
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราฃการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที ่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีตำแหน่งข้าราชการครูว่างที่จะบรรจุ 
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
อันดับครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สระแก้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ ที่ขึ้นบัญชีไว้ 
ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้

๑. ผ ู้ม ีล ิทธ ิได ้ร ับการบรรจุและแต่งต ั้งกล ุ่มว ิชาเอกวิทยาศาสตร์ท ั่วไป ลำดับที่ ๓๑ ตำแหน่งว่าง 
ที่โรงเรียนบ้านหนองผูกเต ่าอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วตำแหน่งเลขที่๓๓๔ อาศ ัยเบ ิกคศ.๓ เงินเดือน 
๕๕,๕๓๐ บาท

๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเม ือง จังหวัดสระแก้ว เม ื่อรายงานตัวและเล ือกสถานศึกษาแล้ว จะส่งตัวไป 
ปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานศึกษา ในวันเดียวกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
๑ . ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน 

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

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา 
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน โดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย 
(ไม'ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายครั้งเดียวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป 

๕. บัตรประจำตัวผู้สอบแช่งขัน

/  ๖. บัตรประจำตัว...



๖. บัตรประจำตัวประซาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค 

(พ.ศ.๒๘๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เข่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับผู้ชาย)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. หลักฐานอื่น  ๆ เข่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนซื่อ ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายนี้

สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖

ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ^9  มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓

เ^ ‘ — -

(นางมาลี พิณสาย)
ศึกษานิเทศกํ รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

-๒-



เอกฝืๆรอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ขุด)

ให้ข้าราซการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีส ิท ธ ิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ซ) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบียนน้านของบิดา
(ซ) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาซองผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายซองบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคญัแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดาเสียซีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนซองมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคญัแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคญัการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียขีวิต)

๓ .  ค ูส่มรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคญัแสดงการเปล่ียนซ่ือคัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียซีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีม้สีทิธเิปน็ห ณ ิง กรณผีม้สีทิธเิปน็ัช า ย

๑. สำเนาบัตรประจำคัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ไนกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

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

รับรองบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของผู้มืสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มืสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


