
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 

   เรื่อง    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์และไมมีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว 
ตําแหนงครูผูสอนและตําแหนงเจาหนาท่ีสํานักงาน 

--------------------------------- 
    ตามท่ีโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาท่ีครูผูสอน และเจาหนาท่ีสํานักงาน 
ตั้งแตวันท่ี ๑-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น 
 บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนสารวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์
สอบประเมินสมรรถนะ เพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน ดังนี้   

กลุมวิชาพลศึกษา 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๐๑ นายศุภชัย   สังปริเมน พลศึกษา 

๒ ๐๐๒ นายวิทวัส  สุขสละ พลศึกษา 

๓ ๐๐๓ วาท่ีรอยตรี ฐานันดร  ดิษฐาน พลศึกษา  
(เกียรตินิยม ๒) 

๔ ๐๐๔ นายชาคริต  ประเดิมชัย สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕ ๐๐๖ นายวีรพล  เมาแพว พลศึกษา 

๖ ๐๐๗ นางสาวกนกวรรณ  อันบุรี ส่ือสารมวลชนทางกีฬา 

๗ ๐๐๘ นายนภสณ  ชัยไพบูลย วิทยาศาสตรการกีฬา 

๘ ๐๐๙ นายวินัย  บุญฤทธิ ์ พลศึกษา 

๙ ๐๑๐ นายอภิสิทธิ์  สอนบุญ พลศึกษา 

๑๐ ๐๑๑ นางสาวสุพัฒตรา  ไชยโย พลศึกษา 

๑๑ ๐๓๗ นายนพรัตน  สุขแดง พลศึกษา 

๑๒ ๐๔๑ นายอนันตรา  วัฒนเศรษฐ วิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๓ ๐๔๓ นายอธิวัฒน  สิงหสังข พลศึกษา 

๑๔ ๐๔๕ นางสาวศศิธร  เลี้ยงถนอม พลศึกษา 

๑๕ ๐๔๖ นายอภิชัย  ภูฆัง พลศึกษา 

๑๖ ๐๔๘ นายบุญญฤทธิ์  ดรุณเพ็ชร พลศึกษา 

๑๗ ๐๕๐ นางสาวศิริมา  สมัย พลศึกษา 

 

 



กลุมวิชาสุขศึกษา 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑๒ นางสาวสุชินันท  งามสมชนม สุขศึกษา 

๒ ๐๑๓ นายอภิชาติ  ซาเซียง สุขศึกษา 

๓ ๐๑๔ นางสาวมนันยา  สาลีโภชน การสอนสุขศึกษาฯ 

๔ ๐๑๖ นายธีรวัฒน  วิเชียนเทียบ สุขศึกษา 

๕ ๐๓๙ นายศุภฤกษ  วธีรวงศนิจ สุขศึกษา 

๖ ๐๐๕ นายประเดิมชัย  เถาแกว สุขศึกษาและพลศึกษา 
 (เกียรตินิยม ๑) 

 

กลุมวิชาแนะแนว 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑๗ นางสาวสุภัทรา  ทองเกิด จิตวิทยา 

๒ ๐๑๘ นางสาวรัชนีกร  เชื้อประทุม จิตวิทยาการแนะแนว 

๓ ๐๑๙ นางสาวปนัดดา  ราชบัวโคตร จิตวิทยา 

๔ ๐๒๐ นางสาวสกุนา  โสภา จิตวิทยา 

๕ ๐๒๔ นางสาวยุภาภรณ  เสนสาย จิตวิทยาการแนะแนว 

๖ ๐๔๔ นางสาวนิศารัตน  บํารุง จิตวิทยา 

๗ ๐๕๗ นางสาวณัฏฐา  ปทมานุสรณ จิตวิทยาการแนะแนว  
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

๘ ๐๕๘ นายมารุต  ศักดิ์แสงวิจิตร จิตวิทยาการแนะแนว  
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

 

กลุมวิชานาฏศิลป 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๒๑ นางสาวมัญญา  ประสันแพงศรี นาฏศิลปไทย 

