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ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 
เรื่อง  กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีกำรน ำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี 

     เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย  
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

 

  ตำมท่ี คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย ในกำรประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 9 
ธันวำคม 2562 กำรประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563 กำรประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภำคม 2563 กำรประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 และกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563 มีมติอนุมัติให้น ำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
อ่ืน มำขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด นั้น 
 

  บัดนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ  
ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ โดยอนุมัติ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2563 ได้
จัดส่งรำยชื่อผู้สมัครใจมำขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย แล้ว 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 
2561 จึงประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมล ำดับที่ที่สอบได้ แยกตำมต ำแหน่ง กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
ตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศนี้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  1. กำรบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือประกำศกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นหนังสือ   
เรียกตัวผู้สอบแข่งได้ไปรำยงำนตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สอบแข่งขันได้  ที่ต้องทรำบประกำศ
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ โดยก ำหนดให้ไปรำยงำนตัวพร้อมเอกสำรหลักฐำนเพ่ือรับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหำคม 
2563 เวลำ 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย อ ำเภอเมืองหนองคำย 
จังหวัดหนองคำย 

2. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำไปแสดงในวันรำยงำนตัว มีดังนี้ 
      2.1 ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลกำรเรียน ฉบับจริง 

พร้อมส ำเนำ จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
      2.2 ประกำศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิต และ

ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ส ำหรับวุฒิปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
กำรสอนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวนอย่ำงละ  2 ฉบับ 

/2.3 ใบอนุญำต... 
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   2.3 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่       
คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน ทีย่ังไม่หมดอำยุ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 2 ฉบับ 
                         2.4 หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร 5 ปี กรณีผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำตรี หลักสูตร 5 ปี แต่ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน
ไม่ได้ระบุว่ำส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร 5 ปี ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน 2 ฉบับ 

    2.5 รูปถ่ำยแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรปกติขำวหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำ    
สีด ำ ถ่ำยครั้งเดียวกัน และถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (แต่งกำยด้วยเครื่องแบบชุดปกติ
ขำว ประดับอินทรธนู อันดับครูผู้ช่วย ช่อชัยพฤกษ์ มี 3 ดอก  ไม่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์) 

      2.6 บัตรประจ ำตัวผู้สอบแข่งขัน 
    2.7 บัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน  2 ฉบับ 
    2.8 ทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 2 ฉบับ 
    2.9. ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  ซึ่งแสดงว่ำไม่

เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         2.10 เอกสำรแสดงหมู่โลหิต   
                         2.11 หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   
ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 2  ฉบับ 
                         2.12. เอกสำรทำงทหำร เช่น แบบ สด.8 หรือ แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 (ส ำหรับ
ผู้ชำย) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 2  ฉบับ 
                         2.13 เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
รำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
                         2.14 กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทีย่้ำยโดยผลสอบแข่งขันได้ ให้น ำส ำเนำ
ค ำสั่งกำรบรรจุและแต่งตั้ง จ ำนวน 2 ชุด  
  3. กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สอบแข่งขันได้รำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่พิจำรณำ
กำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร และหำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะสั่ง
ให้ออกจำกรำชกำรทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 ประกำศ  ณ  วันที่  21  สิงหำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 (นำยเฉลิมชัย  แสนมหำชัย) 
               รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 
        เลขำนุกำรกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

ประธำนกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 
 



บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

 (แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย ประกำศ ณ วันที่  21  สิงหำคม  พ.ศ. 2563) 
 
1.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
 

ที ่
ล ำดับที่ขึ้น

บัญชีไว้ (เดิม) 
เลขประจ ำตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล 
สถำนศึกษำท่ีจะบรรจุและ

แต่งตั้ง 
หมำยเหตุ 

1 147 114500252 นำงสำวหทัยรัตน์  เนหล้ำ บ้ำนห้วยไซงัว/สพป.นค.1  

2 148 114500148 นำงสำวปิยธิดำ  ขำวเขียว บ้ำนเหมือดแอ่/สพป.นค.1  

3 149 114500067 นำงสำวกำญจนำ  แสงจักร์ บ้ำนค ำเจริญ/สพป.นค.2  

4 150 114500232 นำงสำวจุฑำรัตน์  ค ำแสนรำช บ้ำนผำตั้ง/สพป.นค.1  

5 151 114500197 นำงสำวกฤตปภำ  คุณวันดี บ้ำนโนนสะอำด/สพป.นค.2  

6 152 114500243 นำงสำวเบญญำภำ  มณีพันธ์ บ้ำนดงดำล/สพป.นค.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย ประกำศ ณ วันที่  21  สงิหำคม  พ.ศ. 2563) 
 
