
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนสามขาสว่างวิทย์ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบ พนักงานราชการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
............................................................ 

 ตามที่โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไดป้ระกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษาจ านวน 1 อัตรา
น้ัน 
 บัดน้ี ทางโรงเรียนสามขาสวา่งวิทย์ จึงขอประกาศรายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิส์อบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผูส้อน รายวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ดังนี้ 

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบประเมินสมรรถนะ ต าแหน่งพนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา มีดังนี้ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สมคัรสอบ ชื่อ – นามสกลุ หมายเหต ุ
1 001 นางสาวนฤดี โชติศรี  
2 002 นายวิโรจน์ ศรแผลง  
3 003 นายปานบุญ รังสร้อย  
4 004 นายพัฒพล วรรณสัมผัส  
5 005 นายอรรพร  อับสีรัมย ์  
6 006 นางสาวสุวิมล เบ็ญจรักษ ์  
7 007 นายเทียนชัย ชาลีวรรณ ์  
8 008 นางสาวอัฐพร ทะรังศรี  
9 009 นางสาวเพชรรัตน์ ภูนามนา  
10 010 นายอานนท์ จันทะดวง  
11 011 นายจอมพล เกตุแก้ว  
12 012 นายอภิชาต ไชยโคตร  
13 014 นายสิทธิศักด์ิ คัดนาหงษ์  
14 015 นายรัตนพร ไกยนุช  
15 016 นางสาวนัฐดา บุดสี  
16 018 นางสาวอนงค์ ศรีบุญเรือง  
17 019 นายธีรพงศ์ บุญประจักษ ์  
18 020 นายครุศาสตร์ แก้วชนะ  
19 021 นายอริยภาพ ดิลกลาภ  
20 023 นางสาวอชิรญาณ์ แสนเสนา  



21 022 นายเมธัส ภูอยู่เย็น  
22 024 นายปฐมพร สวุรรณราช  
23 027 นางสาวลลิดา โกศลเกียรติสกุล  
24 028 นายอภิสิทธิ์ บุญมาพิลา  
25 029 นายกฤษฎา ศรีสมบัติ  
26 030 นายปรีชา สุโพฮง  
27 031 นายภพพล ศรีบุดดา  
28 032 นายธีระวิทย์ ชารีรักษ ์  
29 033 นางสาวนิลวรรณ นารัตน์ตุง  
30 035 นายภูวนาถ อาจนิยม  
31 036 นายธีระพล ปองไป  
32 037 นางสาวปิยะนุช โชติถนอม  
33 038 นายสิริพงษ์ จรัสแผ้ว  
34 040 นายวัชรศักด์ิ นวลบัต ิ  
35 041 นายญัฐพล จันทะมัน   
36 043 นางสาวนิรมล ประชุมพันธ์  
37 044 นางสาวอภิรมย์รัช เรืองประทุม  
38 045 นายศักด์ิดา มหาพรม  
39 046 นายณัฐวุฒิ โคตรพัฒน์  
40 047 นายสุชาติ ทุมผล  
41 048 นายวรวิทย์ ศรีสร้อย  
42 049 นางสาวจินตนา ไพรัตน์  
43 050 นายณัฐศิริ บญุดี  
44 052 นายยุทธพันธ์ุ ตาลป่าหว้าน  
45 053 นางสาวสุนิษา คนสัตย ์  
46 054 นายชินวัฒน์ พิมพะนิตย์  
47 055 นางสาวจิรวดี เหลาอินทร์  
48 056 นายสินธุชา จันทร์เสน  
49 057 นางสาววชิรินี ดีรักษา  
50 058 นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา  
51 060 นายดนัย บาดตาสาว  
52 061 นางสาวอภิรดี ดุลชาติ  
53 062 นางสาวเจนจิรา จุฑาเลิศ  
54 064 นางสาวจุรีนาต เสโคตร  
55 065 นางสาวประวีณา  กุญชรน้อย  
56 066 นายปริญญา ยวงทอง  

 



 และให้ผู้มีรายชื่อมาสอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ถ้าไม่มาสอบประเมินสมรรถนะตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 

 

    

       (นายประพันธ์ศักดิ ์ ภูศรีฐาน) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย ์

 
 


