
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว

ตําแหนงครูวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

------------------------------------------------------
ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ไดประกาศรับสมัครคัดเลือก

บุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม   พ.ศ. 25๖๐
โดยไดดําเนินการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข  ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐  และดําเนินการสอบภาค ค ความเหมาะสม
กับตําแหนงและวชิาชีพ ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น

บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกไดเสร็จสิ้นลงแลว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ไดดําเนินการประมวลผลการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ตามลําดับผูท่ีไดคะแนนรวมทุกภาค จากมากไปหานอย แยกตามกลุมวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสอบได ดังบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดการข้ึนบัญชี
และการยกเลิกบัญชี ดังนี้

1. บัญชีผูไดรับการคัดเลือกนี้ ใชไดไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
เวนแตมีการประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกในคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน
ครั้งใหมแลว บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก

2. ผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
    2.1 ไดรับการสั่งจางหรือทําสัญญาจางไปแลว
    2.2 ขอสละสิทธิ์การสั่งจางหรือทําสัญญาจาง
   2.3 ไมมารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจางหรือทําสัญญาจางตามวันและเวลาท่ีกําหนด
   2.4 ไมอาจรับการสั่งจางหรือทําสัญญาจางตามวันท่ีกําหนดได

3. ในการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก มารายงานตัวเพ่ือสั่งจางหรือทําสัญญาจางครั้งแรก ใหถือประกาศ
ข้ึนบัญชีผูไดผูไดรับการคัดเลือกนี้ เปนหนังสือเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกใหมารายงานตัว และใหถือเปนหนาท่ีของ
ผูไดรับการคัดเลือกท่ีจะตองรับทราบประกาศการข้ึนบัญชี  โดยใหมารายงานตัวเพ่ือเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุ
และแตงตั้งท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในวันท่ี ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา
08.30 น. - 09.๓0 น. ณ หองกลุมบริหารงานบุคคล โดยผูไดรับการคัดเลือกตองนําเอกสารหลักฐาน “ตนฉบับ” และ
“ฉบับสําเนา” ท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ  ไปในวันรายงานตัว ดังนี้

    3.1 บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ
    3.2 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลัง

วันเปดรับสมัครสอบแขงขัน และระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ
  3.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

หรือหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีสอน จํานวน 2 ฉบับ

3.4 บัตรประจําตัวประชาชน…/



- ๒ -

3.4  บัตรประจําตัวประชาชน  (ท่ียังไมหมดอาย)ุ จํานวน 2  ฉบับ
    3.5 ทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีชื่อผูสอบแขงขันได หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีคัดจาก

ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จํานวน 2 ฉบับ
    3.๖ ใบรับรองแพทยจากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ท่ีออกใหภายใน 1 เดือน

ท่ีระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549 นับแตวันท่ีตรวจรางกาย จํานวน 2 ฉบับ
3.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)

จํานวน 2 ฉบับ
3.๘ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ

(แบบ สด.43) จํานวน 2 ชุด
หากผูไดรับการคัดเลือก ไมไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ์

การสั่งจางและทําสัญญาจาง
4. การเรียกตัวในครัง้ตอ ๆ ไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก ตามลําดับท่ีผูไดรับการคัดเลือก ท่ีจะไดรับการสั่งจางเปนรายบุคคล
โดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูในเขตการจายของไปรษณียท่ีผูไดรับการคัดเลือกระบุไวในใบสมัครกอนวัน
ใหไปรายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน นับแตวันประทับตราของไปรษณียลงทะเบียนตนทาง กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทสําหรับการติดตอ ผูไดรับการคัดเลือกตองแจงเปลี่ยนแปลงท่ีอยูเปนหนังสือ ใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทราบดวย
               ๕.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะดําเนินการสั่งจางหรือทําสัญญาจาง
เม่ือไดรับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณจากสวนราชการมาใหแลว

๖. หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูไดรับการคัดเลือกรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ในประกาศรับสมัคร ฯ หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือคุรุสภากําหนด ใหถือวาบุคคลนั้น
เปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการสั่งจางหรือทําสัญญาจาง ท้ังนี้หากผูใดไดรับการสั่งจางหรือทําสัญญาจางไปแลว
ตองถูกเพิกถอนคําสั่งจางหรือสัญญาจาง และจะเรียกรองสิทธิใ์ดๆ มิไดท้ังสิ้น

