
เอกสารนนบทา้ย ๑

กลุม่วชิาเอกคณุ วฒุ /ิกลุม่วชิาเอก หรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอก 
ท ีเ่ปดีรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เชา้รบัราชการเปน็ชา้ราชการครแูละ 

บคุลากรหางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณที ีม่คืวามจำเปน็หรอืเหตพุเิศษ 
สงักด้สา์มกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ที!่นฐาน ป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
(แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ลงวนที ่ มนาคม ๒๕๖๔)

ตำแหนง่ คณุ วฒุ /ิกล ุม่วชิา/ท าง/ 
สาชาวชิาเอก

จำนวน 
(อคัรว)

รหสกลุม่ 
วชิา อตัราเงนิเดอืน หมาย

เหตุ

ครผููช้ว่ย ๑. ภาษาไทย ๕ ๐๒ ๑. วุฒปิรญิญาตรหีสกัสตูร ๔ ปี 
ให1ครับัเงนิเดอืนอนัดบัครชูว่ย 
อตัรา ๑๕,๐๕๐ บาท 
๒. วฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๕ ปี 
ให1ดรับัเงินเดอืนอนัดบัครผช้ว่ย 
อตัรา ๑๕,๘๐๐ บาท 
๓ . วฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ปี 
ที!่ดรับัวฒปิระกาศบยบตัรบณัฑติ 
ทีม่หีสกัสตูรการสอนไมน่อยกว่า 
๑  ป ี ตอ่จากปรญิญาตรสีกัสตูร ๔ จ 
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนอนัดบัครผููช้ว่ย 
อตัรา ๑๕,๘๐๐ บาท

๒. ภาษาองักฤษ ๒ ๐๓

๓. วทิยาศาสตร์ ๑ ๑๕

๔. สงัคมศกึษา ๒ ๒๐

๕: พลศกึษา ๑ ๒๕

๖. คอมพวิเตอร์ ๑ ๓๕

๗. เกษตรกรรม ๒ ๓๗

๘. ประถมศกึษา ๔ ๓๙

๙. ปฐมวยั ๖ ๔๐

๑๐. บรรณารกัษ์ ๑ ๔๒
๑๑. เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ทางการศกึษา ๑ ๕๔

รวมตัง้สิน้ ๒๖



ลำสบั 
ท่ี

ตำแหนง่ กล ุม่วขิา/หาง/สาชาวชิาเอก จำบวบ 
ตำแหนง่

หมายเหตุ

ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาภาษาไหย ไสแักํ
๑ . ภาษาไทย 
๒. การสอบภาษาไทย 
๓ . วธิสอบภาษาไทย 
๔. ภาษาและวฒับธรรมไทย 
๔. ภาษาและวรรณคด!ทย 
๖. วรรณคด!ีทย 
๗. ภาษาไทยดทีษา 
๘. ไทยดกีษา
๘. การสอนภาษาไทยระสบัมธัยมศกึษา
๑๐. ภาษาไทยเพีอ่การสือ่สาร
๑๑. ภาษาไทยและการสือ่สาร
๑๒. สาขาวชิาเอกโบแบบเอกคทูมวชิาเอกใด -
วชิาเอกหบีง่ ตรงตามซือ่สาขาวชิาเอก ขอ ๑-๑๑

๕

๒ ครผููช้ว่ย กลุม่วขิาภาษาองักฤษ ไสแัก่
๑. ภาษาองักฤษ
๒. การสอบภาษาองักฤษ
๓ . วรรณคดอีงักฤษ
๔. ภาษาองักฤษและการสือ่สาร
๔. ภาษาองักฤษเพีอ่การสือ่สาร
๖. ภาษาองักฤษเพีอ่การสือ่สารสากล
๗. ภาษาองักฤษเพีอ่การสือ่สารบาบาชาติ
๘. ภาษาองักฤษเฉพาะกจิ
๙. ภาษาองักฤษธรุกจิ
๑๐. ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ
๑๑. ภาษาองักฤษสือ่สารธรุกจิ
๑๒. องักฤษธรุกจิ
๑๓. การสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษา
๑๔.การสอบวชิาภาษาปจ็จมุนัตา่งประเทศ (องักฤษ)
๑๔. วธิสีอบภาษาองักฤษ
๑๖. ภาษาองักฤษชนสงู
๑๗. การสอนภาษาองักฤษไนฐานะภาษาตา่งประเทศ
๑๘. การสอบภาษาตา่งประเทศ
๑๙ . โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ
๒๐. สาขาวชิาเอกในแบบเอกคูท่ีม่วีชิาเอกใด
วชิาเอกหบีง่ ตรงตามซือ่สาขาวชิาเอก ขอ้ ๑-๑๙

๒



-cn-

ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง กลน่วิชา/หาง/สาขาวิชาเอก จำนวน
ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๓ ครผููช้ว่ย กลุม่วขิาวทิยาศาสตร ์ใดนัก่
๑. วทิยาศาสตร์
๒. วทิยาศาสตรท์ัว๋ไป
๓. การสอนวทิยาศาสตร์
๔. วทิยาศาสตรศ์กษา
๔. การสอนวทิยาศาสตรก์ายภาพ
๖. การสอนวทิยาศาสตรช์วีภาพ
๗. วทิยาศาสตรก์ายภาพ
๘. วทิยาศาสตรก์ายภาพชวีภาพ
๘. วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
๑ 0 . วทิยาศาสตรช์วีภาพ
๑๑. วทิยาศาสตรส์ภาวะนวดลอ้ม
๑๒. นเ่วศวทิยาสิง่แวดลอ้ม
๑๓. วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ
๑๔. การสอนวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
๑๔. การศกึษาวทิยาศาสตร์
๑๖. สาขาวชิาเอกในแบบเอกคท่ีม่วชิาเอกใดวชิาเอก
หน่ึง ตรงตามขือ่สาขาวชิาเอก ขอ้ ๑-๑๔

๑

๔ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาสงคมศกึษา ใดันก,
๑. สงัคมศกึษา 
๒. การสอบสงัคมศกึษา 
๓. สงัคมวทิยา
๔. สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
๔. สงัคมศาสตร์
๖. สงัคมศาสตรก์ารพฒันา
๗. วฒันธรรมศกึษา
๘. การพฒันาชมุขบ
๘. พฒันาสงัคม
๑๐. สงัคมสงเคราะห์
๑๑. สงัคมสงเคราะหศ์าสตร์
๑๒. รฐัประศาสบศาสตร์
๑๓. นต่ศาสตร์
๑๔. รฐัศาสตร์
๑๔. พฒันามนษุยนละสงัคม
๑๖.การสอนภมูศาสตร์

๒



-๔-

ลาดบ้ 
ท่ี

ตำแหนง่ กล ุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอก จำนวน
ตำแหนง่

หมายเหตุ

๔ (ตอ่) ครผููช้ว่ย ๑๗. โปรแกรมวชิาลงัคมศกึษา
๑๘. การบรหิารรฐักจิ
๑๙. การเมอืงการปกครอง
๒๐. การบรหิารและการปกครองทองถิน่
๒๑. ภมูศิาสตร์
๒๒. ประวติศาสตร์
๒๓. ศาสนา
๒๔. ปรชัญาและศาสนา
๒๔. ศาสนาและปรชัญา
๒๖. จรยิ ศกึ,ษา
๒๗. บาลพีทุธศาสตร์
๒๘. พทุธจติวทิยา
๒๙. พทุธศาสนา
๓๐. พระพทุธศาสนา
๓๑. การสอบพระพทุธศาสนา
๓๒. การสอนพทุธศาสนา
๓๓. ศาสนาศกึษา
๓๔. ฅาสนศกึษา
๓๔. การสอนพทุธศาสนา
๓๖. สาขาวชิาเอกใบแบบเอกคูท่ีม่วืชิาเอกใด
วชิาเอกหนึง่ ตรงตามชือ่สาจาวชิาเอก ข้อ ๑-๓๔

๒

๕ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาพลศกึษา ไดแ้ก่
๑ . พลศกึษา
๒. วทิยาศาสตรก์ารกหิา
๓. การ!3กและการจดัการกนิา
๔. วทิยาศาสตรก์ารกหิา(การ^กและ
การจดัการกหิา)
๔. วทิยาศาสตรก์ารออกกำลงักายและการกหิา 
๖. พลานามยั
๗. การสอบสขุศกึษาและพลศกึษา 
๘. พลศกึษาและวทิยาศาสตรก์ารกหิา 
๙. สาขาวชิาเอกใบแบบเอกคูท่ีม่วืชิาเอกใด 
วชิาเอกหนึง่ ตรงตามชือ่สาขาวชิาเอก ขอ้ ๑-๘

