
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัได1้ปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้วบัราชการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่ ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรือ่ง การชืน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดใ้นการสอบแขง่ขบัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน

ใน การน ี ้สำนกังาบเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาในจงัหวดัสระแกว้ มตีำแหนง่ขา้ราชการครวูา่งท ีจ่ะบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดช้ืน้บญัชไีวเ้ขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
อนัดบัครผููช้ว่ยสงักดัสำนกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษาในจงัหวดัสระแกว้กลุม่วชิาเอกสงัคมศกึษา จำนวน ๑ อตัรา 
โดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ใบคราวประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
จงึใหผู้ส้อบแขง่ขนัไดช้ืน้บญัช1ีว1ัปรายงานตวัเพือ่บรรจเุพะแตง่ตัง้ดงันี้

๑ .  ผูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ กลุม่วชิาเอกสงัคมศกึษา ลำดบัที ่ ๖๐ 
๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงานตวั

ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้๑ ไปรายงานตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ในวันที ่ ๑ กบัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐ ๙ .๐๐  น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ เมือ่รายงานตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไปปฏบิตัหินา้ที ่
ท ีส่ถานศกึษาในวบัเดยีวกนั จงึใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตํหินา้ทีไ่นวนัดงักลา่วดว้ย 

๓. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนำไปแสดงในวนัรายงานตวั
๑. ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศบยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีน (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ีทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศนยีบตัร บณัฑติทีม่หีลกัสตูรการสอน 
ไม,นอ้ยกวา่ ๑ ป )ีฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตีหินา้ทีส่อนโดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔ รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตชิาว ประดบัอนิทรธน ุอนัดบัครผููช้ว่ย 
(ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกนั หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖  เดอืน จำนวน ๓ รูป 

๕. บตัรประจำตวัผูส้อบแขง่ขนั

/  ๖. บตัรประจำตวั...



๖. บตัรประจำตวัประซาซบฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทยซึง่ออกให1้มเ่กนิ ๑ เดอืน ซ่ึงแสดงว่า,น]เปน็โรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค 

(พ.ศ.๒๕๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๙ . เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙  หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัผูซ้าย)

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑ 0 . หลกัฐานอืน่  ๆ เซ่น หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ ซ่ือสกุล ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยงาบสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบแขง่ขน้ไดน้เใปรายงานตวัตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีต่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธไินการบรรจแุละแตงํตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมใต้

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว้คนั

A \ประกาศ ณ วับท ึ ® v  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนธันรินทรํ บูซู)
นกัทรพัยากรบคุคลซา่นาญการพเิศษ รกัษาการในตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



เอกสารอา้งองประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
{จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผูม้!ี!!!ร ิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง {ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบตัรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้าม)ี

บคุคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
© .บ ดิ า

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านซองบิดา
(ซ) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองบดิาหรือสำเนาใบสำคัญการหย่า(ในกรณทีีมี่การหย่าร้างกับมารดาของผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเบีนบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเบินบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายซองบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลซองบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรฌบัตร (ใบกรณีบิดาเสียชีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนซองมารดา 
(ซ) สำเนาทะเบียนบ้านซองผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรซองผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลซองมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบ่สำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรฌบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ซ) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ใบกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บตุร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีม้สีทิธ เิบบิหฌงิ กรณผีม้สีทิธเิบนิชาย
๑. สำเนาบตัรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหนงัสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร {ถ้ามี)
๔. สำเนาคำสัง่ศาล หรือสำเนาคำพพิากษาของศาลลงึทีส่ดุว่าบตุร 
ของผู้มีสิทธิเบินบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนใร้ความสาม่ารท 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเบิบบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเบนิบตุรบญุธรรม

๑. สำเนาบตัรประจำตัวประซาชนหรือสำเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
๒. สำเนาสูติบตัรของบตุร
๓. สำเนาหนงัสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถา้ม)ี
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรส'ของผู้มีสิท่ซิ หรือสำเนาการจดทะเบยีน 

รับรองบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรื่อสำเนาคำสัง่ศาล 
หรือสำเนาคำพพิากษาว่าบตุรเบนิบตุรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรฌบ้ดร 

๕ . สำเนาการรับ/ยกเบนิบตุรบญุธรรม