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๐

 ( นายจักรพรรดิ์  จิตมณี  )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 6701164 นายกฤษณกันท พันธเทศ ใหผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 - 3
2 6701077 นายภัทรพล โสดดี ไปรายงานตัวท่ีกลุมบริหารงานบุคคล
3 6701029 นางสาวณฐา สวัสดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 1

4 6701158 นางสาวสุภานัน ออนละมูล ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2560
5 6701082 นางสาวณัฐพัฒน เอ่ียมรักษา เวลา 08.30 น. - 09.30 น.
6 6701048 นางสาวประวีณนุช เปาริก
7 6701002 นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร
8 6701130 นายณัฐวุฒิ ศรีน้ําเงิน
9 6701018 นางสาวน้ําทิพย แสนโภชน

10 6701065 นางสาวก่ิงกาญจน  แสนสุข
11 6701022 นางสาวศิรินาถ กลีบสัตบุตร
12 6701012 นางสาวหยาดนภา นิวาสบุตร
13 6701025 นางสาวภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย
14 6701154 นางสาวอรพรรณ ปาลวัฒน
15 6701131 นางสาวณัฐวดี เจริญสุข
16 6701142 นางสาวนิตยา โคจํานงค
17 6701145 นางสาวปารวี จําปาดี
18 6701080 นายอธิพล อรัญเขตคาม
19 6701014 นางสาวกาญจนา เพ็งนอย
20 6701063 นางสาวจุฑาธินี แยมสี
21 6701062 นางสาวอริสา ทองผึ้ง
22 6701121 นางสาวอรุณรัตน เกตุมี
23 6701031 นายวัฒนา บุงนอย
24 6701042 นางสาววรัญญา วงษเสมา
25 6701104 นายณัฐกานต เนตรนัตตา
26 6701017 นางสาวปรียานุช จันทรเนย
27 6701125 นางสาวเพ็ญประภา จําลอง

บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตร
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.2560
กลุมวิชาเอก  วิทยาศาสตร



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ
28 6701093 นางสาววรรณวิศา ยามสุข
29 6701128 นางสาวจริยา พิณเสนาะ
30 6701040 นายพงษศักดิ์ วรบุตร
31 6701015 วาท่ีร.ต.หญิง พลอยชมพู อําภรัตน
32 6701087 นางสาวอริสา พรหมชนะ
33 6701086 นางสาวจุฑามาศ บุญเสถียร
34 6701009 นางสาวพฤกษา คลองแคลว
35 6701033 นางสาวมัทนีญา ศรีบุญเรือง
36 6701001 นางสาวชนัญชิดา สิมาฉายา
37 6701052 นางสาวดลนภัทท นาคใหม
38 6701138 นางสาวศรีนวล ศรีเหรา
39 6701103 นางสาวชุลี สัมพดา
40 6701016 นางสาววาทินี ปรีสําเนียง
41 6701139 นางสาวสําลี จวงจันทร
42 6701122 นางสาวธัญลักษณ แกวระหัน
43 6701013 นางสาวจริยา สระทองอ๋ัน
44 6701111 นางสาวสุวิมล คณฑา
45 6701039 นางสาววิภารัตน ตาตะกรุด
46 6701118 นางสาววราภรณ สิงหสังข
47 6701059 นางสาววัลยา โพธยะกุล
48 6701146 นางสาวมาติกา อินทิทัน
49 6701075 นางสาวชุธิพร แกวเพชร
50 6701047 นางสาวศิริมาภรณ แสงสุริยะ
51 6701115 นายชาคร บุญสงดี
52 6701023 นางสาววัชรี สาลีผล
53 6701101 นางสาวปราณีรัตน เพ็ชรเกษม

บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตร
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.2560
กลุมวิชาเอก  วิทยาศาสตร



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ
54 6701150 นางสาวสุทัตตา พรมน้ําอาง
55 6701114 นางสาวอรพิน ภูไสยา
56 6701162 นางสาวบุญรักษา ดีเสมอ
57 6701024 นางสาวกันยา อาษาวิเศษ

กลุมวิชาเอก  วิทยาศาสตร

บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตร
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.2560



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 6702039 นายธนวัฒน เพ็ชรศรี ใหผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1 - 2
2 6702062 นางสาวอธิญา แตงทอง ไปรายงานตัวท่ีกลุมบริหารงานบุคคล
3 6702041 นายพีระศักดิ์ ธรรมาวุฒิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

