
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
............................................. 

 
 ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 น้ัน   
 บัดน้ี การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเรียบร้อยแล้ว    ดังบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศน้ี 
 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมีดังน้ี 
 1.กําหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ หอ้งประชุมเมืองคนดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ถนนดอนนก ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.ผู้เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรต้องศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ วัน และเวลาสอบ ตามประกาศ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 
 3.ผู้เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในวันดําเนินการสรรหา
และเลือกสรร 
 4.ไม่อนุญาตให้นําเอกสาร กระเป๋าต่าง ๆ หรือโทรศัพท์มอืถือ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 5.ให้แต่งกายสภุาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อคลมุ  ผู้ใดแต่งกายไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 6.ผู้เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
  ประกาศ  ณ วันที่   27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 
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ท่ี ลําดับท่ีสมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล หมายเหตุ

1 0101 น.ส.กุสมุา  กรดเสน ห้องสอบ
2 0102 น.ส.มลชนก  ยอดมณี ห้องประชมุเมืองคนดี
3 0103 น.ส.ปทินญา  ชสูขุ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1
4 0104 น.ส.อุมาภรณ์  สวนกูล ถนนดอนนก
5 0105 นางสทิุษา  อินทรกําเหนิด ตําบลมะขามเต้ีย
6 0106 น.ส.เพ็ญนภา  จนีแก้วเป่ียม อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
7 0107 น.ส.อุมาภรณ์  ทองเอียด จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี
8 0108 น.ส.นิชกานต์  มีแสง
9 0109 น.ส.ญารินฎา  สบุรรณ์
10 0110 น.ส.รุ่งนภา  สวุรรณมาก
11 0112 น.ส.กรรณิกา  ศรีชู
12 0113 น.ส.น้ําทิพย์  พรหมหีต
13 0114 น.ส.ลกัษณ์ขมาศ  ขาวเรือง
14 0115 น.ส.ขนิษฐา  วรรณดี
15 0116 น.ส.ภัทรนันท์  ศรีนคร
16 0117 นายนพรัตน์  ขวัญทอง
17 0118 น.ส.ฐิติพร  โรยทองคํา
18 0119 น.ส.จารุวรรณ  ชว่ยย้ิม
19 0121 น.ส.พัชราวัลย์  จนัทร์ธิบดี
20 0122 น.ส.สริิยา  ปูเงิน
21 0123 น.ส.ปริณดา  กาลพัฒน์
22 0124 น.ส.ชนันพร  พิรัตน์
23 0125 น.ส.พรรษา  รัตนโอภาส
24 0126 น.ส.ปาลนิี  จติบรรจง
25 0127 น.ส.จริาพรรณ  แสงจนัทร์
26 0128 นายรัฐเดช  ครีีรักษ์

บัญชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจา้งชัว่คราว ท่ีจา้งจากเงินงบประมาณ
สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1    ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน พ.ศ.2560
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี)
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ท่ี ลําดับท่ีสมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล หมายเหตุ

1 0201 นางวรรณา  สนสมบัติ ห้องสอบ
2 0205 น.ส.ศภุิสรา  ทิพยชติ ห้องประชมุเมืองคนดี
3 0206 น.ส.จนัทรา  เลา้ธนะธรรม สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1
4 0207 น.ส.เรวดี  สนิสวัสด์ิ ถนนดอนนก
5 0208 น.ส.กาญจนา  หนูขวัญ ตําบลมะขามเต้ีย
6 0209 น.ส.ธิดารัตน์  โรจนพิเนต อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
7 0210 น.ส.อภัณตรี  เพชรเจริญ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

บัญชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจา้งชัว่คราว ท่ีจา้งจากเงินงบประมาณ
สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1    ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน พ.ศ.2560
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)
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ท่ี ลําดับท่ีสมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล หมายเหตุ

