
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหา  

สถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

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

                  ตามประกาศส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่  6 ธันวาคม 
2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ขั้นวิกฤต และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่  18  ธันวาคม 2560  
เรื่อง แก้ไขประกาศ  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  7 – 18  ธันวาคม  2560  นั้น 

                          บดันี ้ ไดส้ิน้สุดการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบตัผิูส้มัครเข้ารับการคัดเลอืกแล้ว จงึประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                          ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไป 
เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันเสาร์ ที่  6  มกราคม  2561 ตั้งแต่เวลา  
09.00 น .เป็นต้นไป  ณ  สนามสอบโรงเรียนภูมิวิทยา อาคาร 6   ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี    22   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

                                                    (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2        
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ลงวันที่   22  ธันวาคม  2560  

 1.กลุ่มวิชา.......ปฐมวัย...... 
ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1  1001 นายประพัฒษร  ค าโนนจาน เลขประจ าตัวสอบเลขที่  1001-1025  

ห้องสอบที่  1    ชั้น 2 ห้อง 621    
อาคาร 6     โรงเรียนภูมิวิทยา  
ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว   
จังหวัดชัยภูมิ 

2  1002 นางสาวนรีรัตน์  วันนา 
3  1003 นางอรทัย  เศษแพง 
4 1004 นางสาวส ารวย  คลังติยานนท์ 
5 1005 นางสาวสายฟ้า  สิทธิพรมมา 
6 1006 นางสาวรัชนี  แนวโอโล 
7 1007 นางสาวขนิษฐา  คลาดสนิท 
8 1008 นางสายรุ้ง  เติมพงษ์ 
9 1009 นายนุกูล  คล่องแคล้ว 
10 1010 นางสาวณัฐยา  อาคมานนท์ 
11 1011 นางสาวพรเทวี  พลศรี 
12 1012 นางสาวอาณดา  ชัยมีเขียว 
13 1013 นางสาวปองขวัญ  โพธิ์เตมีย์ 
14 1014 นางสาวฐิติชาญา  ฝาชัยภูมิ 
15 1015 นางสาวสาวิตรี  ลองจ านงค์ 
16 1016 นางสาวอุทัยวรรณ  ผานาค 
17 1017 นางสาวนันทวัน  ไสวดี 
18 1018 นางสาวธิดาวรรณ  กินนอน 
19 1019 นางสุนีรัตน์  จุรุฑา 
20 1020 นางสาวเครือวัลลิ์  สู้ศึก 
21 1021 นางสาวสุนิษา  พื้นหินลาด 
22 1022 นางสาวลาวัณย์  สุพร 
23 1023 นางสาวสกาว  กองกุล 
24 1024 นางสาวศศิภรณ์  เขียงกุดเลาะ 
25 1025 นางสาวณัฐกานต์  สมบุญ 
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กลุ่มวิชา.......ปฐมวัย......(ต่อ) 

 
ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
26 1026 นายวิศรุต  วัดไธสง เลขประจ าตัวสอบเลขที่  1026-1035  

ห้องสอบที่  2    ชั้น 2 ห้อง 622   
อาคาร 6     โรงเรียนภูมิวิทยา  
ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว   
จังหวัดชัยภูมิ 

27 1027 นางสาวพราวนภา  ผาประโมง 
28 1028 นางสาวศรัญญา  โพธิราช 
29 1029 นางสาวจารุวรรณ  วันรักษา 
30 1030 นางสาวอุษา  เจริญแนว 
31 1031 นางสาวกมณชนก  จอมค าสิงห์ 
32 1032 นางสาวอังคณา  ค าสุภาพ 
33 1033 นางสาวเอมมิกา งามเหลือ 
34 1034 นางสาวประภาวี  ผลวิลัย 
35 1035 นางสาวกิ่งแก้ว  ผลพูน 
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  2.กลุ่มวิชา...ภาษาไทย........ 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1  2001 นางสาวสุภาพร  เพชรล้ า เลขประจ าตัวสอบเลขที่  2001-2012 
ห้องสอบที่  3    ชั้น 2 ห้อง 623    
อาคาร 6     โรงเรียนภูมิวิทยา  
ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว   
จังหวัดชัยภูมิ 

2  2002 นางสาวสรารัตน์  จิตปรีดา 
3 2003 นางสาวอุไรศิลป์  กังวลงาน 
4 2004 นางสาวหนึ่งฤทัย  พาณิชย์ศิริไพบูรณ์ 
5 2005 นางสาวเพ็ญวิภา  น้อมสุระ 
6 2006 นายปฐมพงษ์  รัศมีพันธ์ 
7 2007 นางสาวอมรรัตน์  จิตรโคตร 
8 2008 นางสาวเกศรินทร์  เสนาหมื่น 
9 2009 นางสาววนิดา  ค าศักดิ์ดา 
10 2010 นางสาวธิดารัตน์  ขลังวิเชียร 
11 2011 นางสาวญาณิศา  พลกระจาย 
12 2012 นางสาววันเพ็ญ  ฝันดี 
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3.กลุ่มวิชา......คณิตศาสตร์..................... 

 

ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1  3001 นางสาวสุนิสา  เจริญศักดิ์ เลขประจ าตัวสอบเลขที่ 3001-3015   

ห้องสอบที่  4       ชั้น  2 ห้อง 624 
อาคาร 6     โรงเรียนภูมิวิทยา  
ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว   
จังหวัดชัยภูมิ 

2 3002 นายวรุณศักดิ์  อาวะรุณ 
3 3003 นางสาวสายฝน  สวัสดิ์ศรี 
4 3004 นางสาวเรวดี  สิงหามแห 
5 3005 นางสาวชฎาวรรณ  โพธิจันทร์ 
6 3006 นางสาวนิลาวรรณ  ลาภทวี 
7 3007 นางสาวภานิดา   ลาดเงิน 
8 3008 นางสาวพัชรินทร์พร  พลพิมพ์ 
9 3009 นางสาวเจนจิรา  จิตราช 
10 3010 นายภานุพงศ์  สาระผล 
11 3011 นายธนากร  พินิจลึก 
12 3012 นางสาวผ่องพรรณ  สุขหนองโปร่ง 
13 3013 นายรัชพล  จันทร์สว่าง 
14 3014 นายฐิติกร  สีหามาตร์ 
15 3015 นายธีระศักดิ์ เกจณะเวชช์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 


