
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่จนัได1้ปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้วบัราชกาว 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรือ่ง การขีน้บญซแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่จนัไดใ้นการสอบแขง่จนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

บดันีส้ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ มตีำแหนง่ขา้ราชการครวูา่งทีจ่ะบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่จนัใดข้ีน้บญัช1ีวเัขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
อนัตบัครูผูซ้วย สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ กลุม่วชิาเอกคอมฟว้เตอร ืจำนวน 
๑ อ ตั รา โดยอบ มุ ตัคณ ะกรรมการศกึษ าธกิารจงัห วดัส ระแกว้ ใบคราวประจมุคร ัง้ท ี ่ ๘I๒๕๖๒ เม ือ่วนัท ี ่
๒๙ พฤศจกายน ๒๕๖๒ จงใหผู้้สอบแข่งจันได้ข้ึนบญัชี!วิไปรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งตัง้ ตงันี้

๑. ผูม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ กลุม่วชิาเอกคอมพวเตอร ีสำตบัที ่ ๑๖ ตำแหนง่วา่งทีโ่รงเรยีน 
บาันคลองใหญ ่อำเภอวงันํา้เยน จังหวดัสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่๒๓๕๖ อาศยัเบกิ คศ.๓ เงนิเดอืน ๕๔,๖๖๐ บาท 

๒. กำหนดวนัรายงาบตวัและสถานทีร่ายงาบตวั
ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑ ไปรายงาบตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 

ในวันที ่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอีง จงัหวดัสระแกว้ เมือ่รายงานตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไปปฏบิตัหินา้ที ่
ท ีส่ถานศกึษาใบวบัเดยืวกนั จงใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัตงักลา่วดว้ย 

๓. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะดอ้งนำไปแสดงโนวนัรายงานตวั
๑. ปรญิญาบตัร หรือหนงัลอืรับรองคณุจุต!ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศมยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัลอืรบัรองคณุจตุ]ํประกาศมยีบตัรบณัฑติ และระเบยีบ 

แสดงผลการเรยีน (สำหรบัจตุ!ิปริญญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ีที!่ดรั้บ'จตุเิประกาศบยี'บตัร บณัฑติทีม่หีลักสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอบญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวฃิาชพีครูตามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน โดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็จาัราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และองัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จานวน ๒ ฉบับ

๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตขิาว ประตบัอนิทรธน ูอนัตบัครผููช้ว่ย 
(1มป่ระตบัเครือ่งราขอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกบั หน้าตรงไม่สวมหมวกและไมสวมแวนตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน ๓ รูป 

๕. บตัรประจำตวัผูส้อบแขง่จนั

/  ๖. บตัรประจำตวั...



-๒-

๖. บตัรประจำตว้ประชาซนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๖  ฉบับ
๗. ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บาันฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘ .ใบรับรองแพทยซ์ึง่ออกไท1้มเ่กนิ ๑  เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่ปน็โรคตามกฎ 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. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูโนฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใทร้บัรองสำเนาถกูดอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ิ
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๔๒๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบแขง่ขน้ไดไ้มไ่ปรายงานตวัตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีต่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตง่ทัง้ครัง้นี ้ และจะเรยืกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศไทท้ราบโดยทัว้กบั

ประกาศ ณ วันที ่ ^ ษ  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(^ ^

(บางมาล ี พณิสาย)
ศกึษานเิทศก ํรกัษาการใบตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหนาัทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



(จำนวน ๑ ชดุ)
ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจัาหนาท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ข้าม)

บุคคลในครอบครัว ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรีอสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว'าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรีอ สำเนา 
คำส่ังศาล หรีอสำเนาคำพพากบาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบต้วยกฎหมายของบิดา 

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

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ข้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ข้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีม้สีทิธเิปน็หญงิ กรณผีม้สีทิธเิปน็ชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ข้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลใร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ไนกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขบหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ข้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายจองผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


