
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธการจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใทผู้ส้อบแชง่ขบัได!้ปรายงาบตวัเพือ่รบิการบรรจแุละแตง่ตัง้เจา้วบัราชการ 

เปน็จา้ราซการครนูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธการจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วบัที ่๒(£ กน้ยายบ พ.ศ. ๒(£๖๓ 
เรือ่ง การขึบ้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแชง่ขนัไดไ้บการสอบแชง่ขบัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเจา้วบัราชการ 
เปบ็จา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสานกงานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน 
ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ ’นบ

บดับี ้สา์บกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประทมศกึษาสระแกว้ เขต ๑  และเขต ๒ มตำแหนง่จา้ราชการคร ู
วา่งทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ผ ูส้อบแชง่ขนัไดข้ึบ้บญัชไีวเัจา้วบัราชการเปบ็จา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครผููช้ว่ย อบัตบัครผู ูช้ว่ย สงักดัสำบกังาบเขตพืบ้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เซต ๑  และเฃต ๒ 
จาับวบ ๒ กล ุม่วชัาเอก รวม ๒ อตัรา ตามบญัชตีำแหนง่วา่งแบบทา้ยบ ีโ้ดยอบมุตคณะกรรมการศกึษาธกิาร 
จงัหวดัสระแกว้ ไนการประชมุครัง้ที ่ ๖/!ร (£๖๓ เมือ่วบัที ่๖๓ มอืบุายบ ๒(£๖๓ จงัไทผู้ส้อบแชง่ขบัไดข้ึน้บญัชไีว ั
ไปรายงาบตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ ตงับี้

๑ . ผูม้ลืทิธไิดว้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้
๑ . กล ุม่วชิาเอกคณ ดํศาสตร ์ สำตบัท ี ่ ๗ ตำแหนง่วา่งท ีโ่รงเรยีนบาับคลองหมากบดั อ ำเภ อ  

เมอืงสระเ๓ว จงัหวดัสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่๑๒๗๖
b . กล ุม่วซัาเอกภาษาองักฤษ สำตบัที ่ ๓ ตำแหนง่วา่งทีโ่รงเรยีบบาับทห้ไทย อำเภอตาพ ระยา 

จังหวัดสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่๑๗๘๒
๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงาบตวั

ใทผู้ม้สีทิธไิดว้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามจอ้ ๑ ไปรายงานตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ไนวับท่ี ๙  ตลุาคม ๖(£๖๓ เวลา 0๘ .๓ 0 -  ๐๘ .0๐  บ. ณ ทอ้งประชมุสำบกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ตำบล 
ท า่เกษ ม  อ ำเภ อ เม อื งส ระแกว้  จงัห วดัสระแกว้ เม ือ่ รายงาบ ตวัแล ะเล อิ ก ส ท าบ ศกึ ษ าแลว จะสง่ตวัไป 
ปฏบิตัหินา้ทีท่ ีส่ถานศกึษาในวบัเดยีวกนั จึงไทเ้ตรยีมตวัไหพ้วอัมทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีไ่นวนัตงักล,าวดว้ย 

๓ . เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะดอ้งนา่ไปแสดงไนวนัรายงานตวั
๑. ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืวับรองคณุวุฒ และระเบยีนแสดงผลการเรยีบฉบบัจรงิ พรอมสำเนา

จำบวบ ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืวนัรองคณุวฒุประกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีน (สำหรบัวฒุปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ีทีI่ดว้บัวฒุประกาศบยีบตัร บณัฑติทีม่หืลกสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑  ป)ี ฉบบัจริง พรอมสำเบา จำบวบ ๒ ฉบับ

๓ . ไบอบญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสูภา 
ออกไทเ้พือ่ปฏบิตีหนา้ทีส่อนโดยออกไทก้อํบหรอีไมห่ลงวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปบ็จา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และองัไมห่มดอาย ุฉบบัจริง พรอ้มสำเบา จำบวบ ๒ ฉบับ

/ ๔. รปูถายเครือ่งแบบ™



๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขาราชการปกตขิาว ประดบัอนิทรธน อนัดบัครผููข้วย 
(ไมป่ระดนัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยวก’น หน้าตรงไม่สวมVIมวกและไม่สวมแวนตาดำ ขนาด ๑  X ๑.๕ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแถว้ไมเ่กน ๖ เดอืน จำนวน ๓ รูป

๕. บตัรประจำควัประชาชนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๖ . ทะเบยีนนา้นฉบบัเจา้นา้นฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗ .ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกให!้มเ่กบิ ๑  เดอืน ซึง่แสดงวาไมเ่ปน็โรคตามกฎ ก.ค.ค.วา่ควยโรค 

(พ.ค.๖๕๔๙) - . จำนวน ๑ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร ฝ น  แบบ สด.๘ หรอิ นบบ สด.๔ หรอิ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัเพศชาย)

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๙ . หลกัฐานอืน่ า  ฝ น  หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นชึอ่ ซึอ่สกลุ ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)

ฉบบัจริง พรอ้มสำเบา จำนวน ๒ ฉบับ
๑ 0 . เอกสารอางองิประกอบการบนัทกึขอมลใบฐานขอมลบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ิ
วา่ดวัยงานสารบรรณ พ.ค. ๒๕๒๖

ทงํน้ ิ ้หากผูส้อบแข*งฃนัไต!้มใปรายงานตัวตามกำหนดรัน เวลา และสถานทีด่งักล'าว 
จะถอีวา่สละสทิธใีนการบรรจแุละแตงตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยิกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมใต้

จงํประกาศไหท้ราบโดยทัว๋ลบั

ประกาศ ณ รนัท่ี 1ฮ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

J *— ‘

{นางมาล พณิสาย)
ศก,ษาบเีทศท  รกัษาการในดำแหนง 

ศกึษาธการจงัหรดัสระแกว้ ปฏบิตีหนา้ทีแ่ทบ 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหรดัสระแกว้

-๒-



เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้ารารการครู/ครูบรรจุใVม* จัดเตรืยมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลใบฐานข้อมูลภาครัฐ ดังบี้

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบตัรประจำดัวประขาชน หรือลำเนาบัตรประจำคัวเข้าหนาท่ีของรัฐ 
(ข) ลำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) ลำเนาหนังสือลำดัญการแสคงการเปล่ียนข่ีอดัว/ข่ีอสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
«. บิดา

(ก) ลำเนาบตัรประจำดัวประชาชน และ ลำเนาทะเบยีนบา้นของบดิา
(จ) ลำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือลำเนาโบสำคัญการหยา (โนกรณท่ีีมีการหย่าร้างคับมารดา 

ของผู้มีสิทธิ) หรือลำเบาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่ๆผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.®๑)
หรือ ลำเนาคำสงิศาล หรือลำเนาคำพพากบาของศาลถงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) ลำเนาหนังสือลำดัญแสดงการเปล่ียนข่ีอ-สกุลของบิดา (ถ้าม)ี
(ง) ลำเนาโบมรณบัตร (โนกรณีบิดาเสิยชีวิต)

๒. มารคาให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบัตรประจำดัวประซาซน และ ลำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) ลำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือลำเนาสตบัตรของผัมีสิทธิ 
(ค) ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้าม)ี
(ง) ลำเนาใบสำคัญการสมรสจองมารดา หรือลำเนาโบสำคัญการหยา (โบกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) ลำเนาใบมรณบัตร {ในกรณีมารดาเลียชีวิต)

๓. ถู,สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบตัรประจำคัวประชาชน และ ลำเนาทะเบียนของคสมรส
(ข) ลำเนาใบลำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิคับคสมรส หรือ ลำเนาใบสำคัญการหย่า (โบกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับผู้มีสิทธิ) 
(ค) ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือคัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้าม)ี
(ง) ลำเนาใบมรณบัตร (โบกรณีดู่สมรสเสียชีวิต)

๔  บตุร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีมสทิธเิปน็หญงิ กรณผีม้สีทิธเิปน็ชาย
๑. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนห่รือลำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. ลำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. ลำเนาหนังสือลำคัญแสคงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. ลำเนาคำส่ังศาล หรือลำเนาคำทึพากบาชองศาลถีงท่ีสุดว่าบุตร 
ชองผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารทหรือเสมีอบไร้ความสามารล 
(โนกรณีท่ีบุตรจองผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอน 
ไร้ความสามารถ)

๔. ลำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑ .ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือลำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. ลำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. ลำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มสิทธิ หรือลำเนาการ่จดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือลำเนาคำส่ังศาล 
- หรือลำเนาคำพพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของผู้มีสิทธิหรือลำเนาใบมรณบัตร 
๔  ลำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


