
 

 

ประกาศโรงเรียนโนนโพธิ์วิทยาคม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน) 

 
 ตามที่โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม  สงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคล เพื่อจ้างเหมาเป็นพนกังานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง  ครูช่วยสอน  ระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  ตามประกาศโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๒  นั้น  
บัดน้ี โรงเรียนโนนโพธ์ิวิทยาคม  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มสีทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่ง ครชู่วยสอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 
๑. นางสาวประสิตา  กุลบุตร 
๒. นางสาวพัสธิรา  บุญจัด 
๓. นายสุภสิทธ์  พันแน่น 
๔. นางสาวกนกวรรณ คํานวณ 
๕. นางสาวปรารถนา โคตรสลีา 
๖. นางสาวสริิพร  บัวจันทร ์
๗. นางสาวณัชญ์ฐาภา สะตะ 
๘. นางสาวกนกวรรณ ทานนท ์
๙. นางสาววิจิตร  อนันตา 
๑๐. นายอภิภัทรนันท ์ จันทรส์ ี
๑๑. นางสาววนัสนันท ์ นามิสา 
๑๒. นางสาวสุดาวรรณ ราชชมพู 

 

๒.  ต าแหน่ง ครูช่วยสอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
๑. นายวทัญญู  ถานะ 
๒. นางสาวอทิติยา  เหลากัน 
๓. นางสาวธีรยา  ปลื้มใจ 
๔. นางสาวอมรณัฐ  สวนไผ ่
๕. นางสาวอมรรัตน์  ดวงลูกแก้ว 
๖. นายจักรพงศ์  พรมคํา 
๗. นางสาวสุภาพรรณวดี สีผาโคตร 
๘. นางสาวจริภิญญา ชัยสาสตร ์
๙. นางสาวณิชกมลกานต์ ไชยโทน 
๑๐. นางสาวพรทิพย ์  เลื่อมใส 
๑๑. นายนราธิป  ทิพมณ ี
๑๒. นายธวัชชัย  จักราช 
๑๓. นายพนาไพร  บุตรพรม 
๑๔. นางสาวนฤมล  อินทรบ์ัวทอง 
๑๕. นางสาวกรวิภา  เฟื่องแก้ว 
๑๖. นางสาวนันทนิตย์ ศรีระว้า 



-๒- 
 

๓.   ต าแหน่ง ครูช่วยสอน  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
๑. นางสาวราตร ี  สียือ 
๒. นายศตวรรษ  เหล่าประเสรฐิ 
๓. นายธนกร  พนัส 
๔. นายสุชินวัตร  ยังสุข 
๕. นางสาวสุดารัตน์  จุลโนนยาง 
๖. นายเบญจพล  อุดมรัตน์ 
๗. นางสาวสุกญัญา  คําโมง 

 
๔.   ต าแหน่ง ครูช่วยสอน  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

๑. นางสาวจรุีรัตน์  กองเป้า 
๒. นางสาวจันทร์ฤด ี ใยแก้ว 
๓. นางสาวชลลดา  ศาลารักษ์ 
๔. นายอิสระ  รุ่งรัตน์ 
๕. นายนันทชัย  โสภาอุทก 
๖. นายจรัญ  ศรีวัฒนา 
๗. นางสาวชฎาพร  สมปญัญา 
๘. นางสาวจริาภรณ์  คําวงษา 
๙. นายธนชิต  ถมภิรมย ์
๑๐. นางสาวปุณฑริก  พลตื้อ 
๑๑. นายอภิสิทธ์ิ  มัชเรศ 
๑๒. นางสาวน้ําเพชร  อมรรัตนกุล 
๑๓. นางสาวกรรณิการ ์ พิณสาย 
๑๔. นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์วอ 
๑๕. นางสาวดาราณี  แก้วบ่อ 
๑๖. นายเอกราช  ช่วยวงศ์ญาติ 

 
๕.   ต าแหน่ง ครูช่วยสอน   กลุ่มวิชาพลศึกษา 

๑. นายอาทิตย ์  โพธ์ิทร 
๒. นายยุทธนา  ปัดสา 
๓. นายภูวพล  บุตรหา 
๔. นายคณาวุฒิ  โพสุวรรณ์ 
๕. นางสาวพชร  รอดเที่ยง 
๖. นายธนกฤต  น้อยโพน 
๗. นายธงชัย  ปิตาทะสงัข์ 
๘. นายจตุรงค์  จุตะโน 
๙. นายศักดิ์สิทธ์ิ  แก้วสวนจิก 
๑๐. นายคมกริช  ศรีประยงค์ 
๑๑. นายวีรพลธ์ุ  มายอด 
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๑๒. นายพงษธร  วินทะไชย 
๑๓. นายพิริยะ  พะยามาตร 
๑๔. นายกฤตภาส  พงษ์พันธ์ 
๑๕. นายกรกช  พันธ์เดช 
๑๖. นายสุพจน ์  วรพันธ์ 
๑๗. นายธิบด ี  ช่างคุณ 
๑๘. นายขวัญชัย  เพียดขุนทด 
๑๙. นายกวี   วีระพันธ์ุ 
๒๐. นายเมธาพร  ยุบลนวล 
๒๑. นายพิชิต  ประสมทรัพย ์

 
๖.   ต าแหน่ง ครูช่วยสอน   กลุ่มวิชาดนตรี 

๑. นายสุริยะ  วิรัญจะ 
๒. นายกิตติ  จิ๋วอยู่ 
๓. นายภูริเดช  ภูชาดึก 
๔. นายกิตติศักดิ์  เบ้าทอง 
๕. นายวิทยา  โสมะโสก 
๖. นายพรชัย  ต้นจําปา 
๗. นายธีรวัฒน์  บรรยง 
๘. นางสาวสุธิตา  นานนท์ 

 
๗.   ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน กลุ่มวิชาภาษาจีน 

๑. นางสาวชฎาภรณ์  พรมคํา 
๒. นางสาวอังสุดา  เหล่าสงคราม 
๓. นางสาวมัลลิกา  ปลั่งกลาง 
๔. นางสาวกัญธิชา  ธานีกุล 
๕. นางสาวปวีณา  ปักกาโล 

 
       กําหนดวัน เวลา และสถานที่  ในการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมดอนหลักด า  โรงเรียนโนนโพธิ์วิทยาคม   
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

       ลงช่ือ 

                           (นายบุญจันทร ์ บุญจันทร)์ 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม
    
หมายเหตุ ***  ให้ผู้มีรายช่ือดงักล่าวมาลงทะเบียน  ตั้งแต่  เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 
         สอบคัดเลือกตัง้แต่เวลา  ๐๙.๑๕ น. เป็นต้นไป 


