
 
 
 
 
 
 

                                  ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได 

                           ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                           ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
                           (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9) 
                                                                              
 
       ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่  1/2560 เม่ือวันท่ี  13 
มกราคม 2560  มีมติมอบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชี        
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกไดในบัญชีอื่นของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นั้น 
 

               บัดนี้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 ไดดําเนนิการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
โดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ผูท่ีสมัครเขารับการคดัเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือกและข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามบัญชีรายละเอียด
แนบทายนี ้
 

               ทั้งน้ี ขอใหแจงผูที่ไดรับการคดัเลือกขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือก ดังนี้ 
1. บัญชีผู ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนี้ใชไดถึงวันที่บัญชี 

ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมธนารักษ ยังไมหมดอายุ หรอืยังไมถูกยกเลิก 
2. บัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และตําแหนง 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นี้ใชไดถึงวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดใน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารยังไมหมดอายุ หรือยังไมถูกยกเลิก 

3. ผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกนี้ จะมีสิทธิไดรับการบรรจุ ก็ตอเมื่อผูนั้นยังไมถูกยกเลิก 
การขึ้นบัญชี ผูสอบแขงขันไดในบัญชีเดิม 

4. ผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกนี้ ถามีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให 
เปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูไดรับการคดัเลือกในตําแหนงดังกลาว คอื 

4.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว 
4.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
4.3  ผูนั้นมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแตงตั้งใน

ตําแหนงดังกลาว 
                                                                                                        /ผูนั้นประสงค.... 
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4.4  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ  
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ โดยการโอน ซึ่ง สํานักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไมรับโอน โดยไดแจงใหทราบไวกอนลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้นจึงไม
ประสงคจะรับการบรรจุ 

5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 จะเรยีกบรรจุแตงตั้งผูคัดเลือกได โดยใหไปรายงาน
ตัวในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560  เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

6. เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปแสดงในวันรายงานตัว ตนฉบับ และฉบับสําเนา ดังนี้ 
6.1  รูปถายสวมเครื่องแบบปกติขาวระดับปฏิบัติการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 1 นิ้ว 

จํานวน 3 รูป 
6.2  สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน   จํานวน  2  ฉบับ 
6.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ)  จํานวน  2  ฉบับ 
6.4  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  2  ฉบับ 
6.5  หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคญัการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถาม)ี 
6.6  สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบไดในระดับเดียวกัน (ปริญญาตรี) เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่ใชใน

การบรรจุและแตงต้ัง (ถามี) 
6.7  สําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบดานภาษา TOEFL  หรือ TOEIC หรือคะแนนสอบจาก

หนวยงานอ่ืนๆ ที่เทียบเทากัน ตั้งแต 550 คะแนนขึ้นไป และตองเปนคะแนนที่มีอายุการ
รับรองในวันที่เปดใหยื่นผลคะแนน (ถามี)  

6.8  หนังสือรับรองประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง (ถามี) 
(เอกสารตามขอ 6.2 - 6.7 ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา) 

7. หากผูสอบแขงขันได ไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์การบรรจุ
และแตงตั้ง 

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการคัดเลือกรายใด เปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับ
สมคัร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.ค.ศ. มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมพิจารณาบรรจุ
และแตงตั้ง หรือยกเลิกคําสั่งแลวแตกรณแีละไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

                                                
                      (นายเกรียงพงศ  ภูมิราช) 
      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 
   
    
  

 
 
 

 



ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1 0103 นางสาว ปฐมา กันพงษ ใหผูไดรับการคดัเลือก ลําดับที่ 1 ทุกตําแหนง

2 0101 นางสาว พีรันธร เกตุกรุด ไปรายงานตัวที่กลุมบริหารงานบุคคล

3 0102 นาย มานพ อินทพันธุ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 9

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 

1 0201 นาย วิศรุต โขงรัมย ตั้งแตเวลา 08.30 - 09.00 น.

2 0204 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์

3 0206 นางสาว กนกศิลป ใจทัน

4 0203 นางสาว สุรัสวดี บุญสนอง

5 0202 นางสาว ทิพยสุรางค วะชุม

6 0205 นางสาว พรพิไล สองสีดา

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

1 0301 นาย ฐิติวัฒน ตยะพักตร

2 0303 นาย ธนกร รุงสุทธาพงษ

3 0302 นาย สรโชติ โสตขวัญฟา

บัญชีรายชื่อผูสอบคัดเลือกได เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ลงวันที่   6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560

หนาที่ 1


