
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง ให้ผู้สอบแข่งข้นได้1ปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้าวับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ก้นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง การฃ้ีนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน

บัดน้ี สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประลมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มีตำแหน่งข้าราชการครูว1างท่ีจะบรรจุ 
และแต่งต้ังผู้สอบแข่งขับได้ข้ึนบัญชี1วัเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
อันตับครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 
๑ อัตรา โดยอบุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ไนการประจุมคร้ังท่ี ๑0/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังให้ผู้สอบแช่งขันได้ข้ึนบัญชี!ว!ปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ตังน้ี

๑. ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ ลำตับท่ี ๑๑ ตำแหน่งว่างท่ีโรงเรียน 
บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งเลขท่ี ๑๕๙๓ 

๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานท่ีรายงานตัว
ให้ผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 

ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐0 บ. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เม่ือรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแล้ว จะส่งตัวไป 
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสถานศึกษาในวันเดียวกัน จังให้เตรียมตัวไห้พร้อมท่ีจะปฏิบ้ตหน้าท่ีไนวับตังกล่าวด้วย 

๓. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตัองนำไปแสดงโนวันรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังลือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศบียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกาศบียบัตรบัณฑิต และระเบียน 

แสดงผลการเรียน (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ท่ี!ตัรับวุฒิประกาศบียบัตร บัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการสอน 
ไม่น้อยกว่า ๑ จ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีไข้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา 
ออกให้เพ่ือปฏิบ้ตหน้าท่ีสอน โดยออกไห้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และอังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/๔. รูปถ่ายเคร่ืองแบบ...



๔. รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราซการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย 
&ม่ประดับเคร่ืองราซอิสริยาภรณ์) ถ่ายคร้ังเดยวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวนตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว 
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จาบวน ๓ รูป

๕. บัตรประจำดัวประซาซนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๖. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบัานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗.ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้1ม่เกิน ๑ เดือน ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค 

(พ.ศ.,๒๔๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร เช่น แบบ สด.๘ หรอ แบบ สด.๙ หรอ แบบ สด.๔๓ (สำหรับเพศซาย)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๙. หลักฐานอ่ืน  ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกล ทะเบียนสมรส (ล้าม)

ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายน้ี
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รับรองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงาบสารบรรณ พ.ค. ๒๔๒๖
ท้ังน้ี หากผู้สอบแช่งข้นไดํไม่ไปรายงาบตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งท้ังคร้ังบ้ี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ภายหลังไมใด้
จํงประกาคให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วัน1ท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

<ะTrAoL-t.— 7

(นายไสว ลารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฎิบัติหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

-b~



เอกสารบ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรa คๆรัฐ
(จาบวบ ๑ ชุด)

ให้ข้ารา,ซก'ารครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการปับหกข้อมูลใบฐานข้อมูลภาครัฐ ดงน้ี
ผู้มีสิหริ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

: (ก) สำเบาบัตรประจำตัวประชาชน หรีอสำเนาบัตรประจำตัวเจัาหน้าท่ีของรัฐ
1.: (ข) :สำเนาหะเบียนบ้าน-'/;':ไ

(ค) สำเนาหบังลือสำคัญการแสดงการฟล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ท้ามี) : ' ะ ไ!

; บุคคลในครอบครัว ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถกต้อง (ทุกฉบับ) - " ‘ : '
: ๑. บิดา ' :

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสชองบิดา หรีอสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกบมารดาของผู้มี 

• สีหริ) หรือสำเนาการจดทะ'เบียนรับรองบุตรว่าผู้มีลืทริเบินบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
; คำล่ี'งศาลหรือลำเนาคำพพากบาของศาลลึงท่ีส̂ าผู้มีสิทริเบินบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ท้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ใบกรณีบิดาเสียซีวต)

to. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสีหริหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีลืหริ 
(ค) สำเนาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ท้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้าง่กับบิดาของผู้มีสิหริ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชวิต)

รก. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) ลำเนาใบลำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้,มีสิทธิ) 
(ค) สำเบาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู'สมรส (ท้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบตร (ในกรณีคู่สมรสเสียซวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร่ัอมรับรองสำเนาถูกต้อง {ทุกฉบับ)

กรณีผ้มีลืทริเบินหญิง กรณีผ้มีสิหธิเบินชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
๖. สำเนาสูติบัตร1ของบุตร ■ ^  --j-
๓. สำเนาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ท้ามี)
๔. สำเนาคำล่ี'งศาล หรือสำเนาคำพิพากบาของศาลถงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีลืทริเบินบุคคลไร้ความสามาพหรือเสมือนไรความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผ้มีลืทริเบินบุคคล่ีไร้ความสามารถหรือเสมีอบ 
ไร้ความสามารถ)

๔.สำเนาการรับ/ยกเบิบบุตรบุญธรรม ;./:-

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขบหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๖. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหบังลือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ท้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิหริ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มีลืทริหรือสำเนาคำล่ี’งศาล 
หรือสำเนาคำพพากษาว่าบุตรเบินบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีลืหริหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๔. สำเนาการรับ/ยกเบินบุตรบุญธรรม