 
1.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการเงินบัญชี 
 

ที ่
ล ำดับที่ขึ้น

บัญชีไว้ (เดิม) 
เลขประจ ำตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล 
สถำนศึกษำท่ีจะบรรจุและ

แต่งตั้ง 
หมำยเหตุ 

1 9 272300081 นำงสำวมณี  เกษำนุช ชุมพลโพนพิสัย/สพม.เขต 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
(ส าหรับผู้บรรจุใหม่ต้องจัดเตรียมไปรายงานตัวด้วย 1 ชุด) 

 
1.  ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลจ่ายตรง (ผู้บรรจุใหม่) ให้แนบเอกสำรพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
     (ก)  ส ำเนำบัตรประตัวประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
     (ข)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
     (ค)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนตัว / ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
2.  บุคคลในครอบครัว (ของผู้บรรจุใหม่ที่จะใช้สิทธิรักษาพยาบาลจ่ายตรง) ให้แนบเอกสำรพร้อมรับรอง                          
     ส ำเนำถูกต้อง  
3.  บิดา  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
     (ก)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ 
     (ข)  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรสของบิดำ หรือ ส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ (ในกรณีท่ีมีกำรหย่ำร้ำงกับมำรดำ                                
          ของผู้มีสิทธิ)  หรือส ำเนำกำรจดทะเบียนรับรองบุตรว่ำผู้มีสิทธิเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำ                                    
          (แบบ คร.11)  หรือส ำเนำค ำสั่งศำล  หรือส ำเนำค ำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดว่ำผู้มีสิทธิเป็นบุตร                                             
          โดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำ 
     (ค)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบิดำ (ถ้ำมี)  
     (ง)  ส ำเนำใบมรณบัตร  
4.  มารดา   ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
     (ก)  ส ำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ 
     (ข)  ส ำเนำสูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีสิทธิ 
     (ค)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของมำรดำ (ถ้ำมี) 
     (ง)  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรสของมำรดำหรือส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ(ในกรณีท่ีมีกำรหย่ำร้ำงกับบิดำ 
          ของผู้มีสิทธิ)   
     (จ)  ส ำเนำใบมรณบัตร 
5.  คู่สมรส   ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
     (ก)  ส ำเนำบัตรประจ ำประชำชนตัวหรือ ส ำเนำบัตรทะเบียนบ้ำนของคู่ส ำรส 
     (ข)  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรสหรือส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ(ในกรณีที่มีกำรหย่ำ 
          กับผู้มีสิทธิ) 
     (ค)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของคู่สมรส (ถ้ำมี) 
     (ง)  ส ำเนำใบมรณบัตร 
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6.  บุตร  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
     6.1 กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง 
      (ก)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ ส ำเนำบัตรทะเบียนบ้ำนของบุตร 
      (ข)  ส ำเนำสูติบัตรของบุตร 
      (ค)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ำมี) 

      (ง)  ส ำเนำค ำสั่งศำล หรือส ำเนำค ำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดว่ำบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคล                                   
                     ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ (ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้   
                     ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ) 
       (จ)  ส ำเนำกำรรับ / ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
 6.2 กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 
       (ก)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ ส ำเนำบัตรทะเบียนบ้ำนของบุตร 
       (ข)  ส ำเนำสูติบัตรของบุตร 
       (ค)  ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุตร (ถ้ำมี) 
       (ง)  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรสของผู้มีสิทธิ หรือส ำเนำกำรจดทะเบียนรับรองบุตรว่ำเป็นบุตร                             
                      โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ หรือส ำเนำค ำพิพำกษำว่ำบุตรเป็นบุตร โดยชอบด้วย   
                      กฎหมำยของผู้มีสิทธิ หรือส ำเนำใบมรณบัตร 
      (จ)  ส ำเนำกำรรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
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