๒ ๐๒๒ นายณัฐกฤต  ประดิษฐศรี นาฏศิลปไทย 

๓ ๐๒๓ นางสาวกณิกา  จันทะพงษ นาฏศิลปและการละคร 

๔ ๐๒๕ นางสาวนราวดี  เกิดมี นาฏศิลป 

๕ ๐๒๖ นายศิรณวิชญ  คชมะเริง นาฏศิลปไทย 

๖ ๐๒๗ นางสาวจริยา  ไหมชุม นาฏศิลปไทย 

๗ ๐๒๘ นางสาวพรประภา  นระแสน นาฏศิลปไทย 

๘ ๐๒๙ นางสาววิภาณี  มานารัตน นาฏศิลปไทย 

๙ ๐๓๘ นางสาวรินลยา  เตียวตระกูลศร ี นาฏศิลป 

๑๐ ๐๔๒ นางสาวสุนารา  มวงพัฒน นาฏศิลป 



กลุมงานพยาบาล 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๓๑ นางสาวสุมาลี  เงางาม สาธารณสุขศาสตร 

๒ ๐๓๒ นางอรทัย  ทองฝาก สาธารณสุขศาสตร 

๓ ๐๓๓ นางสาวสาวิตรี  ตวันดือราแม สาธารณสขุศาสตร           
เกียรตินิยมอันดับ ๑ 

๔ ๐๓๔ นางสาวนันทนภัส  วัฒนอริยพงษ การแพทยแผนไทย 

๕ ๐๔๐ นางสาวปฤษนี   จันทรชัย เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพฯ 
(เกียรตินิยม ๒) 

๖ ๐๔๗ นางสาวเบญจมาศ  ทองนาคะ สาธารณสุขชุมชน 

๗ ๐๕๑ นายธีรดนัย  ชาวปา สาธารณสขุศาสตร           
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

๘ ๐๕๒ นางนวภรณ  จําปาทอง สาธารณสุขศาสตร 

๙ ๐๕๓ นางสาวทัศวรรณ  ไชยดี สาธารณสุขศาสตร 

๑๐ ๐๕๔ นางสาวสุดารัตน  โสดา สาธารณสุขศาสตร 

๑๑ ๐๕๕ นางสาวกานติมา  ทองคําสุก สาธารณสุขชุมชน             
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

๑๒ ๐๕๖ นางสาวสาณีญะ  แตบาตู สาธารณสุขศาสตร 

 

กลุมงานพัสดุและสินทรัพย 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๓๖ นายบุญยอด  หงษจันทร การบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูไมมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือสอบคัดเลือก 

ลําดับ 

 

เลขประจําตัว
ผูสมัคร 

กลุมวิชา/งาน 

ท่ีสมัคร 

ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๑๕ สุขศึกษา นางสาวรัตนาภรณ  เทพเจริญ คุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร 

-วุฒิท่ีใชในการสมัคร คือ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

๒ ๐๓๐ พยาบาล นายกําพล  อัมพรชัชวาล คุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร 

-วุฒิท่ีใชในการสมัคร คือ 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

๓ ๐๓๕ พัสดุและสินทรัพย นายเสกสรรค  อรสิน คุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร 

-วุฒิท่ีใชในการสมัคร คือ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยาสังคม)  

๔ ๐๔๙ พยาบาล นางสาวทัตชญา  พันพัว คุณสมบัติไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร 

-วุฒิท่ีใชในการสมัคร คือ   
นิติศาสตรบัณฑิต
(นิติศาสตร) 

 
ตารางสอบ 

กลุมวิชา / เวลา 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
พลศึกษา สัมภาษณ สอบประเมินการสอน 
สุขศึกษา สอบประเมินการสอน สัมภาษณ 
แนะแนว สอบประเมินการสอน สัมภาษณ 
นาฏศิลป สอบประเมินการสอน สัมภาษณ 
พยาบาล สัมภาษณ  

พัสดุและสินทรัพย สัมภาษณ  
  



ใหผูมีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกมาสอบประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หองประชุม
สํานักงานผูอํานวยการ โรงเรียนสารวิทยา เวลา ๐๙.๐๐ น. ถาไมมาสอบประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา ดังกลาวถือ
วาสละสิทธิ์ 

ประกาศ    ณ   วันท่ี   ๒๑   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

                               (นายพชรพงศ  ตรีเทพา) 
                               ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 


