ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
-------------------------ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ ของกรมบังคับคดี ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 มาขึ้นบัญชี
เป็ น ผู้ ได้รั บ การคัดเลื อกในตาแหน่ ง เจ้ าพนัก งานธุรการปฏิบั ติงาน และตาแหน่งนักวิช าการเงินและบัญ ชี
ปฏิบัติการ นั้น
บั ดนี้ ส านั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวั ดสุ พรรณบุรี ได้ ดาเนิ นการประเมิน ความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินในตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและ
ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ (รายละเอียดแนบท้าย)
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเดิม ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูก
ยกเลิก
2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ จะมีสิทธิได้รับการ
บรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเดิม
3. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว คือ
3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว
3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กาหนด
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งดังกล่าว
3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยการโอน แต่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่รับโอน
โดยมีการแจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
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3.5 ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการ
บรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน่งดังกล่าว ของกรมบังคับคดี หรือในตาแหน่งอื่น ๆ ของการสอบ
ครั้งเดียวกันในตาแหน่งดังกล่าวของบัญชีกรมบังคับคดี
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือกฯ โดยยึดถือประกาศฉบับนี้เป็น
หนังสือเรียกตัว และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจานงในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ในวั น ที่ 25 ธั น วาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 2 ส านั กงานศึก ษาธิก ารจั งหวั ด
สุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หากไม่ไปรายงานตัวตาม
วันเวลาและสถานที่ที่กาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ
สีกากี พร้อมนาหลักฐานเอกสาร“ต้นฉบับ” และ “ฉบับส าเนา” ที่รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปในวัน
รายงานตัว ดังนี้
1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเท่านั้น) ที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ
3. บัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นดา ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน (แต่งเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว ไม่ประดับเครื่องหมายใดๆ ที่หน้าอก) จานวน 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยระบุว่า
ไม่เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 2 ฉบับ
7. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จานวน 2 ฉบับ
8. สาเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงหมู่โลหิต ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 2 ฉบับ
(กรณีระบุหมู่โลหิตในใบรับรองแพทย์แล้ว ให้ใช้เป็นหลักฐานได้)
10. เอกสารหลักฐานตามปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดสัดส่วนอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสาหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่กาหนดตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/
ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556
จานวน 2 ฉบับ
ทั้ ง นี้ หากตรวจสอบภายหลั ง พบว่ า ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ร ายใดเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค. (2) ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(นายวีระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งเลขที่ อ 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เลขประจาตัว
เลขประจาตัว
ลาดับ
ผู้เข้ารับการ
สอบแข่งขันใน
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ที่
ประเมินฯ
บัญชีเดิม
1
0101
624001203 นายธนภัทร ปัญญาวงศ์
บรรจุลาดับที่ 1
2) ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งเลขที่ อ 6 กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
เลขประจาตัว
เลขประจาตัว
ลาดับ
ผู้เข้ารับการ
สอบแข่งขันใน
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ที่
ประเมินฯ
บัญชีเดิม
1
0102
624000509 นางสาวธัญณิชา พัดสี
บรรจุลาดับที่ 1
3) ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ อ 14 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
เลขประจาตัว
เลขประจาตัว
ชื่อ – สกุล
ลาดับ
ผู้เข้ารับการ
สอบแข่งขันใน
หมายเหตุ
ที่
ประเมินฯ
บัญชีเดิม
1
0201
622000283 นางเปรมฤดี นุชหอมจันทร์
บรรจุลาดับที่ 1

