
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
เร่ือง รายชื่อผูมี้คุณสมบัติสอบสอนและสัมภาษณ์ 

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

   ตามประกาศของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันท่ี 16 เมษายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ท าหน้าท่ีครูผู้สอน จ านวน 3 อัตรา นั้น 
   บัดนี้คณะกรรมการการรับสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มี
คุณสมบัติให้เข้าสอบสอนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหตุ 

1 นางสาวจุฑารัตน์ สมวงศ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอบสอนและสัมภาษณ์ 
26 เมษายน 2564 

รายงานตัว 
เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องคชวัตร 

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นายสิทธิศักดิ์ โคตมา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

3 นางสาวสิรินาถ ทองศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

4 นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

5 นางสาวอฐิติญา ไข่ทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

6 นางสาววิไล น่วมกลาง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

7 นายนฤพล ใจหลัก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

8 นางสาวธีรารัตน ์ ค าหงษ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

9 นายภาณุพันธ์   กฤตนาทิพย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

10 นายจิรเมธ ษัฏเสน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

11 นางสาวโสภาพร พระมล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

12 นายธนกร เดชชนะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

13 นายสุชานนท์ หวังผล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

14 นายนพรัตน ์ ส าเภาทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

15 นายตะวัน จงทัน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

16 นายปัญญา ก าเนิดขอนแก่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สอบสอนและสัมภาษณ์ 
26 เมษายน 2564 

รายงานตัว 
เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องคชวัตร 

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

17 นายจักรกฤษณ์  ขาวพันธ ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

18 นางสาวสุนิศา แป้นสกุล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

19 นางสาวโชติรัตน์ แป้นไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

20 นายนราธิป คันฉ่อง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหตุ 

21 นายสมพล ธณีบุญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สอบสอนและสัมภาษณ์ 
26 เมษายน 2564 

รายงานตัว 
เวลา 12.00 น. 
ณ ห้องคชวัตร 

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

22 นายปรเมษฐ์ ประเสริฐสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

23 นายปฏิภาณ ดอนบัญหา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

24 นางสาวสมัชญา วัฒเสน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

25 นางสาวพรธิดา ค าพุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

26 นายอภิสิทธิ์ พูลเพิ่ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

27 นายณัฐชนน เบียดจังหรีด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

28 นายเจสันต์ แร่ทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

29 นายธนพล ติววารี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

30 นายศิวานนท์ ค าชนะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

31 นางสาวศิรประภา ปูรณะสุคนธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

32 นางสาวอุมาพรณ์ เนตรจรุงศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

33 นายวิศิษฐ์ศักดิ์ บุญจิตต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

34 นางสาวหทัยชนก เดือนแจ้ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

35 นางสาวจุฑาทิพย์ ธุระกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

36 นางสาวปาริฉัตร หม้อปลัดชัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

37 นายเอกชัย อินข าวงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

38 นางสาววิยดา ไตรยวงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

39 นางสาวจุฑาภรณ์ หอมละออ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

40 นายประดิษฐ์ โตช่ืน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

41 นายอนัญศักดิ์ กิจเรืองศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

42 นายพนม บัวใหญ่รักษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหตุ 

43 นางสาวอริสรา หนูโงน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบสอนและสัมภาษณ์ 
27 เมษายน 2564 

รายงานตัว 
เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องคชวัตร 

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

44 นางสาวจันทร์จิรา คุณเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

45 นางสาวปริตา เหรียญปรีชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

46 นายวิชิตชัย ศักดิ์ทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

47 นางสาวศุภรัตน์ ภักดีโต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

48 นางสาวนุชนาฏ ฉิมสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

49 นางสาวภัทรนิดา ธงภักด ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

50 นายวายุพล บุญภักด ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

51 นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

52 นางสาวลัดดา แผงอ่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

53 นายศตวรรษ เหล่าราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

54 นายปรัชญา ตรีเลิศพจน์กุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

55 นางสาวนารีรัตน ์ ไชยโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

56 นางธัญสุดา วรรณา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

47 นางสาวประภัสสร ปะนิทาณะโต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

58 นางสาวอารียา แก้วอิ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

59 นายนพดล เชียงกา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

60 นางสาวเรืองศิริ อยู่ยืด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

61 นางสาวสกุณา พลสิทธิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

62 นางสาววรสุดา แก้วมิ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหตุ 

63 นางสาวจินดารัตน์ คงเหนียง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบสอนและสัมภาษณ์ 
27 เมษายน 2564 

รายงานตัว 
เวลา 12.00 น. 
ณ ห้องคชวัตร 

อาคารสมเด็จพระญาณสังวร 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

64 นายชนสรณ์ ช่วยรอด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

65 นางสาวมณีรัตน์ ถาพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

66 นางสาวเยาวพา จิตรโสม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

67 นางสาวอรนุช โกสุมภ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

68 นางสาววันวิสา ปานแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

69 นางสาววนิชา สิงห์ขีดบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

70 นายสดายุ อ่อนพรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

71 นางสาวหฤทัย พูศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

72 ว่าท่ี รต.ญ.ชนิกานต์ ท่ากลาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

73 นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

  จึงขอให้ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศ เข้าสอบสอนและสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ี
ก าหนดในตารางดังกล่าว โดยขอใหเ้ตรียมการ ดังนี้ 

เอกสาร 
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมส าเนา 3 ชุด  
๒.  ส่ือ หรือนวัตกรรม ท่ีจะน ามาประกอบการสอน  

  ๓. แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสารแนะน าตนเอง 
๔. ใบประกอบวิชาชีพครูหรือเอกสารรับรองอื่น ๆ(กรณีท่ียังไม่น ามาแสดง) 
การปฏิบัติ 

  ๑. ต้องแต่งกายสุภาพ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 
  ๒. สมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน ให้น าเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นกับกรรมการรับรายงานตัวด้วย 
  ๓. ผู้น ารถมาใหจ้อดในสนามโรงเรียน (เสียค่าจอด) 
   หากไม่มารายงานตัวเข้าสอบสอนและสัมภาษณต์ามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
(นายเขษมชาติ  อารีมิตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 