4 6702061 นางสาวอนุสรา โพธิ์ทองคํา ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2560
5 6702047 นางสาวณัฐชาภัทร เขียวลือ ตั้งแตเวลา 08.30 - 09.30 น.
6 6702013 นางสาวสุรีรัตน ทองอินทร
7 6702040 นางสาวเบญจวรรณ ปนธุรัตน
8 6702052 นางสาวปานแกว ดําเนื้อดี
9 6702033 นายดนัยภัทร เสนาะคํา

10 6702002 นางสาวพรพรรณ ตั้งศิริเจริญวงศ
11 6702016 นางสาวธัญญรัตน เพ็งสวย
12 6702006 นางสาวชนินาถ แสนแกว
13 6702003 นางสาวกาญจนา อินรอดวงศ
14 6702029 นางสาวพรทิพย ภูดาย
15 6702012 นางสาวศิริวรรณ ยิ่งยวด
16 6702042 นายวสันต บาลนคร
17 6702048 นายณัฐวุฒิ ทานคํา
18 6702036 นางสาวอัจฉรา พระสงฆ
19 6702060 นางสาวศิริพร สุขจิตร
20 6702043 นางสาวปาจรีย มาตรวิจิตร
21 6702035 นางสาวณิชาวีป ศรีชมภู
22 6702050 นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง
23 6702032 นายเกียรติศักดิ์ รักษี

บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนครูคณิตศาสตร
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.2560
กลุมวิชาเอก  คณิตศาสตร



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 6703042 นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร ใหผูไดรับการคัดเลือกลําดับท่ี 1-2 ไปรายงานตัว
2 6703093 นางสาววลัยพรรณ บุญมี ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล
3 6703079 นางสาวชุติมา วิริยะวัฒนะ สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

4 6703027 นางสาววรรณพร ธิแพร ในวันท่ี 19 มิ.ย. 2560 ตั้งแตเวลา
5 6703032 นายวัชรินทร กลิ่นประทุม 08.30 - 09.30 น. สวนลําดับท่ี 3-4 จะเรียกตัว
6 6703130 นางจุฑาทรัพย นับเงินอนันต ทางจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูในใบสมัครเพ่ือ
7 6703126 นางสาวหทัยชนก พรหมสวางศิลป เขารับการสั่งจางเม่ือ สพป.สพ.1 ไดรับการจัดสรร
8 6703091 นางสาวจิราพร ปานสุวรรณ และโอนเงินงบประมาณในการจางแลว
9 6703148 นางสาวละอองดาว กระแสเทพ

10 6703074 นางสาวแพร พอสิงห
11 6703081 นางสาวพลอยนรินทร เพ็ญจู
12 6703143 นางสาวกรวรรณ หอมขจร
13 6703048 นางสาวจิดาภา ปนเขียน
14 6703049 นางสาวมนสิชา สีนอย
15 6703166 นางสาวภาลฎา ภาสวัสดิ์
16 6703037 นางสาวดุษฎี สาลี
17 6703071 นางสาวฉัตรกานต วัฒนาดิลกชาติกุล
18 6703140 นางสาวกาญจนา ปานเนียม
19 6703068 นางสาวชอเพชร อินทรแฟง
20 6703154 นางสาวมินตรา คนทา
21 6703082 นางสาววรรณนิษา กาบแกว
22 6703100 นางสาวแพรวนภา วักไธสง
23 6703144 นางสาวจุฑาทิพย อนุรักษชมภู
24 6703036 นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบผา
25 6703004 นางสาวศศิเนตร คําจุย
26 6703168 นางสาวชุติมา ฟกตระกูล
27 6703085 นางสาวอรอนงค สินจัตุรัส

กลุมวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.2560

บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนพนักงานราชการ
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1



ท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ
28 6703058 นางสาวศุกสามารถ คงจอย
29 6703103 นายอนุวัฒน จิตยุติ
30 6703162 นางสาวณัฐพร กองคง
31 6703156 นางสาวศิโรรัตน ชุนหวานิช
32 6703125 นางสาวเปรมประพรรณ เจริญเปลี่ยน
33 6703176 นางสาวพรชนก เฉยพินิจ
34 6703013 นางสาวลภัสรดา ชินวงษเกตุ
35 6703097 นางสาวชัชฎาภรณ ดีมี
36 6703005 นายพิศิทธิ์พงศ พลไกร
37 6703161 นางจิราภรณ ขุมทอง

บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนพนักงานราชการ
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.2560
กลุมวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ


