ธนัวาคม ๒๔๖๓)

ท่ี โรงเรียบ จำ๓อ สพปyสพม. อัตรา 
ก้ารํง์ครุ

ตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขท่ี

เลซท่ี 
จ่ายตรง

อันคบ พบเตึอบ วิชาเอก จำนวน
อัตรา

๑ บ้านเขาดิน เขาฉกรรจ์ ส1ฟ.สระแก้] เขต • ๐ ครุ ๗๒๑ ๐๒๔๗๖๓๐ คศ.๓ ๕๒,๕๓๐ ภาษาอังกฤษ
๖ บ้านเขาน้อยสามัคคี เขาฉกรรจ์ สใฟ .สระแก้ว lift a ๐ ครุ ๓๕๐๐ ๐๒๔๗๖๔๔ คศ.๓ ๕๘,๓๘๐ ภาษาอังกฤษ
๓ บ้านคลองธรรมขาต เขาฉกรรจ์ สา'■ ป.ลระแกว เพ  a ๐ ครุ ๒๐๓๑ ๐๒๔๗๖๒๗ คศ.๑ ๒®,๔๔๐ ภาษาอังกฤษ
๔ บ้านคลองผักขม เมือง ฮาTป.สระเนา'} เขต a ๐ ครู ๔๘๖ ๐๒๔๖๓๑๙ คศ.๓ ๕๘,๓๘๐ ภาษาอังกฤษ
๕ บ้านทัพหลวง วังน้ําเยึบ ฮา1ฟ-สระพาว เขต a ๐ ครู ๒๓๗ ๐๒๔๗๗๑๖ คศ.๓ ๓๕,๘๐๐ ภาษาอังกฤษ
๖ ขับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์ ลแป.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๒๑๖๐ ๐๒๔๗๘๖๘ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ภาษาอังกฤษ
๗ บ้านไพรจตรวิทยา วังสมบูรณ์ สแป.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๒๑๐๐ ๐๒๔๗๘๗๕ คศ.๑ ๒๑,๑๙๐ ภาษาอังกฤษ
๘ บ้านวังดารา วังสมบูรณ์ สาฟ.สระพาว เขต a ๐ ครู ๒๐๕๑ ๐๒๔๗๒๔๔ คศ.๓ ๓๒,๓๔๐ ภาษาอังกฤษ
๙ บ้านวังวน คลองหาด สแป.สระแก้) เขต a ๐ ครู ๑๒๑๓ ๐๒๔๖๙๖๒ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ภาษาอังกฤษ

