
 

   

 ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับสรรหาหรอืเลือกสรรเปนพนกังานราชการ 

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

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง ประกาศการสรรหาบุคคลเพ่ือ 

จางเปนพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  ปฏิบัติงานบนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นั้น 

บัดนี้   ได รับสมัครเสร็จสิ้ นแลว   อาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร            

พนักงานราชการ  เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาหรือเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญา

จางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 11  กันยายน  2552  ประกาศคณะกรรมการบริหาร        

พนักงานราชการ    เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี   28  กุมภาพันธ   2554   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี  15 

พฤษภาคม  2561  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  1 (การสอบขอเขียน)          

ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง  จะดําเนินการสอบขอเขียน    

ในวันท่ี   24  กันยายน   2565   ตั้งแตเวลา  09.00 น. – 11.30 น. ณ อาคาร  3   โรงเรียนสิงหบุรี    จึงขอใหผู

เขารับการคัดเลือกเตรียมอุปกรณในการสอบ ใหพรอม เชน ปากกา  ยางลบ บัตรประจําตัวสอบ บัตรประชาชน 

และแตงกายในชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม 

  ประกาศ ณ วันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ.2565 

                                                                                                      

 

                                (นายประธาน  ทวีผล) 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
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บัญชีรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการสอบขอเขียนและประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ 

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

ประกาศ ณ วันท่ี  20  กันยายน  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

วัน /เวลา ประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 

วันท่ี  24  กันยายน  2565   

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 

เวลา 10.30 – 11.30 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี  1 

ความรู ความสามารถท่ัวไป 

 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

             

25 คะแนน 

 

25  คะแนน 

 

ในวันท่ี  27  กันยายน  2565 

 

 

 

เวลา 08.00 – 08.30 น. 

เวลา 09.00 เปนตนไป 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  โดยการสัมภาษณ  

ท้ังนี้ จะตองผานการประเมินสมรรถนะ        

ครั้งท่ี 1 กอน  สถานท่ีจะแจงใหทราบอีกครั้งใน

วันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ 

ลงทะเบียน 

ประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ 

 

30  คะแนน 
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธสอบในการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนงนักวิชการเงินและบัญชี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

        

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 

1 1001 นางสาวจิรัฐติกาล   พืชพันธุ หอง 315 

2 1002 นางสาวชลธิดา   ปุนนิลุบล อาคาร 3   ชั้น 1 

3 1003 นางสาวณัฏฐา   คดหอย โรงเรียนสิงหบุรี 

4 1004 นางสาวอทิตยา  เสร็จกิจ   

5 1005 นางสาวโอภาสินี  นิ่มวงษ   

6 1006 นางสาวพิไลวรรณ   เซียววงษครอบ   

7 1007 นางสาวลักขณา   มีรักษ   

8 1008 นางสาวมลฐิตา   เอ่ียมสม   

9 1009 นางสาวอาริยา   แรกเรียง   

10 1010 นางสาวสิริกร   สวัสดิฉัตร   

11 1011 นางสาวนิติยา   แยมชัย   

12 1012 นางสาวชมภูนุช   น้ํารัก   

13 1013 นางสาวอัญชลี   วัฒนาอุดม   

14 1014 นายวชิรวิทย   ภักดีรักษ   

15 1015 นางสาวปทมา   ทองสี   

16 1016 นายณัฐภัทร   กองแกว   

17 1017 นางสาวเมปยา   สุวรรณโณ   
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธสอบในการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

        

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 

1 2001 นางสาวสวรส   แจมกระจาง หอง 316 

2 2002 นายกฤตภาส   พรหมออน อาคาร 3   ชั้น 1 

3 2003 นางสาวณโมทริณทร   เดนดวง โรงเรียนสิงหบุรี 

4 2004 นางสาวเสาวลักษณ   เพิงสงเคราะห   

5 2005 นางสาวเบญจวรรณ   แสงทอง   

6 2006 นางสารวล ี  รัตนอําภา   

7 2007 นางสาวณปราง   กลีบพุฒ   

8 2008 นางสาวภณิตา   ไมเงินงาม   

9 2010 นางสาวสุรียพร   รัตนสังข   

10 2011 นางสาวสุทธิชา   ทิมทอง   

11 2012 นางสาวณัฎณิชา   กลอมเกลี้ยง   

12 2013 นางฐิติยา   วิหารธรรมเม   

13 2014 นายธีรศักดิ์   เหมือนศรี   

14 2015 นางสาวปภาวษา   แสงนุย   

15 2016 นางกันยารัตน   คําสอาด   
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธสอบในการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

