
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง ให้ผู้สอบแข่งขันได้1ปรายงาบตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ก้นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใบการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน

บัดบ้ี สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ มีตำแหน่งข้าราชการครู 
ว่างท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย อบดับครูผู้ช่วย สังกัดสำบักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ 
กลุ่มวิซาเอกฉลิกส์ จำนวน ๒ อัตรา โดยอนุมีตคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ไนการประชุมคเงท่ี 
๑๑/๒๕๖๓ เม่ือวับท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังให้ผู้สอบแข่งขับได้ข้ึนบัญชีไวัIปรายงาบตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ดังบ้ี

๑. ผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง กลุ่มวิชาเอกหิลิกส์ สำดับท่ี ๓๔ และ ๓๕ รายละเอียด 
ตำแหน่งว่าง ด้งบ้ี

๑. โรงเรียบขับเกษมวังชุมทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งเลขท่ี ๒๑๖๕ สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เฃต ๑

๒. โรงเรียนบัานกุดหิน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งเลขท่ี ๓๑๓๕ สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

๒. กำหนดวันรายงาบตัวและสถานท่ีรายงาบตัว
ให้ผู้มีลิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อ ๑ ไปรายงาบตัวเลือกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 

ในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓0 -  0๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมีองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เม่ือรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาแสัว จะส่งตัวไป 
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสถานศึกษาในวันเดียวกับ จังให้เตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะปฏิบตหน้าท่ีในวับดังกล่าวด้วย 

๓. เอกสารและหสักฐานท่ีจะด้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
๑. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียบฉบับจริง พร้อมสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศมียบัตรบัณฑิต หรือหนังลือรับรองคุณวุฒิประกาศบียบัตรบัณฑิต และระเบียบ 

แสดงผลการเรียบ (สำหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ท่ีIด้รับวุฒิประกาศนียบัตร บัณฑิตท่ีมีหสักสูตรการสอน 
ไมน้อยกว่า ๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใข้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรสภา 
ออกให้เพ่ือปฏิบ้ตหน้าท่ีสอบ โดยออกให้ก่อนหรือไม่หลังวันรายงาบตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/๔. รูปถ่ายเคร่ืองแบบ...



๔. รูปถ่ายเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อับดับครูผู้ช่วย 
(ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายคร้ังเดยวอัน หบาตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวบตาดำ ขบาด ๑ X ๑.๔ น้ิว 
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม,เกิน ๖ เดึอบ จำบวบ ๓ รูป

๕. บัตรประจำต้วประซาซบฉบับจริง พรอมลำเนา จาบวบ ๒ ฉบับ
๖. ทะเบียนบ้านฉบบเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมลำเบา จำบวบ ๒ ฉบับ
๗. ไบรับรองแพทย์ซ่ึงออกไหIม'เกิน ๑ เดีอบ ซ่ึงแสดงวำไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าดัวยโรค 

(พ.ศ.๒๕๔๙) จำบวบ ๑ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร เข่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (ลำหรับเพศชาย)

ฉบับจริง พร้อมลำเบา จำบวน ๒ ฉบับ
๙. หลักฐานอ่ึน  ๆเช่น หนังสือลำดัญการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกล ทะเบียนสมรส (ล้ามี)

ฉบับจริง พร้อมลำเนา จำบวบ ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารอ้างอิงประกอบการนับทึกข้อมลใบฐานข้อนูลบคลากรภาครัฐ รายละเอยดแบบทึายน้ี
ลำเบาเอกสารทุกรายการใฟ้รับรองลำเบาถูกต้อง ตามระเบียบลำนักนายกรัฐมบตรื 

ว่าด้วยงาบสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ท้ังน้ี หากผู้สอบแช่งข้นไต้รายโดไมใปรายงาบดัวตามกำหนดรับ เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

จะถ่อว่าสละสิทธิโบการบรรจุและแต่งต้ังคร้ังน้ี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ภายหลังไมใต้
จงประกาศไหทราบโดยท่ํว่อับ

ประกาศ ณ รันท่ี ^ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔เ̂
(นางสาวกมลวรรณ กล่ับเกล้ียง)

รองศึกษาธการจงหรัด รักษาการใบตำแหน่ง ศึกษาธการอังหวัดสระแล้ว 
ปฎิบีติหนัาท่ีแทบ ประธานกรรมการศึกษาธิการอังหรัดสระแก้ว



เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ขุด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัด[ตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี
ผู้มีสีหร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกaบัน)

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขบ หรีอสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหบัาท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ช่ือสกล (ถ้ามี)

บุคคลใบครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บีดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบัาบของบีดา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบีดา หรีอสำเบาใบสำคัญการหย่า บันกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับมารดา 

ของผู้มีสิทธิ) หรีอสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบต้วยกฎหมายของบีดา (แบบ คร.๑๑)
หรือ สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบีคา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบีดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบีดาเสืยชีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำต้วประชาชน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารคา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเบาใบสำคัญการหย่า บันกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบีคาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเบาถูกต้อง (ทุกฉบีบ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณีผ้มีสทิธิเป็นหญิง กรณีผมีสทธิเป ็นชาย
๑. สำเนาบัตรประจาตัวประจาขบหรือสำเบาทะเบียนช้า■นของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเบาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเบาคำส่ังศาล หรือสำเบาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเลมีอบไร้ความสามารถ 
บันกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็บบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอบ 
ไร้ความลามารถ)

๔. สำเบาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขบหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๖. สำเบาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเบาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียบซ่ือ-สกุล'ของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบด้ายกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบต้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๔- สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