๑๐ บ้านวังใหม่ วังสมบูรณ์ สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครุ ๒๐๘๑ ๐๒๔๗๘๕๒ คศ.๓ ๕๗,๒๔๐ ภาษาอังกฤษ
๑๑ บ้านใหม่ถาวร เมือง สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๒๑๗๑ ๐๒๔๗๔๑๘ คศ.๓ ๕๐,๒๘๐ ภาษาอังกฤษ
๑๒ มหาธคุณวิทยา คลองหาด สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๑๑๕๔ ๐๒๔๖๘๕๒ คศ.๓ ๕๖,๕๘๐ ภาษาอังกฤษ
๑อา อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สาฟ.สระแก้} เขต a *๒ ครุ ๘๓๘ ๐๒๔๗๗๘๑ คศ.๒ ๒๘,๑๙๐ ภาษาอังกฤษ ๑๓
๑๔ บ้านโป่งดาวเรีอง เมือง สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครุ ๘๓๓ ๐๒๔๖๘๔๒ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ พัสิกส์
๑๕ บ้านลุงพล เมือง สาฟ.สระพาว เขต a ๐ ครู ๒๓๓๖ ๐๒๔๖๔๐๕ คศ.๓ ๕๘,Gท๘๐ พัสิกส์
๑๖ บ้านหนองข่า เมือง สาฟ.สระแก้ว เขต a -๑ ครู ๒๘๒ ๐๒๔๗๙๐๔ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ พัลิกส์
๑๗ วนาสงเคราะห์ เมือง สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครุ ๘๘๓ ๐๒๔๖๖๔๑ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ พัลิกส์
๑๘ บ้านเขาตะกรุนพัฒนา วังน้ําเย็บ สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครุ ๓๕๒๐ ๐๒๔๗๔๑๐ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ พัลิกส์
๑๙ บ้านดอนดินแดง วังบ้ําเย็น ฮาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๓๕๓๗ ๐๒๔๗๒๔๕ คศ.ณ ๕๘,๓๙๐ พัลิกส์
๒๐ บ้านมหาเจริญ วังไราเย็น สาฟ.สรรแก้ว เขต a -๑ ครู ๔๖๖ ๐๒๕๓๘๓๓ คศ.๑ ๑๗,๑๙๐ พัสิกส์
๒๑ บ้านหนองปรอ วังน้ําเย็น สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๒๘๒๐ ๐๒๔๗๓๑๒ คศ.๓ ๕๑,®๗๐ ทิเลิกส์
๒๒ บ้านคลองเจริญ เขาฉกรรจ์ สาฟ.สระแก้] เขต a ๐ ครู ๕๗๓ ๐๒๔๗๖๕๓ คศ.๓ ๕๓,๐๘๐ พัลิกส์
๒๓ บ้านคลองธรรมขาดิ เขาฉกรรจ์ สาฟifระแก้ว เขต a ๐ ครู ๕๑๘ ๐๒๔๗๖๑๕ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ทิเลิกล์
๒๔ บ้านท่าผักชี เขาฉกรรจ์ ฮาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครุ ๓๑๐ ๐๒๔๗๗๕๘ คศ.๑ ๒๕,๖๕๐ พัสิกส์
๒๕ บ้านพระเพลิง เขาฉกรรจ์ ฮาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๒๐๔ ๐๒๔๗๖๘๑ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ พัสิกส์
๒๖ บ้านพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๒๒๓๙ ๐๒๔๗๘๒๕ คศ.๔ ๖๘1๕๑๐ พัลิกส์
๒๗ บ้านพรหมนิมืต คลองหาด สาฟ.สระแก้} เขต a ๐ ครู ๑๒๔๗ ๐๒๔๗๐๖๗ คศ.๓ ๕๘,รท๙๐ พัลิกส์
๒๘ บ้านขับเจริญ วังบ้ําเย็บ สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครุ ๒๔๒๘ ๐๒๔๗๓๘๘ คศ.๔ ๕๙,๑๙๐ พัลิกส์
๒๙ ขับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์ สาฟ.สระแก้] เขต a ๐ ครู ๒๑๖๕ ๐๒๔๗๘๖๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ พัสิกส์
๓๐ บ้านเขาแหลม วังสมบูรณ์ สาฟ.สระแก้ว เขต a ๐ ครู ๖๕๖๘ ๐๒๔๗๙๒๕ คศ.๑ ๒๐,๓๙๐ พัลิกส์
๓๑ บ้านเขาจาบ วัฒนานคร สาฟ.สระแก้ว เขต b ๐ ครุ ๒๘๘๕ ๐๒๔๘๗๘๐ คศ.๒ ๒๘,๑๘๐ พัลิกส์
๓๒ บ้านด่าน อรัญประเทศ สาฟ.สระแก้ว เขต b ๐ ครู ๓๓๑๑ ๐๒๔๙๑๓๑ คศ.๓ ๕๓,๕๒๐ พัลิกส์
PICT) บ้านกุดหิน อรัญประเทศ ลาฟ.สรรแก้) เขต b ๐ กร'ู" ๓๑๓๕ ๐๒๔๘๘๘๒ คศ.๓ ๔๖,๘๓๐ ทิเลิกส์
๓๔ บ้านจัดสรรสามัคคี อรัญประเทศ สาฟ.สระแก้) เขต b ๐ ครู ๑๔๔๓ ๐๒๔๘๙๘๔ คศ.๓ ๔๑,๘๔๐ พัลิกส์ ๒๑

พบ้ใที •



เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกุขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรืยมเอกสารประกอบการบันทกข้อมูลใบฐานข้อมลภาครัฐดังน้ี

ผู้มืสิทธิ ให้นนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน หรอสำเนาบัตรประจำตัวเจัาหน้าท่ีชองรัฐ 
(ข) ลำเบาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเบาหนังสิอสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ช่ีอสกุล (ถ้าม)

บุคคลใบครอบครัว ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเบาทะเบียนบ้านของบิดา
(ช) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณท่ีีมีการหย่าร้างคับมารดาของผู้มี'

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียบรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา 

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

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบตัรประจำต]ัประชาชน และ สำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู*สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเบาทะเบียนของคู'สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิคัชคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือต้ว/ซ่ือสกุลของคู,สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (โบกรณีคู,สมรสเสียชีวิต)

๔. บตุร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีมสีทิธเิปน็หญงิ กรณผีมสทิธเิปน็ชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบั!นของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลใร้ความสามารถหรือเสมือนใร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอน 
ใร้ค'วามสามารส)

๔. สำเนาการรัช/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๔. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


