
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวาปีปทุม 

--------------------------- 
 

  ตามท่ี โรงเรียนวาปีปทุม ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ในระหว่างวนัท่ี  17–21  กันยายน 2561 ตามประกาศโรงเรียนวาปีปทุม  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนวาปีปทุม ลงวันท่ี 14  กันยายน  2561 นั้น  และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 
เข้ารับการคัดเลือก  ในวันท่ี  21  กันยายน  2561 นั้น 
 

  โรงเรียนวาปีปทุมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคักเลือก  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการคัดเลือก  ดังรายช่ือท่ีแนบ 
 

ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการคัดเลือก 
 

สมรรถนะและวิธีการคัดเลือก 
วัน เวลาและสถานที ่

ในการคัดเลือก 
หมายเหตุ 

 
ภาค ก (100 คะแนน) 
  1)  ภาควิชาความรู้ท่ัวไป (50 คะแนน) 
  2)  ภาควิชาเฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 
 
ภาค ข  (50  คะแนน) 
  ด าเนินการโดย การสัมภาษณ์ 
 

 
วันอังคาร ท่ี 25  กันยายน  2561 
      เวลา  09.00 - 10.00 น. 
      เวลา  10.30 – 11.30 น. 
(ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์  อาคาร 6) 
 
      เวลา 13.00  น. 
(ณ ห้องสิริบงกช  อาคาร 3) 

 
ภาค ก ด าเนินการคัดเลือก 
         โดยการสอบข้อเขียน 
          
 
 
ภาค ข ด าเนินการคัดเลือก 
         โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ  ตารางก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

ก าหนดประกาศผลการคัดเลือก  โรงเรียนวาปีปทุมจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่ 25
กันยายน  2561  ณ  โรงเรียนวาปีปทุม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 21  เดือนกันยายน  พ.ศ.2561 
 

                                              
(นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวเข้ำสอบ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ

1 001 นายเอกตนัย วงสะอาด ใบรับรองแพทย์

2 002 นางสาวภัทรวดี คันทา

3 003 นางสาวธนิชา แก้วลาด

4 004 นางสาวปรินดา ปัตตานี

5 005 นางสาวรัตนา ศรีเกตษตรวานิช

6 006 นางสุดาทิพย์ สิลินทบูล

7 007 นายรัชชานนท์ จันทะเลิศ

8 008 นางสาวศิรินาท จันทรินทร์

9 009 นายก่อเกียรติ พูลเพ่ิม

10 010 นายขจรศักด์ิ ปุราถาเน

11 011 นางพัทธนันท์ ปัญญาสาร

12 012 นายอังกูร พันธโคตร

13 013 นางสาวขวัญเนตร ลีลากุด

14 014 นางสาวสิรินทิพย์ ชาวแขก ใบรับรองแพทย์

15 015 นางสาววรัญญา นนท์มุลตรี

16 016 นางสาวปิยวรรณ คนเพียร

17 017 นายกฤช สิงหธิติกุล

18 018 นางสาวสุธิดา น้อยอาษา

19 019 นางสาวสุทธิรักษ์ ค ารินทร์

20 020 นางสาวสายธาร ชูวิชัย

21 021 นางสาวสุปราณี พลสอน

22 022 นางคนิตถา บุญบาล

23 023 นางสาวสุภาวดี ตาสี

24 024 นางสาวบุษบา แก้วพิลา

25 025 นางสาวฐิตินันท์ เนียมไธสง

26 026 นายรัฐกร ประทุมรุ่ง

27 027 นางสาวมณีนุช แก้ววรรณา

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวโรงเรียนวำปีปทุม

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ในโรงเรียนวำปีปทุม ปี พ.ศ. 2561
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28 028 นายโอฬาร ค าวิโส

29 029 นางสาวกัญญาพัชร บุตรพรม

30 030 นางสาวกฤตยา ค าวิโส

31 031 นางสาวมลฤดี ศรีสนิท

32 032 นางสาวภัทราภรณ์ ไปมา

33 033 นางสาวอริษา เกษร

34 034 นางสาวพิมพ์ทิพย์ สีดา

35 035 นายสาธิต เจริญรัตน์

36 036 นางสาวเมธินี บุตรสิมมา

37 037 นางสาวกาลฏิมา มิตตัสสา

38 038 นายยนต์ศิลป์ ธีรางศุ

39 039 นายวสันต์ ปะโพทิง

40 040 นายสุดท่ีรัก โพพนม

41 041 นายทรงวุฒิ เรืองดงยาง

42 042 นายลิขิต ประดิษฐสิน

43 043 นางสาวศินีนาถ ศรีบุรัมย์

44 044 นางสาวอาภรณ์ อิโน

45 045 นายจตุพร ยอดประทุม

46 046 นางสาวกนกวรรณ ทองทวี

47 047 นายสยาม งามสาย

48 048 นางสาวธัชวดี นินทะราช

49 049 นายประชา ยะวังพล

50 050 นายกิตติศักด์ิ ศรีสุวัฒน์

51 051 นายณัฐวุฒิ สาวาโย

52 052 นายณัฐพงษ์ สมานกุล

53 053 นางสาวพรสกุล บุตรา

54 054 นางสาวเจณิสตา  จันทะไทย
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55 055 นางวศินี   เรืองฤทธ์ิ

56 056 นายเกียรติภูมิ ค าหลาย

57 057 นายภูวิศ วงอินตา

58 058 นางสาวสุวัฒนา มนตรี

59 059 นางสาวทิพวรรณ หม่ืนไธสง

60 060 นางสาวฐิติมา วันชาดี

61 061 นางสาวกิตติยา แสงสิงห์

62 062 นางสาววิพากร ผาพรม

63 063 นางสาวอรณี ศรีระบุตร

64 064 นางเพ็ญศรี แสนวัง

65 065 นางสาวกนกวรรณ ไชยกาฬสินธ์

66 066 นางสาวกัญญพัฒน์ จักรนารายณ์

67 067 นางสาววีรวรรณ จักรนารายณ์

68 068 นางสาวเปรมจิต แก้วมะไฟ

69 069 นางสาวงามทิพย์ ไชยโยศิลป์

70 070 นายวาทยากร ปากเสนวะ

71 071 นางสาวพลอยไพรินทร์ วงชาดี

72 072 นายอนุชา โสภาที

73 073 นางสาวนิตยา ศรีมุงคุณ

74 074 นายอดิพงษ์ ชาวโพธ์ิ

75 075 นางสาวปภัชญา วงไชยา

76 076 นางสาวภาวิณี ขันทะเนตร์

77 077 นายอนวรรษ ปทุมรุ่ง

78 078 นางสาวปิยะวัลย์ มาพร

79 079 นายวรากร ประทุมทอง

80 080 นางสาวกัลยา ยารัตแสง

81 081 นางสาวสุษมา การกรณ์
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