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เรือ่ง การรายงาบตวัเขา้รบัการบรรจแุละแต,งต้ัง

เรยีน วชิาเอก

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ประกาศ ณ วันที ่( ฝ ็ °) พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำตบัที่

จำนวน ๑  ชดุ

ด ว้ยค ณ ะกรรม การศ กึษ าธกิารจ งัห วดั ส ระแกว้  ไดป้ ระกาศช ืน้ บ ญั ชผี ูส้อบ แขง่ขน้ ได ้ 
ของคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดักาญจนบรุ ี เปน็บญัชผี ูส้อบแขง่ขน้ไดข้องคณะกรรมการศกึษาธกิาร 
จงัหวดัสระแกว้ เพ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราขการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ 
ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระแกว้ รายละเอยีดตามประกาศทีจ่ดัสง่มาพรอัมนี้

ลำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จงึใหท้า่นไปรายงานตวัเพือ่เขา้รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ 
ในวบัท ี ่ ๑  มถินุายน ๒๔๖๔ เวลา ๐£๕๓๐ -  ๐ ๙ .๐ ๐  น. ณ  หอ้งประชมุเสมาสระแกว้ ลำนกังาบศกึษาธกิาร 
จงัหวดัสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานทีร่ะบไุวั 
ตามประกาศทีจ่ดัสง่มาพรอ้มนี ้ท ัง้น ี ้หากทา่นไมไ่ปรายงาบตวัตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีต่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธ ิในการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้และจะเรยีกรอ้งสทิธไิดๆ ภายหลงัไมได้

จงึเรยีบมาเพีอ่ทราบ

ขอแสดงความนบัถอื

(นาฟ้ลํว ลำรีนท) ^
ศึทiทธิาทรจัเทร้ทลํพ,

กลุม่บรหิารงานบคุคล 
โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๖๔๔ ตอ่ ๒ 
โทรสาร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕ ต่อ ๙



ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิาร'จงัหวดัสระนกว 
เรือ่ง การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครู 

และ,บคุลากรทางการศกึษา ดำแหน,งครูผูช้ว่ย

ตามที ่ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
กาญจนบรุ ีใหน้ำบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ดำแหบง่ครผููช้ว่ย ตามประกาคคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดักาญจนบรุี 
ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๗ กน้ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุม่วชิาเอกชวีวทิยา จำนวน ๑  อตัรา และกลุม่วชิาเอกร!ีสกิส ์ จำนวน 
๒ อตัรา ไปขึน้บญัชเีปน็ผูส้อบแขง่ขบัได ้ของคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ น้ัน

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในคราวประชมุ ครัง้ที ่ ๓/๒๕๖๔ เมีอ่วนัที ่ ๙  เมษายน  
๒๕๖๔ ไดอ้นมุตั ไิหป้ระกาศข ึน้บญั ชผี ูส้อบแขง่ขบัได เ้พ ีอ่บรรจแุละแตง่ต ัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย รบัเงนิเดอืนอนัดบัครผู ูช้ว่ย สงักดัสำนกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษา 
มธัยมศกึษาสระแกว้ จงัประกาศรายซือ่ผูไ้ดร้บัการขึน้บญัช ี รายละเอยีดตามบญัชแีบบหา้ยนั้

ทัง้นี ้ ผูข้ึน้บญัชจีะถกยกเลกิบญัชเีมือ่มกีรณใีดกรณหีบีง่ ดงัตอ่ไปนี้ 
๑. ผูน้ัน้ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ไปแลว 
๒. ผูน้ัน้ไดข้อสละสทิธกิารบรรจแุละแตง่ตัง้ 
๓. ผูน้ัน้ไมม่ารายงาบดวัเพีอ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้
๔. ผูน้ัน้ไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดต้ามกำหนดเวลาทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ในตำแหนง่ทีส่อบแขง่ขนัได้

โดยใหผู้ส้อบแขง่ขนัได ้ไปรายงานตวัเพ ีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ในวนัที ่ ๑  มอีบุายน ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๐ ๙ .๐ ๐  น. ณ หอ้งประชมุเสมาสระแกว้ สำมกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอ  
เมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแก้ว และใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอัมทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีร่าชการในวบัดงักลา่วดว้ย โดยไหเ้ตรยีม 
เอกสารหลกัฐาน ไปรายงาบตวั ดงันี้

๑ .  ปรญิญาบตัร หรีอหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีบแสดงผลการเรยีบฉบบัจรงิ พรอัมสำเนา 
อยา่งละ ๒ ฉบับ

๒. ประกาศบยีบตัรบณัฑติ หรือหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศบยีบตัรบณัฑติ และระเบยีนแสดงผล 
การเรยีน (สำหรับวฒุปิริญญาตรหีลกัสตูร ๔ ป ีที!่ดร้บัวฒุปิระกาศบยีบตัรบณัฑติทีม่หีลกัสตูรการสอบไมน่อ้ยกวำ 
๑  ป)ี ฉบบัจริง พรอัมสำเนา อยา่งละ ๒ ฉบับ

๓.ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอีหลกัฐานทีไ่ขแ้สดงใบการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่วุสุภา 
ออกใหเ้พีอ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อนโดยออกใหก้อ่นvtรือไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ีอบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และองัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำบวบ ๒ ฉบับ

๔. รูปลา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกและไม่สวมแว่นตาสิตำ ถา่ยครัง้เดยีวกน้ และถา่ยไมเ่กนิ 
๖  เดอืน ขนาด ๑  X ๑.๕  น้ิว จำนวน ๓ รูป (แตง่กายดว้ยเครือ่งแบบชดุปกตขิาว ประดบัอบีทรธนู 

ระดบั ๓ ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสีรยิาภรณ)ี
/ ๕. บตัรประจำตวั...



