
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระน.กว้ 
เรึอ่ง การบี๓้วญัชผีูส้อบแชง่จนัไดเ้พือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขาวบัราชการเปบ็จฺาัราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ไดว้บัอบมุตัจิากคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
สมทุรปราการ ใหน้า่บญัชผี ูส้อบแชง่จบัได ้ตำแหนง่ครผู ูช้ ว่ย ตามประกาศคณ ะกรรมการศกึษาธกิารจงัห วดั 
สมทุรปราการ ประกาศ ณ วนัที ่๕ ตลุาคม ท .ศ. ๒๕๖๓ กลุม่วชัาเอกคอมหวิเตอร จำบวบ ๒ อตัรา ไปบีน้บญัช ี
เปบ็ผูส้อบแชง่จบัได ้ของคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระนกว นบ

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว ใบคราวประชมุ ครัง้ที ่ ๓/๒๕๖๔ เมึอ๋วบัที ่ ๙  เมษายน 
๖ ๕ ๖ ๔ ไดอ้บมุตั ใิหป้ระกาศบ ีน้บญั ชผี ูส้อบแชง่จนัได เ้พ ือ่บรรจแุละแตง่ต ัง้เขาวบัราชการเปน็จาัราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย วบั เงนิ เดอืนอบัดบัครผู ูช้ ว่ย สงอดัสำนกังาบเขตท ีบ้ท ีก่ารศกึษา 
มธัยมศกึษาสระแอวั จงึประกาศรายขือ่ผู!้ดว้บัการบีน้บญัช ีรายละเอยีดตามบญัชแีบบทา้ยบี้

ต ัง้บ ี ้ ผูบ้ีน้บญัชจีะถกูยกเลกิบญัชเีมีอ่มกีรณ!์ดกรณหีนึง่ ด้งตอ่ไปบี ้
๑ . ผูบ้ีน้ได้วบัการบรรจุและแตง่ตัง้ไปแลว 
๒. ผูบ้ีบ้ไดข้อสละสทิธกิารบรรจุและแตง่ตัง้ 
๓ .  ผูบ้ีบ้ไมม่ารายงาบดว้เพือ่รบีการบรรจแุละแตง่ตัง้
๔. ผูบ้ีน้เ่มอ่าจปฏบิตัหินา้ที!่ดต้ามกา้หบดเวลาทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ไนตำแหนง่ทีส่อบแชง่จบัได้

โดยใหผู้ส้อบแชง่จบัได ้ไปรายงานดว้เพ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ไนวนัที ่ ๑๗ มถินุายน ๖๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐ -  ๐ ๙ .๐ ๐  บ. ณ หอ้งประชมุเสมาสระแกว สำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอ 
เมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ และไหเ้ตรยีมดว้ใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีร่าชการไนวบัดง้กลา่วดว้ย โดยใหเ้ตรยีม 
เอกสารหอกัฐาน ไปรายงาบดว้ ดง้บี้

๑ . ปรญญาบตัร หรอืหนงัสอืวับรองคณุวุฒ ิ และระเมยีนแสดงผลการเรยีบฉบบัจรงิ พรอ้มสำเบา 
อยา่งละ ๒ ฉบับ

๒. ประกาฅมยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืวบัรองคณุวฒุปิระกาศมยีบตัรบณัฑติ และระเมยีบแสดงผล 
การเรยีบ (สำหวชัวฒุปิรญิญาตรหีอกัสตูร ๔ ป ีทีI่ดว้ชัวฒุปิระกาศมยีบตัรบณัฑติทีม่หีอกัสตูรการสอบไมน่อ้ยกวา่ 
๑ ป)ีฉบบัจรงื พรอ้มสำเบา อยา่งละ ๒ ฉบับ

๓.ไบอบญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหอกัฐาบที!่จแัสดงไบการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินาัทีส่อบโดยออกไหก้อ่นพอีไม่Vอังวับรายงาบดัวเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็บจัาราชการครูและบคุลากร 
ทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และองัไมห่มดอาบ ุฉบบัจรงิพรอ้มสำเบา จำบวบ ๒ ฉบับ

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตวสีตำ ถา่ยครัง้เดยีวอบั และถา่ยไมเ่กนิ 
๖ เดอืน ขบาด ๑  X ๑.๕ บ ี3้ จำบวน ๓ รูป (แตง่กายดว้ยเครือ่งแบบชดุปกตขิาว ประดบัอินทรธน 

ระดบั ๓ ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์
/ ๕. บตัรประจำดว้...