1 0302 น.ส.พีรยา  พุกท่าไม้ ห้องสอบ
2 0303 น.ส.ราตรี  เดชนาวา ห้องประชมุเมืองคนดี
3 0304 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสทุธิชา  เผอืกเดช สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1
4 0305 น.ส.นภสร  ราชธานี ถนนดอนนก
5 0307 น.ส.ยลดา  สโุพธิ์ ตําบลมะขามเต้ีย
6 0308 น.ส.อัมพิกา  กรดมาก อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
7 0309 นางสภุาพร  กาญจนะ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี
8 0310 น.ส.โสภิดา  อุปมิตร
9 0312 น.ส.ปัทมา  เกื้อสม
10 0313 น.ส.ลนิวิษา  ขุนจติร
11 0314 น.ส.สดุาภรณ์  อ่อนพร้อม

บัญชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจา้งชัว่คราว ท่ีจา้งจากเงินงบประมาณ
สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1    ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน พ.ศ.2560
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสด)ุ
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ท่ี ลําดับท่ีสมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล หมายเหตุ

1 0401 น.ส.พนิดา  โชติกุญชร ห้องสอบ
2 0402 น.ส.ณัฐรินีย์  ควนวิไล ห้องประชมุเมืองคนดี
3 0403 น.ส.อารียา  เสอืแก้ว สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1
4 0404 น.ส.วราภรณ์  แผนสมบูรณ์ ถนนดอนนก
5 0405 น.ส.วิลาวัลย์  มีดี ตําบลมะขามเต้ีย
6 0408 น.ส.มธุกรณ์  พัชนี อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
7 0411 น.ส.ไอลดา  โยมลาภ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี
8 0414 น.ส.ศริินยา  สอนอินทร์
9 0415 นายพัฒนพงค ์ บํารุงศรี
10 0417 น.ส.ชนิตา  แม่นยํา
11 0418 น.ส.ชนิตา  คชเดช
12 0419 น.ส.โสภิตา  อินทเชือ้
13 0420 น.ส.วรรณทนา  แก้วแสงสด
14 0423 น.ส.เจนจริา  นวลคง
15 0424 น.ส.นิภาพรรณ  เมืองระรื่น

บัญชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจา้งชัว่คราว ท่ีจา้งจากเงินงบประมาณ
สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1    ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน พ.ศ.2560
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

 
 

ท่ี ลําดับท่ีสมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล หมายเหตุ

1 0501 น.ส.แก้วดาว  พูลสวัสด์ิ ห้องสอบ
2 0502 นางปิยะพร  ธรรมบดี ห้องประชมุเมืองคนดี
3 0503 น.ส.กชพร  ม่ันคง สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1
4 0504 น.ส.วาสนา  ทองศรีทอง ถนนดอนนก

ตําบลมะขามเต้ีย
อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

บัญชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจา้งชัว่คราว ท่ีจา้งจากเงินงบประมาณ
สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1    ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน พ.ศ.2560
ตําแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

 

ท่ี ลําดับท่ีสมัคร ชือ่ - ชือ่สกุล หมายเหตุ

1 0601 นายพงฐกร  หนูนิล ห้องสอบ
2 0602 นายรณชยั  ชนะภัย ห้องประชมุเมืองคนดี
3 0603 นายจริะศกัด์ิ  จนัทร์จอ้ย สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1
4 0604 นายธนัยศลิป์  หนูภักดี ถนนดอนนก
5 0605 นายกิตตินันท์  วัฒนประดิษฐ์ ตําบลมะขามเต้ีย
6 0606 นายพงษ์เทพ  ราชสมบัติ อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
7 0607 นายเสริมชยั  ประภาสขุสดุ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี
8 0608 นายณภัทร  เสาวลกัษณ์ธนากุล
9 0609 นายเชาวรัตน์  เทือกทิพย์

บัญชรีายชือ่ผูมี้สทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นลกูจา้งชัว่คราว ท่ีจา้งจากเงินงบประมาณ
สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1    ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน พ.ศ.2560
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 
 
 
 
 
 


