
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
.......................................................................... 

   ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลงวันที่  20 ตุลาคม  2565 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  ตำแหน่งพนักงานรักษา
ความสะอาด และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน  
4  อัตรา  นั้น 

บัดนี้  การดำเนิ นการคัดเลือก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึ งขอประกาศรายชื่ อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามบัญชรีายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ของแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ มารายงาน
ตัว เพ่ือรับการจัดจ้างเป็นลูกจ่างชั่วคราว  ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.30 – 09.30 น.   

1. การรายงานตัวต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบด้วย 
1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน 3 ฉบับ 
1.2  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน 3 ฉบับ 
1.3 สำเนาวุฒิการศึกษา       จำนวน 3 ฉบับ  

      1.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)     จำนวน 3 ฉบับ 
     1.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)    จำนวน 3 ฉบับ 
     1.7 สำเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)      จำนวน 3 ฉบับ 
     1.8 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย      จำนวน 3 ฉบับ 

      1.9 หนังสือค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำมีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสเซ็นยินยอม) โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป โดยมีเอกสารประกอบหนังสือค้ำประกัน ดังนี้ 

- สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกัน     จำนวน 3 ฉบบั 
- สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน 3 ฉบบั 
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ (ถ้ามี)    จำนวน 3 ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)      จำนวน 3 ฉบับ 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งไปแล้ว 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
  (3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  (4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 

 /(5) ตรวจสอบ... 
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 (5) ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
  (6) สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

  ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ  ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด จะถือว่า 

ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะ
ได้รับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ประกาศ  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญช ี

ประกาศ  ณ  วันที ่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
      
 
           ว่าที่ร้อยเอก  

 ( พรเนตร  ศรีทอง ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
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บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
ลงวันที ่ 10 พฤศจิกายน 2565 

 
---------------------------------------------- 

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 0108 นางสาวธมลวรรณ  บัวสด ให้ผู้ผ่านการสรรหาและ 

2 0105 นางสาวชรินรัตน์  เทว ี เลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ และลำดับ 

3 0101 นางสาวเจตนิพิฐ  โพธิ์ทอง ที่ 2 มารายงานตัว ณ สพม.กจ. 

4 0106 นางสาวทิชา  พรหมูล ในวันที่  14 พฤศจิกายน  2565 

5 0107 นางสาววิมล  ประจำสุข เวลา 08.30 – 09.30 น. 

6 0104 นางสาวสุนิษา  ยิ้มใหญ่หลวง หากไมม่ารายงานตัว 

7 0102 นายอานันต ์ ทรงกิตเจริญ ตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

   จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
 

 

 

 

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 0201 นางละมัย  ป้องกัน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 

   มารายงานตัว ณ สพม.กาญจนบุรี 

   ในวันที่  14 พฤศจิกายน  2565 

   เวลา 08.30 – 09.30 น. 

   หากไมม่ารายงานตัว 

   ตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

   จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 

   
 

 
 
 



~ 4 ~ 
 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานให้ราชการ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
ลงวันที ่ 10 พฤศจิกายน 2565 

 
---------------------------------------------- 

 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 0302 นายณชัพัฒน์   แพ่งบรรเทา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 

   มารายงานตัว ณ สพม.กาญจนบุรี 

   ในวันที่  14 พฤศจิกายน  2565 

   เวลา 08.30 – 09.30 น. 

   หากไมม่ารายงานตัว 

   ตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

   จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 

   
 

 
 
 

................................................. 