-๒-

๔. บตัรประจำตวัประซาขบ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบบ
๖ . สำเนาทะเบยีนบานฉบบัเจา้บา้น (ฉบบัจริง) พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกไมเ่กนิ ๑  เดอืน ซึง่แสดงวา่ไมเ่ปน็โรคตาม กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค

(พ.ศ. ๖๕๔๙)
๘. หลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้บ)ี เขน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นแปลงซือ่ ซือ่สกล ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๙ . เอกสารทางทหาร เขน่ แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙  หรอื แบบ สด.๔๓ (สำหรบัเพศขาย) 

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑ ๐ . เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึขอ้มลในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีด

แนบทา้ยบี้
สำเนาเอกสารทกุรายการไทร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวิา่ดว้ย 

งาบสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖
ทัง้บี ้หากผูส้อบแขง่ขน้ไดร้ายใดไมไ่ปรายงาบตว้ตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว 

จะถอืวา่สละสทิธไินการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้บี ้และจะเรยีกรอ้งสทิธไิด ๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศไทท้ราบโดยทัว่คนั

ประกาศ ณ วนัที ่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(บายไสว สารบีท)
ศกึษาธกิาร'จังหวัดสระแถว้ ปฎ'บตหน้าท่ีแทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



-๓-
บญัชรีายขีอ่&ดร้บการขึน้บญัชผีสูอบแขง่ขนัได ้ตำแหนง่ครผูชูว่ย 

แนบดา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว 
ประกาศ ณ วนัที ่ b  5  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำคบ  
ที่

ลำดบ้ที่ 
สอบแขง่ขนัได้ 

บญัชเีดมิ

ชีอ่ -  สกลุ /ส าโท 1ว ชิ า/ 
กลุม่วชิา

สถานศกึษาทีบ่รรจุ 
และแตง่ดัง้

หมายเหด

๑ ๑๔
กลน่วชิาเอกชวีวหิยา 
นายนนทขยั บญุหม่ีบ โรงเรียบท’พพระย'าพทยา 

อำเภอโคกสูง
สำนักงาบเจตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สระฟท

สอบแข่งขันไต่'ตามประกาศ 
คพะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ 
ณ วับท่ี ©>๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒£๖๓

๑ ๑๒
กลน่วชิาเอกฉสกิล  ํ
บางสาวธบซัพร บุตรพี โรงเรียบวังบ้ําเย็บ่วิทยาคม 

อำนาอวังบ้ําพ็น
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สระแก้ว

๒ ๑ รท นายณฐัพล เหลอืงสอาด โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
อำเภอวังสมบุรถร
สำนักงานเซตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สระแก้ว

M ---------------



เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั
(จำบวบ ๑  ชดุ)

ใหข้า้ราขการครู/ครูบรรจุใหม ่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลใบฐาบข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้นนบเอกสารพรัอมรับรองสำเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน หรือสำเนาบัตรประจำดัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนนา้น
(ค) สำเนาหน้งลือสำคัญการแสดงการเปล่ียนข่ือตัว/ข่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลไนครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขบ และ สำเนาทะเบียนน้านของบดิา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณท่ีีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) 

หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบตัวยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนาคำสัง่ศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบตัวยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหน้งลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาไบมรณบัตร (ในกรณบิีดาเลียรทต)

๒. มารคา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนน้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหน้งลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเบาใบสำคัญการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณมีารดาเลียชีวต)

๓. ถู,สมรส ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัว์ประซาขน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเบาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคญัการหย่า (ใบกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหน้งลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือตัว/ข่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้าม)ี
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเลียชีวต)

๔. บตุร ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเบาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีมสีทิธเิปน็หญงิ กรผผีม้สีทิธเิปน็ชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขบหรือสำเบาทะเบียนน้านของบุตร 
๖. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหน้งลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาจองศาลถึงท่ีสุคว่าบุตร 
ของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอบไร้ความลามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความลามารถห่รีอเสมีอบ 
ใร้ค'วามสามารถ)

๔. สำเนาการรัช/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประขาชนหรือสำเนาหะเบียนน้านของบุตร 
๖. สำเนาสูติบัตรของบุตร
๓. สำเนาหน้งลือสำคัญแสดงการเปล่ียนข่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนา1ใบสำคัญกา'รสมรส'จองผมสิทธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน 

รับรองบุตรโดยขอบตัวยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ังศาล 
หรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบตัวยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาใบมรณบัตร 

๔. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