๕. บตัรประจำดว้ประชาชบ พรอมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๖. สำเนาทะเบยีนบาับฉบบัเจา้บาัน (ฉบบัจรงิ) พรอมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗ .ไบรบ้รองแพทยชืง่ออกไมเ่กบั ๑  เตอนชืง่แสดงวา่ไมเ่ปน็โรคตาม กฎ ก.a r t .วาควยโรค

{พ.ศ. เอ๕๔๘)
๘. หลกัฐานอึบ่  ๆ (กา้ม) เชน่ หบงัสอีสำคญัการเปลีย่นแปลงชือ่ ชือ่สกล ทะเบยีนสแรส 

ฉบบัจรงิพรอมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. เอกสารทางทหาร เชน่ แบบ สด.๘ หรอิ แบบ สด.๘ หรอ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัเพคชาย) 

ฉบบัจริง หรอัมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑ 0 . เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึขอ้มลใบฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีด

แบบทา้ยนี้
สำเนาเอกสารทกุรายการไหร้บัรองสำเนาถกูตอง ตามระเบยีบสำบกันายกรฐัมนตรวิา่ดว้ย 

งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ทัง้น ี ้หากผสูอบแชง่ขน้ไดร้ายไดไมไปรายงาบตวัตามกำหนดรบั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว 

จะถอืวา่สละสทิธใิบการบรรจและแตง่ดงครัง้นี ้และจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆภายหลงัไมได้

จงัประกาศใหท้ราบโคยทีว่กนั

ประกาศ ณ รนัที ่ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔

'ะะ^น4่— ,
(นายไสว สารบิท)

ศกึษาธกิารจงัหรดัสระแกวั ปฎบตัหินาทีแ่ทบ 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหรดัสระแกว้



- e t -

บัญชีรายซื่อ&ครบการขึ้นบัญชีผู้สอบนฃงชนได้ ลำแหบ่งครูผู้ชีวย 
นบบท้ายประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ประก้าศ ณ วับที่ (rt มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำคบ 
ท่ี

ลำm iที ่
สอบแข่ง'จัน,1ท้ 

บัญชีเดิม

ซ่ือ -  สกุล /ส าช าวซ า/ 
กลุ่มวิชา

สกาบศึกษาที่บรรจ ุ
แล?นลํงดั๊ง

หมายเหตุ

*

กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
๑ <£b บายพซิญ ะ ซาวสรุนิทร์ โรง!.รยนตา■ ทระยา 

อำเภอตาชระบา
ลไํนh rณเฃตชีน้ทีก่ารศกึ1ฑฆ้ธ์อมศึกษา 
สระพาว

สอบแข่งข้นไต้ตามประกา?) 
คณะกรรมการศกึษาธิการ 
จังหวัดลฆทุรปราการ ประกาศ 
ผ  วันที ่๕ ตุลาคม 
ช.ศ. ๒๕๖m

b ๕.๕ บ างส าวป ระกายพ อน  วงศศรื โรงเรยโ]ททัราขวิ่ทยา 
อำเภอตาชระยา
ส ํพ ไ งาณ'BITmmfทรศกึ1กฆธ์้อมศึกษา 
สระฟท



-๔-
เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึทชอมุลไนฐานขอมุลบคลากรภาครัฐ

(จำนวน ๑  ขดุ)
ใหข้าราชm รครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมุลโนฐานข้อมูลกาครัฐ ดังน

ผมีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบตัรประจำตัวประชาขน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) ลำเนาทะเบยีนนา้บ
(ค) ลำเนาหนังสีอลำดัญการนสดงการเปล่ียนช่ีอตัว/ช่ีอสกล (ท้ามี)

บุคคลในครa นครัว ให้นนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกตัอง (ทุกaนับ) 
e . บดีา

(ก) ลำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และ ลำเนาทะเบยีนนา้นของบคีา
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบีดา หรี่อลำเบาใบลำดัญการหย่า (ในกรร่นท่ีมีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) 

ห่รอลำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว,าผมีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบตัวยกฎหมายของบีดา (แบบ คร.๑๑) หรีอ ลำเบาคำสัง่ศาล 
หรือลำเนาคำพิพากษาของศาลลืงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยขอบตัวยกฎหมายของบีดา 

(ค) ลำเนาหนังสอลำกัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบีตา (ท้ามี)
(ง) ลำเบาใบมรณบัตร (ในกรณบีีตาเลืยชีวิต)

๒. มารตา ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกตัอง {ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบตัรประจำต]ัประชาขบ และ ลำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) ลำเนาทะเบียนน้ไบของผู้มีสิทธิหรือลำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) ลำเนาหน้ง์สึอลำดัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของมารคา (ท้ามี)
(ง) ลำเนาใบสำคัญโทรสมรสของมารดา หรีอลำเนาโบสำคัญการหย่า น้นกรฌีท่ีมีการหย่าร้างกับบีคาชองผ้มีสิทธิ)
(จ) ลำเนาใบมรฌบตัร (ในกรณมีารดาเลืยชีวิด)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกตัอง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตั3ประชาชน และ ลำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) ลำเนาใบสำคัญการสมรสชองผ้มีสิทธิกับคู่สมรส ห่รีอ ลำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีลิทธิ) 
(ค) ลำเนาหนังลือลำคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุลของคู่สมรส (ท้ามี)
(ง) ลำเนาใบมรณบัตร (ใบกรณีคู่สมรสเลืยชีวิต)

๔ .บตุร ใหแ้นบเอกสารพร้อมรัชรองลำเนาถูกตัอง(ทุกฉบับ)

กรณ ีผมสิทธิเปน็หญิง กรณ ผีมสีทิธเิปน็ชาย
๑ . ลำเนาบตัรประจำตทัh ะชาขนพอึลำเนาทะเบmี n n นของบุตร 
๒. ลำเนาสูติบตัรของบตุร
๓. ลำเบาหนงัลือลำคัณนสตงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบตุร (ทา้ม)ี
๔. ลำเนาคำสัง่ศาล หรือลำเไทคำพพิากษาของศาลลง็ทีส่ดุว่าบตุร 
ของ^สทิธิเปน็บคุคลใร้ความสามารทหรี่อเสรอนใร้ศวามสามารท 
(ในกรณท่ีีบุตรของผู้นสิทธิเป็นบุคคลใร้ความสามารถห่รือเสมีอบ 
ใร้ความสามารถ)

๕ . ลำเบาการรัน/ยกเปน็บตุรบญุธรรม

๑ . ลำเนาบตัรประจำต}ัประชาชนหรื่อลำเนาทะเบยีนนา้นของบตุร 
๒. ลำเนาสติูบตัรของบตุร
๓. ลํนนาหนงัลือลำดัญนสดงการเปล่ียนข่ีeKlกุลของบุตร (ทา้ม)ี
๔. ลำเนาใบสำคัญโทรสมรสของผู้มีสิทธิ หร่อลำเนาการจดทะเบยีน 

รันรองบุตรโดยชอบตัวยกฎหมายของท้มีสิทธิหรือสำเนาคำส่ัง?ทล 
ทรือลำเโทคำพพิากษาว่าบตุรเปน็บตุรโดยขอบตัวยกฎหมาย 
ของ^ สิทธิหรือสำเนาใบมรพบัตร 

๕ . ลนํใภการ ร งั /ยกเป็นบุตรบุญธรรม