        

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 

1 3001 นางสาวศศิรินทร   พลอยนัด หอง  317 

2 3002 นางสาวณภัทร   ประสพธรรม อาคาร 3   ชั้น 1 

3 3003 นายอรรถวิทย   ทองประไพ โรงเรียนสิงหบุรี 

4 3004 นางสาวศศิวิมล   สารผล   

5 3005 นางสาวปยะวาที   สนิกะวาที   

6 3006 นางสาววรัญญา   ไชยสกุล   

7 3007 นางสาวชุติมา   มากมี   

8 3008 นางสาวปพิชญา   กลีบเมฆ   

9 3009 นางสาวกาญจนา   ใจหาญ   

10 3010 นางสาวชไมพร   จิตรใจม่ัน   

11 3011 นางสาวพัชรศิร ิ  ทัศนศรี   

12 3012 นางสาวสุภาภรณ   วงษสุวรรณ   

13 3013 นายณัฐรดา   หอมหวลมาก   

14 3014 นายอิทธิพล   พลอยประสิทธิ์   

15 3015 นางสาวขวัญเนตร   ดาวทอง   

16 3016 นางสาวบุณยวีร   ยงยุทธ   

17 3017 นางสาวหนึ่งฤทัย   ทับเงิน   

18 3018 นางสาวปราณปริยา   วิเลปนะ   

19 3019 นางสาวสุทัตตา   พงคชาติ   
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธสอบในการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 

20 3020 นางสาวนิราภรณ   โตอําพันธ หอง  317 

21 3021 นางสาวหทัยภัทร   รัตนบัวพา อาคาร 3   ชั้น 1 

22 3022 นางสาวธวัลรัตน   แจมสําราญ โรงเรียนสิงหบุรี 

23 3023 นาสาวกฤษตยาภรณ   อินโมหม่ืนไวย   

24 3024 นางสาวเมธาพร   สัจจะเวท   

25 3025 นางสาววีรภัทรา   จงถาวร   

26 3026 นายนัทธพงศ   ชมภูเจริญ หอง  316 

27 3027 นายสุกฤต   เหมือนศรี อาคาร 3   ชั้น 1 

      โรงเรียนสิงหบุรี 

 หมายเหตุ    เลขประจําตัวสอบ 3026 และ 3027 สอบหอง 316 อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนสิงหบุร ี
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธสอบในการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

        

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 

1 4001 นางประภาพร   สุริยันต หอง 318 

2 4002 นางสาวอริสา   อินทวาศ อาคาร 3   ชั้น 1 

3 4003 นางสาววรรณวิสา   พูลประพันธ โรงเรียนสิงหบุรี 

4 4004 นายกันตวิชญ   เชื้อนาค   

5 4005 นางสาวทัศลักษณ   เดโชจิรันธนิน   

6 4006 นางสาววารุนี   ชัยกิจกรณ   

7 4007 นางทัชชา    เรือนงาน   

8 4008 นางสาวสุวนันท   เตาสุวรรณ   

9 4009 นายสุชีพ   วันอังคาร   

10 4010 นางสาวนุสรารัตน   ทรัพยกุญชร   

11 4011 นางสาวขวัญสุดา   พรรณกุลบดี   

12 4012 นางสาวชนกนันท   ปานทอง   

13 4013 นางสาวกฤตพร    เทียนโพธิ์   

14 4014 นางสาวศิริวรรณ    ดีเขียว   

15 4015 นางสาวแสงอรุณ    เทพทรัพย   

16 4016 นางสาวศิวรรณ    เหลามงคลชัยศร ี   

17 4017 นางสาวพิมพชนก    ขุนต ิ   

18 4018 นางสาวณัฐชยา    ปอมแสน   

19 4019 นางสาวณัฐกานต    ชมภูเจริญ   
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธสอบในการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี  อางทอง 

        

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล หมายเหตุ 

1 5001 นางสาวรติภรณ    สังขวิจิตร หอง 316 

2 5002 นางสาววิภาวรรณ    ชํานาญหมอ อาคาร 3   ชั้น 1 

3 5003 นายธนกฤต    อินทรหมุด โรงเรียนสิงหบุรี 

4 5004 นายกิตติชัย    มุดเทศ   

5 5005 นายเจนภพ    อยูเจริญ   

6 5006 นายธวัชชัย    แกวรอด   

7 5007 นางสาววณิชชา    พุมพวง   

8 5008 นางอมิธิตา    ใจปญญโญ   
 

 

 

 

 

 


