
 

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งรบัราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไมม่ีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2560 

ท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล ไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจาก 

วิชาเอกภาษาไทย 
1. 020100006 นายสุริยา  อินทจันท วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบแข่งขันไม่ใช่วุฒิการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ตามประกาศรับสมัครฯ จึงไม่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัครฯ ข้อ 2.2.1 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
1. 
2. 
3. 
 

020200572 
020200622 
020200704 

นายอดิศักดิ์  สนธิเมือง 
นางสาวทิพย์นภา มานามไทย 
นางสาวสุวิมล  ผาบแก้ว 

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบแข่งขันไม่ตรงตามประกาศรบั
สมัครฯ และเมือ่นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในหนงัสอื ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสอื ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด            
ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่29 มีนาคม 2560 แล้วปรากฏว่า 
มีรายวิชาที่มีเนื้อหาในวิชาเอกทีส่มัครน้อยกว่า 30 หน่วย          
กิตจึงไมม่ีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ข้อ 2.2.1 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
1. 
2. 
3. 
 

020300387 
020300751 
020300787 

นางสาวณัฐสิณี  วิรัตพันธ์ 
นายธีรพงษ์ บูรพันธ์ 
นางสาวมยุรี มาโชติ 

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบแข่งขันไม่ตรงตามประกาศรบั
สมัครฯ และเมือ่นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในหนงัสอื ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสอื ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด          
ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่29 มีนาคม 2560 แล้วปรากฏว่ามี
รายวิชาที่มีเนื้อหาในวิชาเอกทีส่มัครนอ้ยกว่า 30 หน่วย              
กิตจึงไมม่ีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ข้อ 2.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งรบัราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไมม่ีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2560 

 

ท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล ไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจาก 

วิชาเอกสังคมศึกษา 
1. 
 

021501242 นางสาวพิชญา  ชาญณรงค์ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบแข่งขันไม่ตรงตามประกาศรบั
สมัครฯ และเมือ่นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในหนงัสอื ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสอื ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่
ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่29 มีนาคม 2560 แล้วปรากฏว่ามี
รายวิชาที่มีเนื้อหาในวิชาเอกทีส่มัครนอ้ยกว่า 30 หน่วยกิ
ตจึงไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรบัสมัครฯ ข้อ 2.2.1 

1. 021600157 นางสาวสรุยานี  นิเหาะ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสุภาออกให้เพื่อปฏิบัตหิน้าที่
สอน และไม่ใช่ผูส้มัครสอบแข่งขันในสาขาวิชาที่ไม่มผีู้ส าเรจ็
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หรอืในสาขาวิชาที่มี
ความจ าเป็น   ต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 25 
สาขาวิชา จึงไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรบัสมัครฯ ข้อ 2.2.2 
วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศรับสมัครฯ ฉบบั ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2560 

วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
1. 022800178 นางสาวธาดา  วิกัยวราภรณ์ เป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเกินกว่าหนึง่แห่ง จึงไม่มสีิทธิ

สอบแข่งขันตามประกาศรบัสมัครฯ ข้อ 5.3 
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บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งรบัราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไมม่ีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2560 

ท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล ไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจาก 

วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา–– 
1. 023500198 นายณัฐวุฒิ  พงษ์ศรีดา วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบแข่งขันไม่ตรงตามประกาศรบั

สมัครฯ และเมือ่นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในหนงัสอื ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสอื ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด           
ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่29 มีนาคม 2560 แล้วปรากฏว่า 
มีรายวิชาที่มีเนื้อหาในวิชาเอกทีส่มัครน้อยกว่า 30 หน่วย          
กิตจึงไมม่ีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ข้อ 2.2.1 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ 
1. 
2. 

024300125 
024300275 

นางสาวเตือนจิตต์  ชูช่วย 
นางสาวมินนา  นิ่งราวี 

ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสุภาออกให้เพื่อปฏิบัตหิน้าที่
สอน และไม่ใช่ผูส้มัครสอบแข่งขันในสาขาวิชาที่ไม่มผีู้ส าเรจ็
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หรอืในสาขาวิชาที่มี
ความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 25 
สาขาวิชา จึงไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรบัสมัครฯ ข้อ 2.2.2 
วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศรับสมัครฯ ฉบบั ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2560 

หมายเหต ุ หากผู้ไมม่ีสทิธิสอบแข่งขันตามประกาศนี้ ประสงค์จะโต้แย้งว่าตนเองเป็นผูม้ีคุณสมบัติทั่วไป  
  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรบัสมัครสอบแข่งขัน ให้โต้แย้งเป็นหนังสือพร้อม 
  ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่แสดงว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  สอบแข่งขันโดยอาจยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการ 
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวัน และเวลาราชการ หรือจัดสง่ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยส่งมาที่  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
  กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 กรณีจัดสง่ทางไปรษณีย์ให้ถือวัน 
  ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติจะไดป้ระกาศรายช่ือให้  
  เป็นผู้มีสทิธิสอบแข่งขันต่อไป หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวส านักงานศึกษาธิการ 
  จังหวัดกรุงเทพมหานครจะไมร่ับพิจารณา 
 