๑



สำคบั 
ที่

ตำแหนง่ กล ุม่วชิา/ห าง/สาขาวชิาเอก สำนวน
ตำแหนง่

หมายเหตุ

๖ ครผููช้ว่ย กลม่วชิาคอมพวิเตอร ์ไคแัก่
๑. คอมทวิเตอร 
๒. วทิยาการคอมพวิเตอร ์
๓. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ 
๔. วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์
๔. วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
๖. ศาสตรค์อมพวิเตอร ์
๗. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
๘. วทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต ํ
๙. โปรนกรมวชิาการบรหิารธรุกจิ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 
๑๐. ระบบสารสบเทศคอมพวิเตอร ์
๑๑. อเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร ์
๑๒. คอมพวิเตอรศ์กึบา 
๑๓. ธรุกจิคอมพวิเตอร ์
๑๔. ระบบสารสบเทศ 
๑๔. ระบบสารสบเทศเพีอ่การจดัการ 
๑๖. เทคโนโลยสีารลบเทศ 
๑๗. คอมพวิเตอรแ์ละสถติ ิ
๑๘. เทคโนโลยสีารสบเทศและการสือ่สาร 
๑ ๙ . เทคโนโลยสีือ่สารการศกึษา 
๒๐. เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์ตุสาหกรรม 
๒๑. สาขาวชิาเอกใบแบบเอกคูท่ีม่วีชิาเอกใด 
วชิาเอกหนึง่ตรงตามชือ่สาขาวชิาเอก ขอ้ ๑-๒๑

๑

๗ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาเกษตรกรรม ไดแ้ก ่
๑ . เกษตรกรรม 
๒. เกษตรศกึษา 
๓. เกษตรทัว่โป 
๔. เกษตรศาสตร ์
๔. การสอนวชิาเกษตร 
๖. พิขโร่ 
๗. พืชส-วน 
๘. พชืผัก
๙. เทคโนโลยีการผลตพซื 
๑๐. เทคโนโลยกีารผลติสตัว์ 
๑๑. สัตวปีก 
๑๒. สตัวบาล 
๑๓. เกษตรศาสตรท์ัว่โป

๒



-๖-

ลาดบั 
ท่ี

ตำแหนง่ กล ุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอก จำนวน
ตำแหนง่

หมายเหตุ

๗(ต่อ) ครูผู้ช่วย ๑๔. เก,ษตรศทึ'ษา
๑๔. ครศุาสตรเ์กษตร
๑๖. ศกึษาศาสตร ์-  เกษตร
๑๗. เทคโนโลยีการผลติพชื
๑๘. การสง่เสรมิและลือ่สารการเกษตร
๑๙. พชืศาสตร์
๒๐. พืชไร่นา
๒๑. พชืสวนประดับ
๒๒. การผลติพชื
๒๓. ไมผล
๒๔. สตัวศาสตร์
๒๔. ประมง
๒๖. การผลติสตัว
๒๗. โคนม
๒๘. สาขาวชิาเอกโนแบบเอกคทํีม่วีชิาเอกโด 
วชิาเอกหนึง๋ ตรงตามชือ่สาขาวชิาเอก ขอ้ ๑-๒๗

๒

๘ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาประถมศกึษา ไดแัก ่
๑. การประถมศกึษา 
๒. ประถมศกึษา
๓ .  โปรแกรมวชิาการประถมศกึษา 
๔. แขนงวิชาหสกัสตูรและการสอน 

วชิาเอกประถมศกึษา

๔

๙ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาปฐมวยั ไคแก่
๑ . การปฐมวยัศกึษา 
๒. ปฐมวยัศกึษา 
๓. การศกึษาปฐมวยั 
๔. อนบุาล 
๔. การอนบุาลศกึษา 
๖. อนบุาลศกึษา
๗. โปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั

๖

๑๐ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาบรรณารกัษ ์ไดแัก่
๑ . บรรณารกัษ ์
๒. บรรณารกัษศ์าสตร ์
๓ .  หอ้งสมดุโรงเรียน 
๔. สาระบเิทศศาสตรท์ัว่ไป 
๔. บรรณารกัษศ์าสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
๖. บรรณารกัษศ์าสตรแ์ละสาระบเิทศศาสตร ์
๗. สาขาวชิาเอกใบแบบเอกคูท่ีม่วีชิาเอกได 
วชิาเอกหนึง่ ตรงตามชือ่สาขาวชิาเอก ข้อ ๑-๖

๑



ลำดบั
ที ่

ตำแหนง่ กลน่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอก จำนวน
ตำแหนง่

หมายเหตุ

๑๑ ครผููช้ว่ย กลุม่วชิาเทคโนโลยบีรตักรรมหางการศกึษาไตแ้ก ่
๑ . เทคโนโลยทีางการศกึษา 
๒.โสตทศันศึกษา
๓. เทคโนโลยแีละลือ่สารการศกึษา
๔. เทคโนโลยกีารศกึษา
๕. เทคโนโลยแีละบรตักรรมการศกึษา
๖. เทคโนโลยลีือ่สารการศกึษา
๗. เทคโนโลยแีละนรตักรรมทางการศกึษา
๘. เทคโนโลยเีทคโนโลยกีารกา่ยภาพและภาพยนตร์

