
กําหนดการรายงานตัว 

ผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  ครั้งท่ี ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ตามประกาศ กศจ.อุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ในศุกรที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  หองประชุม ชั้น ๑ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ตําบลบานจั่น   อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี    

--------------------------------------------- 

วันศุกรที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - ลงชื่อรายงานตัว/กรอกใบรายงานตัว  ๒  ชุด   

       พรอมสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว 

       ใหแยกเอกสารประกอบการรายงานตัวออกเปน  ๒  ชุด 

-  ตรวจเอกสาร ณ จุดรับรายงานตัว 

 เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - เลือกโรงเรียนเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้ง 

     - ปฐมนิเทศขาราชการครูบรรจุใหมเพื่อมอบนโยบาย 

       โดย ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

     - รับฟงคําชี้แจงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 เวลา  ๑๓.๐๐    -  รับหนังสือสงตัวทีส่ํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

 และเดินทางไปรายงานตัวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

   ที่สถานศึกษาสังกัด  

 สพป.อุดรธานี เขต ๑  ตั้งอยูที่ ๗/๗ ถ. โพศรี 

   ต. หมากแขง  อ. เมืองอุดรธานี 

 สพป.อุดรธานี เขต ๒ ตั้งอยูที่ ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป 

 สพป.อุดรธานี เขต ๓ ตั้งอยูที่ ต.หนองหาน อ.หนองหาน 

 สพป.อุดรธานี เขต ๔ ตั้งอยูที่ ต.บานผือ อ.บานผือ 

 สพม.เขต ๒๐  ตั้งอยูที่ ต.บานจั่น  อ.เมือง 

- รับหนังสือสงตัวเสร็จไปรายงานตัวที่สถานศึกษา 

หมายเหตุ ๑. ใหแตงกายดวยชุดสุภาพ 

  ๒. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  ๓. กรณียาย หรือโอน ตามผลการสอบแขงขัน  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  

จะดําเนินการแจงหนังสือไปยังตนสังกัดภายหลัง  

 

 



เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว 

ผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------- 
 

๑. สําเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  

    ทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน  ๒  ชุด 

๒. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน  ๒  ชุด 

๓. สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

    ที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว (พรอมฉบับจริง) 

    (เฉพาะหลักสูตร ๔ ป ที่เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)   จํานวน   ๒  ชุด 

๔. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcripts) จํานวน   ๒  ชุด 

    (พรอมฉบับจริง) 

๕. สําเนาทะเบียนบาน  (ทร.๑๔) (พรอมฉบับจริง)     จํานวน   ๒  ชุด 

๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมฉบับจริง)     จํานวน   ๒  ชุด 

๗. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   จํานวน   ๒  ชุด 

    (พรอมฉบับจริง) 

8. สําเนาหนังสือขออนุญาตสอบแขงขัน กรณียาย/โอน  ตามผลการสอบ           จํานวน   2  ชุด                         
๙. ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐและออกให 

    ไมเกิน ๓๐ วัน  (ฉบับจริง  พรอมสําเนา)     จํานวน   ๒  ฉบับ 

๑๐. ใบตรวจหมูเลือด  (ฉบับจริง  พรอมสําเนา)     จํานวน   ๒  ฉบับ 

๑๑. รูปถายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู  อันดับครูผูชวย ชอชัยพฤกษ  

      มี ๓ ดอก  ไมประดับเครื่องราชยอิสริยาภรณ  ขนาด ๑ นิ้ว   จํานวน   ๒  รูป  

๑๒. สําเนาคําสั่งลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจากราชการ)   จํานวน   ๒  ชุด 

๑๓. สําเนาคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง (กรณียาย/โอน ตามผลการสอบ)   จํานวน   ๒  ชุด 

๑๔. แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน (กรณียาย/โอน ตามผลการสอบ)  จํานวน   ๒  ชุด 

๑๕. แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น(กรณียาย/โอน ตามผลการสอบ)จํานวน   ๒  ชุด 

๑๖. สําเนาเอกสารทางทหาร เชน แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ จํานวน  ๒  ชุด 

(เอกสารตามขอ ๑ – ๗  ตองนําเอกสารฉบับจริง  มาแสดงในวันรายงานตัวตอเจาหนาที่) 

หมายเหตุ   

             ๑. ใหกรอกใบรายงานตัว  ๒  ชุด และแยกเอกสารออกเปน  ๒  ชุด สงที่เจาหนาที่รับรายงานตัว 

                  ในชวงเลือกสถานศึกษา 

     ๒. เอกสารหลักฐานทุกฉบับ  ใหรับรองสําเนาถูกตอง 

     ๓. แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนงยาย/โอน และแบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นฯ ดาวนโหลด 

ไดท่ี เวบไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี https://www.sueksa.go.th 


