
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัไดไปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที, ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรือ่ง การขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ในการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

บดันี ้สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้เขต ๑ มตีำแหนง่ขา้ราชการครวูา่งทีจ่ะบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดข้ึน้บญัชไีวเ้ขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
อนัดบัครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ กลุม่วชิาเอกภาษาองักฤษ จำนวน 
๑ อตัรา โดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในคราวประชมุครัง้ที ่ ๗/ ๒๕๖๒ เมือ่วันที ่ ๒๙ ตลุาคม 
๒๕๖๒ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีไวิไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ดงันี้

๑ .  ผูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ กลุม่วชิาเอกภาษาองักฤษ สำดบัที ่ ๕๙ ตำแหนง่วา่งทีโ่รงเรยีน 
บา้นวงับรูพา อำเภอวงันีา้เยน็ จังหวัดสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่ ๑๙๔๐ 

๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงานตวั
ใหผู้ม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑ ไปรายงานตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 

ในวันท่ี ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ เมือ่รายงานตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไปปฏบิตัหินา้ที ่
ท ีส่ถานศกึษาในวนัเดยีวกนั จงึใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัดงักลา่วดว้ย 

๓ .  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนำไปแสดงในวนัรายงานตวั
๑ .  ปรญิญาบตัร หรือหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน ว่ 

แสดงผลการเรยีน(สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ปี ทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศนยีบตัร บณัฑติทีม่หีลักสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู หรอืหลกัฐานทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุุสภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน โดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ยและยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตขิาว ประดับอินทรธน ู อนัดบัครผููช้ว่ย 
(ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกนั หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน ๓ รูป 

๕. บตัรประจำตวัผูส้อบแชง่ขนั

/  ๖. บตัรประจำตวั...



๖. บตัรประจำตวัประซาขนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกใหไ้ม'เกิน ๑ เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่ปนีโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค 

(พ.ศ.๒(ะ๔๙) ' จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัผูช้าย)

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. หลกัฐานอืน่  ๆ เซ่น หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ ซ่ือสกุล ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบแขง่ขนัไดไืมไ่ปรายงานตวัตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีต่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่คนั

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายไสว สารีบท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



เอกลๆรอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

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

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มี 

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

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

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทึมีการหย่าร้างกับบิดาซองผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือคัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู,สมรสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีม้สีทิธเิปน็หณงิ กรณผีม้สีทิธเิปน็ชาย
๑. สำเนาบัตรประจำคัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒.'สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

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

รับรองบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


