
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง การฃึน้บญัซผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามที ่ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
ชลบรุ ีใหน้ำบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัชลบรุ ี ประกาศ 
ณ วนัที-่๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕:๖๑ กลุม่วชิาเอกการเงนิและบญัช ี จำนวน ๑ อตัรา ไปขึน้บญัชเีปน็ผูส้อบแขง่ขนัได ้
ของคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ น้ัน

ค ณ ะ ก รร ม ก าร ศ กึ ษ าธ กิ ารจ งัห ว ดั ส ร ะ แ ก ว้  ใน ค ราวป ระช มุ  คร ัง้ท ี ่ ๗/ ๒๕:๖๒ เม ือ่วนั ท  ี
๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ ไดอ้นมุตัใิหป้ระกาศขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย รบัเงนิ เดอืนอนัดบัครผู ูช้ว่ย สงักดัสำนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษา 
มธัยมศกึษา เขต ๗ จึงประกาศรายซือ่ผูไ้ดร้บัการขึน้บญัช ี ดงันี้

ลำ

ดับ
ที่

ลำดบัที ่
สอบแขง่ขนัได ้

บญัชเีดมิ

ซ ือ่ -  สกุล /ส าข าว ชิ า/ 
กลุม่วชิา

สถานศกึษาทีบ่รรจ ุ
และแตง่ตัง้

หมายเหตุ

๑
กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี 
นางสาวไอลดา คำปาทลู โรงเรียนอรัญประเทศ 

อำเภออรัญประเทศ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๗

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ 
วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ทัง้นีผู้ข้ ึน้บญัชจีะถกูยกเลกิบญัชเีมือ่มกีรณใีดกรณหีนึง่ ดังตอ่ไปนี ้
๑. ผูน้ัน้ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ไปแลว้ 
๒. ผูน้ัน้ได้ขอสละสทิธกิารบรรจุและแตง่ตัง้ 
๓. ผูน้ัน้ไมม่ารายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้
๔. ผูน้ัน้ไม'อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดต้ามกำหนดเวลาทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ในตำแหนง่ทีส่อบแขง่ขนัได้

โดยใหผู้ส้อบแขง่ขนัได ้ไปรายงานตวัเพ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ในวนัที ่ ๙  มนีาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ -.๐ ๙ .๐ ๐  น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืงสระแกว้ 
จังหวัดสระแกว้ และใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีร่าชการในวนัดงักลา่วดว้ย โดยใหเ้ตรยีมเอกสารหลกัฐาน 
ไปรายงานตวั ดงันี้

๑. ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา 
อยา่งละ ๒ ฉบับ

/ ๒. ประกาศนยีบตัร...
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๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีนแสดงผล 
การเรยีน (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหืลกสตูร ๔ ป ี ทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศบยีบตัรบณัฑ่ติทีม่หีลกัสตูรการสอนไมน่อ้ยกวา่ 
๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา อยา่งละ ๒ ฉบับ

๓.ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู หรอืหลกัฐานทีใ่ซแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอนโดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นช้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหนง่ครูผู้ช่วย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสืดำ ถา่ยครัง้เดยีวกนั และถา่ยไมเ่กนิ 
๖ เดอืน ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว จำนวน ๓ รูป (แตง่กายดว้ยเครือ่งแบบชดุปกตขิาว ประดับอินทรธน ู

ระดับ ๓ ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์
๔. บตัรประจำตวัผูส้อบแชง่ขนั
๖. บตัรประจำตวัประชาชน พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น (ฉบบัจริง) พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทยซ์ึง่ออกไมเ่กนิ ๑ เดอืน ซ่ึงแสดงว่าไม,เปน็โรคตาม กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค

(พ.ศ. ๒๔๔๙)
๙ .หลกัฐานอืน่ ๆ(ถา้ม)ี เชน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นแปลงซือ่ซือ่สกลุ ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารทางทหาร เช่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัผูช้าย)

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีด

แนบทา้ยนี้
สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย 

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖
ทัง้นิ ้หากผูส้อบแชง่ขนัไดร้ายใดไมไ่ปรายงานตวัตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว 

จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้และจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๓

*ะ:ะะะน่^^
(นายไสว สาริบท)

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



-๓-

เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีชองรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบตัรประจำตัวประซาซนและ สำเนาทะเบียนบ้านชองบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) 

หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนาคำสัง่ศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (โนกรณีบิดาเสียชีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบตัรประจำตัวประซาซนและ สำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สม่รสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีมสทิธเิปน็หณงิ กรณผีม้สีทิธเิปน็ชาย
๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประซาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๔. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนฺาสูติบัตรของบุตร
๓ .  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มืสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มืสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ซองผู้มืสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๔ สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


