
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย        

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................................................. ...... 

 

  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู ้ช่วย  ประกาศ ณ วันที ่ 11 กันยายน 2563 โดยอาศัยอ านาจ   
ตามความในมาตรา 23 มาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน 2560 ประกอบกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/15450 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 และ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563          
โดยรับสมัครคัดเลือกในวันจันทร์ที่  21 กันยายน 2563 นั้น 
         บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0301001 นางสาวธนาพร  อรอ่อน ภาษาไทย 
2 0301002 นายอาคม สุวรรณบุบผา ภาษาไทย 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0302001 นายกิตติวินท์ เสือส่าน สังคมศึกษา 
2 0302002 นางสาวณัฐฌา ส าราญวงษ์ สังคมศึกษา 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชือ่ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0305001 นางสาวสุภัทรา  อ่ิมทรัพย์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

 

 

/สังกัดส านักงาน... 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0301001 นายศราวุธ  ทองดี ภาษาไทย 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0303001 นางสาวณัฐริกา  แป้นอินทร์ ปฐมวัย 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0304001 นางสาวชลธิชา  ภูชิน ภาษาอังกฤษ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0305001 นางสาวปรัศมน  ท้าวสัน วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 

 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0304001 นางสาวรุ่งนภา นาสวนกิตติ ภาษาอังกฤษ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0306001 นางสาวธนภรณ์  เจนกิจรุ่งเรือง พลศึกษา 

 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0302001 นางสาวฤทัยรัตน์  แซ่อ้ึง สังคมศึกษา 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0306001 นายณัฐกานต์  สุคนมณี พลศึกษา 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0307001 นางสาวอิศรา  วังปลาทอง คณิตศาสตร์ 

 

 

 

/สังกัดส านักงาน... 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0301001 นายปฏิภาณ  เมืองเก่า ภาษาไทย 
2 0301002 นางสาวปาริฉัตร  เบ็ญพาด ภาษาไทย 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0304001 นางสาวงามสิรี  หงษ์ทอง ภาษาอังกฤษ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0306001 นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด พลศึกษา 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0307001 นางสาวสุพรรณิการ์  นามปัญญา คณิตศาสตร์ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  

1 0308001 นางสาวณัฐกานต์  เกษมโศธน์ ศิลปะ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มวิชาเอก  
1 0309001 นางสาวบวรลักษณ์  เจียรนัยสุรรัตน์ ชีววิทยา 

 

และขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้ 
  1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 26  กันยายน 2563       
โดยให้ไปรายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์  ระหว่างเวลา 08.00.-08.30 น. ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจะเริ่มด าเนินการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ 
เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี ้
  2. สิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก 
  3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน  
2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.kanpeo.go.th 
  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกครั้ งนี้  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่                       
ผู้เข้ารับการคัดเลือกแจ้งในเอกสารหลักฐานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด ถ้าหากปรากฏภายหลังพบว่า           
ขาดคุณสมบัติให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อาจจะยกเลิก
ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   22  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

  (นายอนันต์  กัลปะ) 
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

http://www.kanpeo.go.th/

