ที่ ศธ ๐๔๐๗๒.๑๓๑/๑๘๓

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ตาบลสิชล อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน................
อ้างถึง หนังสือราชการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ที่ ศธ ๐๔๐๗๒.๑๓๑/๑๘๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศโรงเรียนวัดประทุมทายการาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
จานวน ๑ ชุด

ตามที่โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง
ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร เพชรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๓๖๔๗๑
โทรสาร ๐๗๕-๕๓๖๑๓๓

ประกาศโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
.................................................................................................
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศ โรงเรี ย นวั ด ประทุ ม ทายการาม ประกาศ ณ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรานั้น
บั ด นี้ การรั บ สมั ค รได้ เ สร็ จ สิ้ น และได้ ต รวจคุ ณ สมบั ติ แ ล้ ว ปรากฏว่ า มี ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ
การคั ด เลื อ ก จานวน ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศรายละเอียดในการคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้
๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง ตามที่
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งแจ้งในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หาก
ปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปต่างไปจากที่กาหนดไว้ ในประกาศรับสมัคร
คัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและไม่อาจจัดจ้างได้หรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
จะถูกเลิกจ้างโดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกไปเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิเชียร เพชรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ประกาศรายชื่อผู้รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขประจาตัวผู้สอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑
๐๓๒
๐๓๓
๐๓๔
๐๓๕

ชื่อ – สกุล
นางสาวจินตนา พรหมทอง
นางสาวนาตยา มีศรี
นางสาวณัฐธิสา ยิ่งดานุ่น
นางรวิวรรณ ช่วยชู
นางฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา
นายกิติพันธ์ ศักดิ์แก้ว
นายธรรมวิทย์ บุษบา
นางสาวชมนาถ สินธ์ศิริมานะ
นางสาวทัศนีย์รัตน์ แก้วเถื่อน
นางวรรณดี ลักษณะสมบูรณ์
นางสาวกนกวรรณ ดาเพ็ง
นางสาวภิรมญา รอดภัย
นางสาวเสาวณี สุขม่อย
นางสาวเพ็ญนภา ก้องกาญจโนภาส
นางทัศนา ศรีทอง
นางสาวสุจารี ฤทธิภักดี
นางสาวธิดาพร ทศพร้อม
นางวรรณิษา สุขสวัสดิ์
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ สุขขัง
นางสาวเสนาลักษณ์ พระสงฆ์
นางสาวพันทิพา ใจเพียร
นางสาวมะลิวัลย์ สมเชื้อ
นางสาวจันทิมา เสวกวัง
นางสาวสุกัญญา รักษาคง
นางสาวธัญญา ดีช่วง
นางสาวกฤตติยาพร เพชรชนะ
นางสาววัชรีภรณ์ นันทมงคล
นายรัตติกรณ์ ทองแซม
นางสาวอมร สกุณา
นายสรายุทธ อิ่มแช่ม
นางสาวถกลรัตน์ เอียดสุย
นายภูวดล จิตจารักษณ์
นางสาวนิตยา จินดา

หมายเหตุ

เลขประจาตัวผู้สอบ
๐๓๖
๐๓๗
๐๓๘
๐๓๙
๐๔๐
๐๔๑
๐๔๒
๐๔๓
๐๔๔
๐๔๕
๐๔๖
๐๔๗
๐๔๘
๐๔๙
๐๕๐
๐๕๑
๐๕๒
๐๕๓
๐๕๔
๐๕๕
๐๕๖
๐๕๗
๐๕๘
๐๕๙
๐๖๐
๐๖๑
๐๖๒
๐๖๓
๐๖๔
๐๖๕
๐๖๖
๐๖๗
๐๖๘

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ
นางธนิตา ดวงมุสิก
นางสาวนธิยา ภัทรวังฟ้า
นายวัยวุฒิ พันธ์เจริญ
นางสาววาสนา จันทร์ธิบดี
นางอมรรัตน์ เรืองแก้ว
นางสาวหทัยทิพย์ รามัญ
นางสาวบัดรียาต์ หวันนุรัตน์
นางสาวรุสนา กูแหม
นายฉัตรชัย ทองแซม
นางสาวอรญา ล้าเลิศ
นางสาวอาทิตยา โสมเพ็ชร์
นางอมลวรรณ ขนอม
นางสาววารี แก้วกุล
นางสาวรุจิรา เมืองโคตร
นางสาวศุภัคชญา ไชยเพชร
นายอภิชัย ศรเรือง
นางสาวอัญชญา สมเขาใหญ่
นางสาวญนันทพร มุสิกพงศ์
นายภาณุพงษ์ สวัสดี
นางสาวศิริวรรณ ชุมทอง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยฤกษ์
นางสาวปิยดา ดามี
นางสาวศิริวรรณ มากหลาย
นายสุริยา หล้าหลัน
นางสาวศิริลักษณ์ สมมาตย์
นางสาวสรญา อินทร์แก้ว
นางสาววันทนา แซ่ลิ่ม
นางสาวนาฏตินันท์ แซ่ลิ่ม
นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
นางสาวฟารีดา หมั่นสนิท
นางสาวธาราทิพย์ สมานรักษ์
นางสาวธนาภรณ์ ศรีใหม่

หมายเหตุ

