
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้'
เรือ่ง การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราซการเปน็ขา้ราซการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููซ้ว่ย

ตามที ่ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ไดร้บัอนนตัจิากคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
จันทบรีุ ใหน้า่บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ตำแหนง่ครผููข้ว่ย ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัจนัทบรุ ี ประกาศ 
ณ วนัที ่ ๖ กนั ยายน  พ .ศ. ๒๕๖๑ กล ุม่วซิาเอกพ ลศกึษา จำนวน ๓ อตัรา ไปขีน้บญัชเีปน็ผูส้อบแขง่ขนัได ้
ซองคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ น้ัน

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในคราวประชมุ ครัง้ที ่ ๗/ ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๙ ตลุาคม 
๒๕๖๒ ไดอ้บมุตัใิหป้ระกาศขีน้บญัชผี ูส้อบแขง่ขนัไดเ้พ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราซการเปน็ขา้ราซการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููข้ว่ย รบัเงินเดอืนอนัดบัครูผูข้ว่ฆ สงักดัสำนกังานเซตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สระแกว้ เขต ๒ จงํประกาศรายซือ่ผูไ้ดร้บัการขีน้บญัช ี รายละเอยีดตามบญัชแีนบหา้ยนี้

ทัง้นี ้ ผูข้ีน้บญัชจีะถกูยกเลกิบญัชเีมือ่มกีรณใีดกรณหีนึง่ ดังตอ่ไปนี ้
๑. ผูน้ัน้ได้รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ไปแลว้ 
๒. ผูน้ัน้ได้ซอสละสทิธิการบรรจุและแตง่ตัง้ 
๓. ผูน้ับ้ไมม่ารายงาบตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้
๔. ผูน้ัน้ไมอ่าจปฏบิตัหินาัทึไ๋ดต้ามกำหนดเวลาทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ในตำแหนง่ทีส่อบแขง่ขนัได้

โดยใหผู้ส้อบแขง่ขนัไดไ้ปรายงานตวัเพ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้โนวนัที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๐ ๙ .๐ ๐  น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืงสระแกว้ 
จังหวัดสระแกว้ และใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอัมทีจ่ะปฏบิตัหินาัทีร่าซการใบวนัตงักลา่วดว้ย โดยใหเ้ตรยีมเอกสารหกกัฐาน 
ไปรายงานตวั ดงันี้

๑ .  ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรับรองคณุวุฒ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงี พรอัมสำเนา 
อยา่งละ ๒ ฉบับ

๒. ประกาศมยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศมยีบตัรบณัฑติ และระเบยีนแสดงผล 
การเรยีน (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ บ ีทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศบยีบตัรบณัฑติทีม่หีกกัสตูรการสอนไมน่อัยกวา่ 
๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา อยา่งละ ๒ ฉบับ

๓ . ใบอบญุาตประกอบวซิาชพีคร ูหรอีหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวซิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน โดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราซการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหนง่ครูผู้ซ่วย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสิดำ ถา่ยครัง้เดยีวกนั และถา่ยไมเ่กนิ 
๖ เดอืน ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว จำนวน ๓ รูป (แตง่กายดว้ยเครือ่งแบบชดุปกตขิาว ประดับอีบทรธน ู

ระดับ ๓ ไมป่ระดบัเครือ่งราซอสีรยิาภรณ)ี
/ ๕. บตัรประจำตวั...



- ๒ -

๔. บตัรประจำตวัผูส้อบแขง่ขนั
๖. บตัรประจำตวัประ,ซาซน พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบยีนบาันฉบบัเจา้บา้น (ฉบบัจริง) พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกไมเ่กนิ ๑ เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่ปน็โรคตาม กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค

(พ.ศ. ๒๔๔๙)
๙. หลกัฐานอืน่  ๆ (บา้ม)ี เขน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นแปลงซือ่ ซ่ือสกุล ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารทางทหาร เขน่ แบบ สด.๘ หริอ แบบ สด.๙  หริอ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัผูซ้าย) 

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทก้ขอัมลูในฐานขอัมลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีด

แนบทา้ยนี้
สำเนาเอกสารทกุรายการไทร้บัรองสำเนาถกูดอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย 

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖
ทัง้นี ้หากผูส้อบแขง่ขนัไดร้ายใดไมไ่ปรายงานตวัตามกำหนดรบั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว 

จะถอวา่สละสทืธใินการบรรจแุละแตง่ทัง้ครัง้นี ้และจะเรยีกรอ้งสทิธไิด  ๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศไทท้ราบโดยทัว่กบั

ประกาศ ณ ร นั ท ี่̂ ^ ) มกราคม พ .ศ .๒๔๖๓

(นายไสว สารีบท)
ศกึษาธการจงัหวดัสระแบว้ ปฎบต้หินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแบว้



- ๓ -

บญัชรีายซือ่ผู!้ดร้บัการขึน้บญัชผีูส้อบแชง่ขนัได ้ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดสระแกว้ 

ประกาศ ณ วนที3่ ศ  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดบั
ที่

ลำดบัที ่
สอบแชง่ขนัได ้

บญัชเีดมิ

ซือ่ -  สกุล /สา'ขา,ว ชิ า/ 
กลุม่วชิา

สถานศกึษาทีบ่รรจ ุ
และแตง่ตัง้

๑ ๑๙
กล’มวชิาเอกพลศกึษา
นายขยัวฒุ  ิ ขาวฉลาด โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 

อำเภอวัฒนานคร
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๒ ๑๙ นายโชคขยั วงค์แสบสาน โรงเรียนบ้านหนองบัว 
อำเภออรัญประเทศ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๓ ๒๐ นายอคัรเดข ดจุดา โรงเรียนบ้านโป่งคอม 
อำเภอวัฒนานคร
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒ ^ ะ!ะ

หมายเหตุ

สอบแใ]พับได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดจันทบุรี ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑

?กระ'ไ



เอกสารอา้งองิประกอบก!รบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบ&ุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน หรีอสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหนาท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ช่ือสกุล (ก้าม)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน และ สำเนาทะเบิยนบัานของบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) 

หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนาคำสัง่ศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ก้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (โนกรณีบิดาเสิยชีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน และ สำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบัานของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูตบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ก้าม)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร {ในกรณีมารดาเสิยชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (โนกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ก้าม)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ใบกรณีคู่สมรสเลียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

- ๔ -

กรณีผมสิทธิเป็นหญิง กรณีผ้มีสิทธิเป็นชาย
๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ก้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสืทธิเป็นบุคคลใร้ความสามารถหรือเสมีอนไร้ความสามารถ 
(โนกรณีท่ีบุตรซองผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอน 
ไร้ความสานารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑, สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๖. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ก้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