๑

หมายเหตุ
กรณผีูส้มคัรมคีณุวฒุปิรญิญาตรสีาขา หรอีกลุม่วชิา หรอีทาง หรอีสาขาวชิาเอกอืน่ที ่ก.ค.ศ.รบัรอง 

และกำหนดเปน็คณุสมบต่เิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักดัสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พีน้ฐาน ชึง๋ไมต่รงตามประกาศรบัสมคัร หรอีกรณหีสกัฐานการศกึษามไิดระบ ุ
สาขาวขิาเอกทีศ่กึษาไวห้รอืระบไุว ้แตกตา่งจากประกาศรบัสมคัร จะพจิารณานบัหนว่ยทติใน T ranscript 
ของผูส้มคัร ตามแนวปฏบตการนบัหนว่ยทติ ตามหนงัสอื ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0 ๒๐๖.๖/ว ๗ ลงรบัที ่๑๘ เมษายน 
๒๕๕๖ และหนงัสอืสำนกังาบ ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสด ที ่ศร 0 ๒0 ๖ .๖ /ว ๘ ลงรนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖0  ดงันี้

๑. ผูส้ำเรจีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหสักสูตร ๔ ป ี และหสกัสตูร ๕ ป ีตอ้งศกึษาเนือ้หาวขิานัน้ๆ 
ไมบ่อยกวา่ ๓0  หน่วยทิต

๒. ผูส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี๒ ป ีหลกัสตูรตอ่เนือ่ง ตอ้งศกึษาเนือ้หาวชิานัน้ๆ ไนระดับ 
ปรญิญาตรน]นอัยกวา่ ๒0  หนว่ยทติ และในระดบัอบปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ ไดไม่เทิบ ๑0  หนว่ยทติ รวมแล้ว 
ไม,บอยกวา่ ๓0  หนว่ยทติ



บณ้ซตีำแหนง่วำงและกลุม่วชิาเอกทีเ่ปค็สอบคดัเลอืกบคุคลเพีอ่บรรจแุละน.ตงํดัง้เขา้รบราชการเปน็ 
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรฌทึีเ่foวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ ป ็พ-ศ. ๒๕๖๔ 

(แบบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ ล ง ว บั ท ี-่ ม บี า ค ม ๒๔๖๔) __
ท่ี โรงเรยืบ อำเภอ สพท. นาผร่{ อ ิด รา

กำลังครู
เลชที่ 

ค ่าแหบ่ง
1ลขท่ี 

จา่ยตรง
อับคับ เง ิน เค ี อบ กลุม่วชิา จำนวน/

อ ัต รา

๑ บ้านทุ่งหนโคน เมือง สพป.สระแก้ว เขต ๑ -๑ ๙๖๐ ๐๒๔๖๗๐๔ คศ.๓ ๔๖,๗๐๐ ภาษาไทย

๒ วัดเกศแก้ว วังน ํ้าเย็น ส■ ทป.สระแก้ว เขต a ๐ ๙๒๓ ๐๒๔๖๖๗๗ คศ.๓ ๔๔, ๔๔๐ ภาษาไทย

๓ บ้านเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สพป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ (ท๑๓๑ ๐๒๔๘๙๘๔ คศ.๓ ๖๑,๖๘๐ ภาษาไทย

(£ โทยรัฐวิทยา ๘๓ วัฒนานคร ส'ทป.สระแก้ว เขต ๒ o ๒๙๒๔ ๐๒๔๘๒๗๔ คศ.๓ ๓๗,๒๐๐ ภาษาไทย

๕ สระแก้ว เมือง สพม.สระแก้ว -๒ ๘๔๓๖๗ ๐๓๓๔๖๖๙ คศ.๓ ๔๘, ๓๙๐ ภาษาไทย ๔
๖ บ้!บบางามมืดรภาพที £>๓6) ดาหระยา สหป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๑๔๐๘ ๐๒๔๘๒๐๔ คศ.๓ ๖๖,๔๔๐ ภาษาอังกฤษ

