
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 

ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
…………………………………………………. 

 

   ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้แจ้งให้ผู้สอบขึ้นบัญชีต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ  ของกรมธนารักษ์  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งระหว่างวันที่ 25 – 27  มกราคม 2560 นั้น 

  บัดนี้  การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  1.  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
วัน เวลาและสถานที่ 

ในการประเมินฯ 
คะแนนเต็ม  

100 คะแนน 
1 . ความรู้ เกี่ ยวกับพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบ
ข้ าร าชก ารครู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ กษ า        
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.30 - 11.30 น. 
ณ โรงเรียนสงวนหญิง 
 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

50  คะแนน 

2.   สัมภาษณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ โรงเรียนสงวนหญิง 
 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
50  คะแนน 

 
 

 
  3.   ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
        3.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ 
กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
                                                                                                 /3.2 เป็นหน้าที่... 
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        3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
        3.3  ผู้เข้าสอบต้องน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอด า 2B ยางลบ ปากกาน ้า
เงิน และต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวัน
ประเมินความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  4.  การเข้ารับการประเมินความรู้โดยสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 ห้ามน าต าราเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปใน
ห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว (ในการสอบสัมภาษณ์
ให้มารายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น.) 
   4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
    4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้
เท่านั้น 
   4.5 ผูเ้ข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน 
ไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
ประธานสนามสอบ 
   4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
ก าหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินในต าแหน่งที่สมัครอีก 
   4.7  เขียนชื่อ – นามสกุล ตามต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่
ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   4.8  เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับ 
การประเมินอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
   4.9 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้  
   4.10  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท า
ตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 
  5.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 
 
                                                                                                /6.  ผู้ใดไม่มาภายใน.. 
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  6.  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถอืว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   

7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ภายในวันที่   6 กุมภาพันธ์  2560 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และทางเว็บไซต์ 
http://www.mathayom9.go.th 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   30  มกราคม  พ.ศ. 2560 
   
 

                               
(นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

http://www.mathayom9.go.th/


ที่ รหัสประจ ำตวัผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ
1 0101 นางสาว พีรันธร เกตุกรุด
2 0102 นาย มานพ อินทพันธุ์

3 0103 นางสาว ปฐมา กันพงษ์

บัญชรีำยชื่อผู้มีสทิธิ์เขำ้รับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในกำรคัดเลอืกต ำแหน่งนักวิชำกำรเงนิและบัญชปีฏิบัตกิำร 

จำกบัญชกีรมธนำรักษ์  มำขึ้นบัญชเีป็นผู้สอบคัดเลือกไดใ้นบัญชอ่ืีน 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 9  ลงวันที ่  30 มกรำคม  พ.ศ. 2560

หน้าที ่1



ที่ รหัสประจ ำตวัผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ
1 0201 นาย วิศรุต โขงรัมย์
2 0202 นางสาว ทิพย์สุรางค์ วะชุม

3 0203 นางสาว สุรัสวดี บุญสนอง
4 0204 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์
5 0205 นางสาว พรพิไล สองสีดา
6 0206 นางสาว กนกศิลป์ ใจทัน

บญัชีรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในกำรคัดเลือกต ำแหน่งนักวเิครำะห์นโนบำยและแผนปฏิบตักิำร 

จำกบัญชขีองกระทรวงดจิิตลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมำขึ้นบัญชเีป็นผู้สอบคัดเลือกไดใ้นบัญชอ่ืีน 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 9  ลงวันที ่  30 มกรำคม  พ.ศ. 2560

หน้าที ่2



ที่ รหัสประจ ำตวัผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ
1 0301 นาย ฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์
2 0302 นาย สรโชติ โสตขวัญฟ้า

3 0303 นาย ธนกร รุ่งสุทธาพงษ์

จำกบัญชขีองกระทรวงดจิิตลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมำขึ้นบัญชเีป็นผู้สอบคัดเลือกไดใ้นบัญชอ่ืีน 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 9  ลงวันที ่  30 มกรำคม  พ.ศ. 2560

บญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในกำรคัดเลือกต ำแหน่งนักวชิำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร 

หน้าที ่3


