
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
   เรื่อง การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
          ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการ     
          ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
          สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

----------------------------------- 
  ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานอื่น แล้วแต่กรณี โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด นั้น 
    

  บัดนี้ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 
(2) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ว่างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศฯ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 แจ้งความจ านงมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ว่างในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 3 อัตรา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง

เลขที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาที่บรรจุแต่งตั้ง 
1 นางสาวนูรุลฮูดา มามุ นิติกรปฏิบัติการ อ 25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
2 นายภาคภูมิ บัวตูม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อ 23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
3 นางสาวจุฑาทิพย์ อินพนม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อ 27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
 

  ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันรายใดที่ได้รับการข้ึนบัญชีตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้น
มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
 2. ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
  3. ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
  4. ไมอ่าจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนด 

 การบรรจุและแต่งตั้งให้ยึดถือประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้  ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและ
แต่งตั้ง ในวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา 09.00 น – 10.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ 

 
/จังหวัดสุพรรณบุรี... 
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จังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น ๓) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากี พร้อมน าหลักฐานเอกสาร“ต้นฉบับ” และ “ฉบับส าเนา” ที่รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปในวันรายงานตัว ดังนี้  
  1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรเท่านั้น) ที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  ฉบับจริง   พร้อมส าเนา จ านวน  2  ฉบับ 
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  ฉบับจริง   พร้อมส าเนา   จ านวน  2  ฉบับ 
 3. บัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ   ฉบับจริง   พร้อมส าเนา จ านวน  2  ฉบับ 
  4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง   พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  2  ฉบับ 
  5. รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นด า ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน (แต่งเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ไม่ประดับเครื่องหมายใดๆ ที่หน้าอก) 
 6. ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน  โดยระบุว่า 
ไม่เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ฉบับจริง พร้อมส าเนา      จ านวน 1 ฉบับ   
 7. หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จ านวน 2 ฉบับ 
 8. ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 1 ฉบับ  
  9. เอกสารแสดงหมู่โลหิต      จ านวน 2 ฉบับ 
  10. เอกสารหลักฐานตามปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก าหนดสัดส่วนอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/  
ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556        จ านวน 2 ฉบับ 

 ทั้งนี้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 
(2)  ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
มิได้ทั้งสิ้น ส าหรับผู้สอบแข่งขันท่ีได้รับการประกาศข้ึนบัญชีแล้วจะถูกยกเลิกบัญชีเดิม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  23   กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
 
 
 

(นายวีระ   ทวีสุข) 
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  

 
 

 