๗ บ้านหนองสังฃ อรัญประเทศ สหป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๓๓๒๐ ๐๒๔๙๑๓๓ คศ.๓ ๔๘, ๐๒๐ ภาษาอังกฤษ ๒
๘ อนุบาลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สหป.สระแก้ว เขต a ๐ ๔๓๔ ๐๒๔๗๔๔๘ คศ.๓ ๔๔,๗๙๐ วิทยาศาสตร์ ๑
๘ บ้านหนองบ้กหลัก เขาฉกรรจ์ สหป.สระแก้ว เขต ๑ ๐ ๙๘๔ ๐๒๔๖๗๔๔ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ สังคมศึกษา

๑ ๐ วัดคลองตาสูตรสามัคคี วังบ ํ้าเย ็น สพป.สระแก้ว เขต a -๑ ๑๙๘๔ ๐๒๔๗๒๐๗ คศ.๓ ๔๘,๔๐๐ สังคมศึกษา ๒
๑๑ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร สหป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๒๔๓๔ ๐๒๔๘๔๔๓ คศ.๓ ๖๗,๖๑๐ พลศึกษา ๑
๑๒ อนุบาลตาหระยา ตาหระยา สฑป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๒๖๙๐ ๐๒๔๘๘๔๔ คศ.๓ ๔๖,๘๑๐ คอมพิวเตอร์ ๑
๑๓ บ้านมหาเจรีญ วังน ํ้าเย็น สหป.สระแก้ว เขต ๑ ๐ ๖ ๙ ๑ ๐๒๔๗๖๐๒ คศ.๓ ๔๔;๔๖๐ เกษตรกรรม
๑๔ บ้านเขาจาน วัฒนานคร ฮพป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๒๖๗๖ ๐๒๔๘๔๗๘ คศ.๓ ๔๘,๓๘๐ เกษตรกรรน ๖
๑๔ บ้านคลองยายอินทรี วังสมบูรณ์ สฑป.สระแก้ว เขต a -๑ ๒๒๖๔ ๐๒๔๗๙๔๑ คศ.๓ ๔๐,๒๗๐ ประถมศึกษา
๑๖ อนุบาลวัดสระแก้ว เมือง สหป.สระแก้ว เขต a ๐ ๔๓ ๐๒๔๖๓๐๖ คศ.๓ ๔๔,๔๒๐ ประถมศึกษา
๑๗ บ้านหระเพลิง เขาฉกรรจ์ สหป.สระแก้ว เขต a ๐ ๒๑๔ ๐๒๔๗๖๔๘ คศ.๓ ๓๔,๖๑๐ ประถมศึกษา
๑๘ สระปทุม อรัญประเทศ สหป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๒๔๖๘ ๐๒๔๘๘๓๔ คศ.๒ ๔๔,๔๒๐ ประถมศึกษา d
๑ ๙ บ้านแก้ง เมือง สหป.สระแก้ว เขต a o ๙๘๗ ๐๒๔๖๗๔๑ ศศ.๓ ๔๘, ๓๙๐ ปฐมวัย
๒๐ บ้านเขาน้อยสามัคคี เขาฉกรรจ์ สหป.สระแก้ว เขต a ๐ ๔๖๒ ๐๒๔๖๔๗๓ คศ.๓ ๔๐,๒๙๐ ปฐมวัย
๒๑ อบุนาลวังนกเรนมิดร/ททท๋ึ®๗๙ วังบ ํ้าเย ีน สหป.สระแก้ว เขต a -๑ ๑๘ ๖๙ ๐๒๔๗๑๓๐ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ปฐมวัย
๒๒ อนุบาลวังสมบูรณ์ วังลมบูรณ์ สหป.สระแก้ว เขต ๑ -๖ ๒๑๙๔ ๐๒๔๗๘๐๑ คศ.๓ ๖๓,๔๓๐ ปฐมวัย
๒๓ บ้านใหมใทยห'ฒนา วัฒนานคร สหป.สระแก้ว เขต ๒ ๐ ๒๗๔๔ ๐๒๔๔๙๒๔ คศ.๓ ๔๔,๗๒๐ ปฐมวัย
๒๔ วัดพุทธิสาร วัฒนานคร สหป.สระแก้] เขต ๒ ๐ ๓๑๔๗ ๐๒๔๘๙๙๗ คศ.ณ ๖๘,๓๔๐ ปฐมวัย ๖
๒๔ สระแก้ว เมือง สหม.สระแก้ว -๒ ๘๔๓๖๐ ๐๓๓๔๖๔๔ คศ.๓ ๔๔,๘๗๐ บรรณารักษ์ ๑
๒๖ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สหม.สระแก้ว -๔ ๑๑๖๔๔๔ ๐๓๓๔๗๙๒ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ เพ!'{น'[ลรนasvว#trrทนกทรกพ ๑


