
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว;
เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันไดไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราฃการ 

เปีนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที ่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑- 
เร่ือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เปีนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

; บัดนี้สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีตำแหน่งข้าราชการครูว่างที่จะบรรจุ 
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้เข้ารับราชการเช็)นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
อันดับครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 
๑ อัตรา โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๖๒ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีไวิไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ ๔๙ ตำแหน่งว่างที่โรงเรียน 
บ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งเลข’ท่ี ๑0๐๒ 

๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ๑ ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ในวันที่๒๓ ก ัน ยายน ๒๕๖๒เว ล า ๐๘.๓๐ -  ๐ ๙ .๐ ๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเม ื่อรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแล้ว จะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ 
ที่สถานศึกษาในวันเดียวกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน 

แสดงผลการเรียน(สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาคนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสู่ตรการสอน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสภา 
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน โดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปีนข้าราชการครูและ ' 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา : จำนวน ๒ ฉบับ 

๔. รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย 
(ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)ถ่ายครั้งเดียวกัน หน้าตรงไม,สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม,เก ิน ๖ เดือนจำนวน ๓ รูป 

๕. บัตรประจำตัวผู้สอบแช่งขัน

/  ๖. บัตรประจำตัว...



-๒-

๖. บัตรประจำตัวประขาซนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำ,เนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค 

(พ.ศ.๒๕:๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับผู้ชาย)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑ ๐ .หลักฐานอื่นๆเซ่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนขื่อ ข่ือสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายนี้

สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ด้งกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไมใต้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ีjj>\> กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไสว สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



เอกลารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชุด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้ามี) -

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านซองบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาซองผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาซองศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายซองบิดา 

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

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรซองผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลซองมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดา1ซองผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของสู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณีผ้มีสทิธิเป็นหณิง กรณีผ้มีสทิธิเป็นชาย
๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒ .สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน ; 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


