
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๘
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยไดพิจารณาจัดจางมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการสอบแขงขันท้ังในระดับ
หนวยงาน ทองถ่ิน และระดับประเทศ เปนผูดําเนินการออกขอสอบ ผลิตชุดขอสอบ จัดสงขอสอบ และประมวลผล
การสอบแขงขันระหวางวันท่ี ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดจัดสงผลประมวลคะแนนการสอบแขงขัน ภาค ก ภาค ข  และภาค ค
ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ แลว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑  จึงประกาศข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเรียงลําดับท่ีผูท่ีไดคะแนนรวมจาก
มากไปหานอย แยกตามกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยบัญชีผูสอบแขงขันได
ใหใชไดไมเกินสองป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เวนแตมีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดในคุณวุฒิ
กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก  โดยการบรรจุ
และแตงตั้งจะดําเนินการดังนี้

๑ ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได แยกตามกลุมวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยใหผูสอบแขงขันไดเลือกบรรจุในหนวยงานท่ีมีตําแหนงวางในกลุมวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก ท่ีใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเดียวกันกับท่ีประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

๒ เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงท่ีประกาศสอบแขงขันและมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามท่ีคุรุสภาออกให เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบแขงขันไดรายใดมีคุณวุฒิไมตรง
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือตามประกาศรับสมัครจะไมไดรับการพิจารณาบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถาเปนผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว
จะยกเลิกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งนั้น หรือสั่งใหออกจากราชการ แลวแตกรณี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น และจะเรียกรอง
สิทธิ์ใดๆ ไมไดท้ังสิ้น ตั้งแตวันท่ีตรวจพบคุณสมบัติ

๓ ผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีไมมีหลักฐานการอนุญาตใหสอบแขงขัน

จากผูบังคับบัญชา…/
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จากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง จะไมไดรับการพิจารณายาย หรือการพิจารณารับโอน
เพ่ือแตงตั้งเขารับราชการโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น แตจะบรรจุและแตงตั้งเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ท้ังนีห้ากไมสามารถ
เขาปฏิบัติหนาท่ี ไดตามกําหนดเวลาจะถือวาสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง

๔ ผูสอบแขงขันไดท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีอยูกอนวันรับสมัครวันสุดทายตามประกาศรับสมัคร
เม่ือไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว จะขอปรับใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ท่ีสูงกวาในภายหลังไมได

๕ การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรก
จะยึดถือประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งครั้งแรกใหมารายงาน
ตัว จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครสอบแขงขันท่ีตองรับทราบประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได

สําหรับการบรรจุและแตงตั้งในครั้งตอไป จะมีหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขันไดโดยตรงเปนรายบุคคลตามท่ี
อยูท่ีปรากฏในเอกสารการสมัครกอนวันรายงานตัวไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันประทับตราของไปรษณียตนทาง

๖ ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเม่ือไดรับ
หนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ ณ สถานศึกษาแหงใด ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดเวลา
ในหนังสือสงตัว ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิในการบรรจุและแตงตั้ง

๗ การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน อยูกอนการสมัคร
สอบแขงขัน จะรับยายหรือรับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

๘ การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๘.๑ ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว
๘.๒ ขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้ง

   ๘.๓ ไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนด
๘.๔ ไมอาจรบัการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกําหนดได

   ๙. ผูสอบแขงขันไดผูใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ตามขอ ๘.๓ และ ๘.๔ ไปแลว ถาบัญชีนั้น
ยังไมยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ อาจอนุมัติใหข้ึนบัญชี
ผูนั้นไวตามเดิมอีกก็ได

   ๑๐.  เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาในวันรายงานตัว
๑๐.๑ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว แตงกายดวยเครื่องแบบชุดปกติขาวไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ

ท่ีถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๑๐.๒ ทะเบียนบานฉบับจริงพรอมสําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ชุด
๑๐.๓ บัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุพรอมสําเนา    จํานวน ๓ ฉบับ

๑๐.๔  ใบอนุญาต…/
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๑๐.๔  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีออกโดยคุรุสภา
ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๓  ฉบับ

๑๐.๕ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษาแลวฉบับจริง  พรอมสําเนา จํานวน ๓  ฉบับ

๑๐.๖ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๑๐.๗ สําเนาหนังสือรับรองหรือเอกสารท่ีแสดงวาคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.

รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก  ท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด

๑๐.๘  ใบรับรองแพทยจากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ท่ีออกใหภายใน ๑ เดือน โดย
โรงพยาบาลของรัฐท่ีระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  นับตั้งแตวันท่ีรับการตรวจรางกาย
ถึงวันท่ีรับสมัคร ฯ จํานวน ๑ ฉบับ

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๙  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

            ( นายจักรพรรดิ์   จิตมณี )
                     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน

    ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 156020003 นางสาวรัสรินทร  นพเลิศพิทักษ ใหผูสอบแขงขันได

2 156020030 นางสาวสุพัตรา   เลิศสมจิตร ลําดับท่ี 1 ไปรายงานตัว

3 156020021 นางสาวสายรุง   ภิญญศรี ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล

4 156020024 นางสาวเรณู   ไตรโยธี ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558
5 156020019 นางสาวพีรพร  ทรัพยพืช เวลา 9.00 น.
6 156020026 นางสาวอภิศรา  เปลื้องกระโทก พรอมดวยเอกสารตามประกาศ ฯ

7 156020012 นายธวัช  พูลทรัพย

8 156020027 นางสาวปยธิดา   ศรีโวย

9 156020008 นางสาวโยษิตา     คําหรั่ง

10 156020020 นางสาวศิวพร   ไตรเพียร

11 156020016 นางสาวสุกัญญา   แอสมจิตต

12 156020002 นางสาวพิชญา  สุมณฑา

13 156020005 นางสาวธนาวรรณ   งามบุญช่ืน

14 156020015 นางสาวสไบทิพย  ปนหวาง

15 156020022 นางทัศนีย  กาญจนประกิจ

16 156020025 นายนพดล   ประจักษโพธา

17 156020029 นายวัชรพล   มุงมาตร

18 156020004 นางสาวภาณุมาส   ศิริพันธุ

19 156020006 นายพลวัฒน   สุขเรือน

20 156020018 นางสาวจุฑามาศ   ศิริมงคล

กลุมวิชาเอก คณิตศาสตร

บัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได  ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย คร้ังท่ี 2 ป พ.ศ. 2558

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 156030016 นางสาวมุกรวี   ทองไพรวรรณ ใหผูสอบแขงขันได

2 156030017 นางสาวนุชจิรา   มูลละออง ลําดับท่ี 1 ไปรายงานตัว

3 156030013 นางสาวนํ้าฝน  ปนทองนอก ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล

4 156030021 นางสาวศิวพร   เรือนไทย ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558
5 156030015 นางสาวปวีณา  เอกฤทธ์ิวรกุล เวลา 9.00 น.
6 156030008 นางสาวชลิตา   แกวจิว พรอมดวยเอกสารตามประกาศ ฯ

7 156030009 นางลัดดาวัลย   ทองมูล

กลุมวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได  ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี 2 ป พ.ศ. 2558
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ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 156080006 นางสาวภัททิยา   โสมภีร ใหผูสอบแขงขันได

2 156080007 นางสาวสุภัสจิรา  วงษมาดิษฐ ลําดับท่ี 1 ไปรายงานตัว

3 156080082 นางสาวกิตติยา  อินสวาง ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล

4 156080052 นางสาวชัชชาณิต   ฤทธ์ิฤดี ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558
5 156080009 นางสาวธนัชพร   สุขพลอย เวลา 9.00 น.
6 156080026 นายบุญเสริม  ลอยลม พรอมดวยเอกสารตามประกาศ ฯ

7 156080012 นางสาวอารีรัตน  พ่ึงงาม

8 156080054 นายยงยุทธ  ทองสุข

9 156080001 นางสาววิจิตรา  กมลภัทร

10 156080030 นายอณุ  อุนสิริ

11 156080022 นางสาวปรีดา   เปรมชัยศรี

12 156080038 นางสาวทักขธนภรณ   แสนโท

13 156080077 นายปยะพงศ   เทพกฤช

กลุมวิชาเอก วิทยาศาสตร

บัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได  ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี 2 ป พ.ศ. 2558
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