
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขบัไดไ้ปรายงานตวัเพีอ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการ 

เปน็ขาัราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููซ้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่๒๕ กบัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรือ่ง การขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขบัไดใ้บการสอบแขง่ขนัเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขาัรบัราซการ 
เปน็ขาัราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน

บดันี ้สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ มตีำแหนง่ขา้ราชการครวูา่งทีจ่ะบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดข้ึน้บญัช1ีวั เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
อนัดบัครูผูช้ว่ย กลุม่วชิาเอกการเงนิและบญัช ีจำนวน ๒ อตัรา โดยอนมุตีคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ในคราวประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๖๔ เมือ่วบัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๔ จังไหผู้ส้อบแขง่ขบัไดข้ึน้บญัชIีวิไปรายงาบตวัเพีอ่บรรจุ 
และแต่งต้ัง ดงันี้

๑. ผ ูม้ ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ต้ัง กล ุม่วชิาเอกการเงนิ และบ ญั ช  ี สำดบัท ี ่ ๒ รายล ะเอ ยีด  
ตำแหนง่วา่ง ดง้นี้

๑ . โรงเรยีนบาันดา่น (ราษฎรบำรงุ) อำเภอเมอีงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่ ๑๑๗ 
สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑

๒. โรงเรยีนอนบุาลวงัสมบรูณ  ์ อำเภอวงัสมบรูณ  ์ จงัหวดัสระแกว้ ตำแหนง่เลขที ่ ๘๓๘ สงักดั 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑

๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงาบตวั
ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑  ไปรายงาบตวัเลอกสถานศกึษาเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 

ในวันท่ี ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๘.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุเสมาสระแกว้ สำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดั 
สระแก้ว ตำบลทา่เกษม อำเภอเมองสระแกว้ จังหวดัสระแกว้ เมือ่รายงานตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไป 
ปฏบิตัหินา้ทีท่ีส่ถานศกึษาในวนัเดยีวกบั จงัใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหนาทีไ่นวบัดงักลา่วดว้ย

๓ .  เอกสารและหสกัฐานท ีจ่ะตอ้งน ำ ไปแสดงในวบัรายงานตวั
๑ .  ปรญิญาบตัร หรอีหนงัลอืรบัรองคณุวฒุ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอีหนงัลอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศบยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีน (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ีทีI่ดร้บัวฒุปิระกาศบยีบตัร บณัฑติทีม่หีสกัสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑  ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓ .  ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีI่ขแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พีอ่ปฏบิตํหนา้ทีส่อบ โดยออกให้ก,อบหรอืไมห่ลงัวบัรายงาบตวัเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/ ๔ .รปูถา่ย...



๔. รปูถา่ยVครือ่งแบบขา้ราซ การปกตขิาว ประดับอิน'ทรซ 'นู อนัดบัครผููช้ว่ย 
(1มป่ระดบัเครือ่งราขอสิรยิาภรณ) ถา่ยครัง้เดยีวกบ ห'นาตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑  X  ๑ . ๕  น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖  เดอีบ จำนวน ๓ รูป

๕. บตัรประจำตวัประขาขบฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๖. ทะเบยีนบาับฉบบัเจา้บาับฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทยซ์ึง่ออกให1มเ่กนิ ๑ เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่ปน็โรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดวัยโรค 

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

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. หลกัฐานอืน่  ๆ ฝ น  หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซึอ่ ซ่ึอสกุล ทะเบยีนสมรส (ลา้ม)ี

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารอาังองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยิดแบบฟา้ยนิ้

สำเนาเอกสารทกุรายการใฟร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนดร ื
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ทัง้นิ ้หากผูส้อบแชง่ขน้ไดI้มใปรายงานตวัตามกำหนดวนั เวลา และสลาบทีต่งักสา่ว จะถอ่วา่ 
สละสทิธไินการบรรจแุละแตง่ตงครัง้นี ้ และจะเรยืกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงํประกาศใฟท้ราบโดยทัว่กบั

ประกาศ ณ ว นั ท ี่̂ ^  มนีาคม พ .ศ .๒๕๖๔

(บางสาวกมลวรรณ กลัน่เกลีย้ง)
รองศกึษาธกิารจงัหวดั รกัษาการในตำแหนง่ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ 

ปฎบิตีหนา้ทีแ่ทน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้

-๒-



เอกสารอา้งองิประกอบการบนทกีขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิหริ ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขบ หรีอสำเนาบัตรประจำตัวเจัาหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเบาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนข่ีอตัว/ซ่ีอสกุล (ถาบี)

บคุคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดีา

(ก) สำเบาบัตรประจำตัวประชาขน และ สำเนาทะเบยีนบา้นของบดีา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบีดา หรีอสำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณท่ีีบีการหย่าร้างคับมารดาของผูบี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้บีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบตัวยกฎหมายชองบีดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดวำผู้มสิทธิเป็นบุตรโดยขอบตัวยกฎหมายของบีดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงฤารเปล่ียนข่ือ-สกุลของบีดา (ถ้าบี)
(ง) สำเนาโบมรณบัตร บันกรณบีีคาเสียข้วต)

๒. มารดา ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำต้วประชาชน และ สำเนาทะเบยีนของมารคา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้บีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้บีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของมารดา (ถ้าบี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า บันกรณีท่ีบีการหย่าร้างคับบีดาของผ้มสิทธิ)
(จ) สำเบาใบมรณบัตร บันกรณมีารดาเสียชืวต)

๓. คู่ศมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบีบ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้บีสิทธิคับคู่สมรส หรือ สำเบาใบสำคัญการหย่า บันกรณีท่ีบีการหย่าร้างคับผู้บีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือด้ว/ข่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้าม)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร บันกรณีคู่สมรสเสียขีวต)

๔. บุตร ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณีนมสิ'ทธิเป็น1หฌิง กรณีผ้บีสิทธิเป็นชาย

๑ .  สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้ไนของบุตร 
๖ . สำเนาสูติบัตรของบุตร

๓ .  สำเนาหนังสีอสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของบุตร (ถ้าบี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาจองศาลถึงท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้บีสิทธิเป็นบุคคลใร้ความสามารถหรือเสบีอนไร้ความสามารถ 
บันกรณีท่ีบุตรของผู้มสิทธิเป็นบุคคลใร้ความสามารถหรือเสบีอน 
ไร้ความสามารถ)

๔- สำเบาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขบหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
๒. สำเนาสูติบัตรของบุตร
รท. สำเนาหนังสิอสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของบุตร (ถ้าบี)
๔. สำเบาใบสำคัญการสมรสของผู้มสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบตังยกฎหมายของผู้บีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบตัวยกฎหมาย 
ของผู้-บีสิทธิหรือสำเบาใบมรณบัตร 

๔. สำเนาทารรํบ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


