
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัไดIปรายงานตวัเพํอ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราซการ 

เปน็ขา้ราซการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตาัแหนง่ครผููข้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรือ่ง การขึน้บญัซแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดใ้นการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน

บดันี ้สำนกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑, เขต ๒ และสำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗ มตำแหนง่ขา้ราชการครวูา่งทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดข้ึน้บญัชใีวเัขา้รบั 
ราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย อนัตบัครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ กล ุม่วชิาเอกคณ ติศาสตร ์ จำนวน ๑ อตัรา โดยอนมุตัคิณะกรรมการ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในการประชมุครัง้ที ่ ๙/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๓ จงัใหผู้ส้อบแขง่ขบัใด ้
ข้ึนบญัชีไว่ไปรายงานตัวเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง ตงันี้

๑. ผูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ กลุม่วชิาเอกคณติศาสตร ์ลำตบัที ่ ๓๒ ตำแหนง่วา่งทีโ่รงเรยีน 
บ้านหนองบัวสันติสฃ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่๒๔๙๓

๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงานตวั 1 . '
ใหผู้ม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑ ไปรายงาบตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 

ในวันท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ  ̂หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ เม ือ่รายงานตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไป 
ปฏบิตัหินา้ทีท่ ีส่ถานศกึษาในวนัเดยีวกนั จงัใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอัมทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัตงักลา่วดว้ย

๓. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนา่ไปแสดงในวนัรายงานตวั
๑. ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรบัรองคณุๅฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศบยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรับรองคณุจตุ)ํประกาศนยบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีบ (สำหรบัวฒปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ี ทีI่ตร้บัจฒุประกาศนยบตัร บัณฑติทีมี่หสกัสตูรการสอบ 
ไมน่อ้ยกวา่๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครูตามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน โดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/ ๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบ...

ร # *



๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตชิาว ประดับอินทรธน ู อบคบครผููช้ว่ย 
พประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกบั หนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดัา ขบาด ๑ X ๑.๔ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่อนิ ๖ เดอืน จำบวบ ๓ รูป

๔. บตัรประจำตวัประชาชนฉบบัจรงิ พรอ้มลา้เนา จำบวบ ๒ ฉบับ
๖. ทะเบยีนบาับฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ พรอ้มลา้เนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทยซ์ึง่ออกให1้มเ่อบิ ๑ เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่ปน็โรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค 

(พ.ศ.๒๔๔๙) 4 จำนวน ๑ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร เชน่ แบบ สด.๘ หริอ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (ลา้หรบัเพศชาย)

ฉบับจริง พรอ้มลา้เนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. หลกัฐานอืน่  ๆ เชน่ หนงัสอืลา้คญัการเปลีย่นชือ่ ซ่ือสๆล ทะเบยีนสมรส (ลา้ม)ี

ฉบับจริง พรอ้มลา้เบา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูโนฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแบบทา้ยนี้

ลา้เนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองลา้เนาถกูดอ้ง ตามระเบยีบลา้นกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบแชง่ขนัไดไืมไ่ปรายงานตวัตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตงตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมใด้

จงํประกาศใทท้ราบโดยทัว่กนั

-๒-

(นางคริลิกัษณ ์ หอ้งทองคำ)
นกัวชิาการศกึษาชำนาญการพเิศษ รกัษาการในตำแหนง่ 

ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกวั ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้



เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสีหริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำดัวประซาขบ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหนาท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และ สำเนาทะเบียนบ้านซองบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณท่ีีมีการหย่าร้างคับมารดา 

ของผู้มีสิทริ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเบินบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ ดร.๑๑)
หรือ สำเนาคำสัง่ศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเบินบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดาเสียชีวิต)

๒. มารดาใหแ้นบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกูตอ้ง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีลิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (1นกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู'สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส ;
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิคับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง {ทุกฉบับ)

กรณผีมสีทิธเิบนิหณงิ กรณผีมสทิธเิบนิซาผ
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรซองบุตร
๓. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาซองศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเบินบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเบินบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๕. สำเนาการรับ/ยกเบินบุตรบุญธรรม

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

รับรองบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเบินบุตรโดยซอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๕. สำเนาการรับ/ยกเบินบุตรบุญธรรม


