
  
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ.2562 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย        

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
................................................................... 

 
  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู ชวย ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 โดยอาศัยอํานาจ   
ตามความในมาตรา 23 มาตรา 50 และมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี  3 เมษายน 2560 ประกอบกับหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนงัสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ 02137/15262 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 และ                  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2562          
โดยรับสมัครคัดเลือกในวันจันทรท่ี  23 กันยายน 2562 นั้น 

         บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ.2562 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้ 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัครสอบ ช่ือ – ช่ือสกุล กลุมวิชาเอก  
1 0301001 นางสาวจุฑาลักษณ  เฉลิมธนะกิจโกศล คณิตศาสตร 
2 0301002 นางสาวปยะณัฐ  ชัยรัตน คณิตศาสตร 
3 0302001 นางสาววรรณภา  นิลบุตร ปฐมวัย 
4 0302002 นางสาวอรยา  สุวรรณออน ปฐมวัย 
5 0302003 นางสาวชุติกาญจน  มหาโชคธรณี ปฐมวัย 
6 0303001 นายจิรวัฒน  ชูศร ี พลศึกษา 
7 0304001 นางสาวศาลิณี  ชาดํา ภาษาไทย 
8 0304002 นายโสภณ  ลําเภา ภาษาไทย 
9 0304003 นายขจรศักดิ์  นิยมธรรม ภาษาไทย 

10 0305001 นายธัญพิสิษฐ  นุมดี ภาษาอังกฤษ 
11 0305002 นายภัทรพล  แสงสุข ภาษาอังกฤษ 
12 0305003 นายประภาส  พุกภูษา ภาษาอังกฤษ 
13 0305004 นายหาญณรงค  บัวเงิน ภาษาอังกฤษ 
14 0305005 นางสาวนิษฐดา  งวนสําอางค ภาษาอังกฤษ 

 /ลําดับท่ี... 
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัครสอบ ช่ือ – ช่ือสกุล กลุมวิชาเอก  
15 0306001 นางสาวศุมณฑนสันต  จันทรมาก วิทยาศาสตร (ท่ัวไป) 
16 0306002 นางสาวธันยชนก  มีความเจริญ วิทยาศาสตร (ท่ัวไป) 
17 0306003 นางสาวอัญชลี  ใจรูรอบ วิทยาศาสตร (ท่ัวไป) 
18 0306004 นางสาวมุกดา  ออนเบา วิทยาศาสตร (ท่ัวไป) 
19 0306005 นางสาวปทมาพร  พันธุชัย วิทยาศาสตร (ท่ัวไป) 
20 0307001 นายพีรวัส  ชื่นบาล สังคมศึกษา 
21 0307002 นางสาวอุดมพร พันธชัย สังคมศึกษา 
22 0307003 นางสาวกชกร  พงษหนู สังคมศึกษา 
23 0307004 นางสาวนันทนลิน  รัตนวิชาวฒัน สังคมศึกษา 
24 0307005 วาท่ี ร.ต.หญิง จารุวรรณ โคกแกว สังคมศึกษา 
25 0307006 นางสาวแพรพลอย  พรหมชนะ สังคมศึกษา 
26 0308001 นางสาวประภาพร  ทองคํา อุตสาหกรรมศิลป 

และขอแจงรายละเอียดใหทราบ ดังนี้ 
  1. ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีท่ี 26  กันยายน 2562 โดยใหไปรายงานตัวกอน         
เขาหองสอบสัมภาษณ  ระหวางเวลา 08.00.-08.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี             
จังหวัดกาญจนบุร ีและจะเริ่มดําเนินการสัมภาษณ ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
  2. สิ่งท่ีตองเตรียมไดแก บัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผูเขารับการคัดเลือก 
  3. จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันศุกรท่ี 27 กันยายน  2562 ณ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซต http://www.kanpeo.go.th 

  4. การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ เขารับการคัดเลือกครั้ งนี้  ไดตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ี                       
ผูเขารับการคัดเลือกแจงในเอกสารหลักฐานวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด ถาหากปรากฏภายหลังพบวา           
ขาดคุณสมบัติใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อาจจะยกเลิก
คําสั่งบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตอไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

  (นายอนันต  กัลปะ) 
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบตัิหนาท่ีแทน 
       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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