
 
ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาองักฤษ 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร)   

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นายศราวธุ  พร้าโต 001 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

2 นางสาวชญาพฒัน์  ศรีทอง 002 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                     รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นายณฐัชา  ดวงอปุะ 001 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

2 นางสาวยิ�งแก้ว  แซลี่ 002 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

3 นายธนานพ  ทานะ 003 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

 

 

                                                                                 ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                     รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นายเกรียงไกร  แหวนสขุ 001 หนงัสอือนญุาต ฯ 

2 นางสาวธิดารัตน์  รุ่งทอง 002 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

3 นายวิชากร  ลื �อขนั 003 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

4 นางสาวกมลวรรณ  มว่งมกุข์ 004 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

5 วา่ที� ร.ต.หญิง สภุาวี  จนัทะคีรี 005 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศกึษา (สาขา 

               ทศันศลิป์/ดนตรีศกึษาที�มีความสามารถพิเศษด้านศลิปะการแสดงและดนตรี) 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นายพฒุิชยั  ตรีอินทร์ 001 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

2 นายเกรียงไกร  มาจาก 002 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

3 นายศภุมงคล  มาพริก 003 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

4 นางสาวศกุาญจน์ดา  ศรีทอง 004 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

5 นายวีระยทุธ  หนคูํา 005 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

6 วา่ที� ร.ต.หญิง กนกวรรณ  ฉิมหวัร้อง 006 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                 
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 วา่ที� ร.ต.หญิง สณุฐักลุ  มีพยงุ 001 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

2 นางสาวอสวุณี  ซง่สกลุชยั 002 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                 
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวรดาณฐั  อุน่ทอง 001 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

2 นายวนัพิชิต  แก้วพวง 002 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                 
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ แมบ้่าน 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นางพรลภสั  สีหะวงษ์ 001  

2 นางคําใต้  กนุนะ 002  

3 นางสาวสภุาภรณ์  ธรรมรังษี 003  

4 นางสาวปราณี  จนัทะคณุ 004  

5 นางไอราดา  หล่ออินทร์ 005  

 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                 
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ คนสวน 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นายเหลือง  เมืองซ้าย 001  

 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                 
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ คนงานทั�วไป 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        

       

ที� ชื�อ - ชื�อสกุล เลขประจาํตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นายกศุล  ศรีวิเศษ 001  

 

 

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�  4 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

                                                                                                 
      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื�อง      รายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือกลกูจ้างชั�วคราว ตําแหนง่ พนกังานขบัรถ 

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

                    ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา  ลงวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2562 เรื�อง รับสมคัรคดัเลือก

บคุคลเพื�อเป็นลกูจ้างชั�วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) 

                    บดันี �โรงเรียนชาตติระการวิทยาได้ตรวจสอบคณุสมบตัทิั�วไปและคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของ

ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเรียบร้อยแล้ว  จงึขอประกาศรายชื�อผู้ มีสิทธิ�เข้ารับการสอบคดัเลือก  ดงัตอ่ไปนี �        
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      (นายปิยวฒัน์  แสงคํา) 

        ครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    รักษาการในตําแหนง่ผู้ อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 

 


