
1 10001 นางสาว ทัศน์วรรณ รัตนแก้ว วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 10002 นางสาว ปริศนา หนูชูแก้ว ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 10003 นาง ปิยะทิพย์ พลอยด า    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1  ห้อง 121
4 10004 นางสาว ภัททิยา พรมบุญแก้ว          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 10005 นางสาว กรวรรณ กล่ินจ าปี          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป
6 10006 นาง วลัยลักษณ์ คุ่มเค่ียม
7 10007 นางสาว สมฤทัย ภิวัฒนกุล เลขประจ าตัวสอบ  10001 - 10020  (เช้า)
8 10008 นาย ภัทรกร พรหมแทนสุด โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 10009 นางสาว สวรส เทียงธรรม

10 10010 นางสาว กนิษฐา พงศ์ษาปาน เลขประจ าตัวสอบ 10021 - 10040  (บ่าย)
11 10011 นางสาว อาพร สังข์ปิด โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 10012 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
13 10013 นาย ส าเริง แก้วสาร หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 10014 นางสาว เกศรัศม์ิ เหมะจุฑา
15 10015 นางสาว ลภัสรินทร์ อินจันทร์
16 10016 นางสาว วนิดา ปานเพชร
17 10017 นางสาว ปรียานุช เพชรช่วย
18 10018 นางสาว ศิรัสม์ิฐา เอ่าศิริวาณิชย์
19 10019 นางสาว ศจีรัตน์ แก้วหนู
20 10020 นางสาว ซาปียา รัตนศรีสุข
21 10021 นาง ณัฐวรา รอดยัง
22 10022 นาง ลลินตา ค าสุวรรณ
23 10023 นางสาว สุดา ศรีอนันต์
24 10024 นางสาว สุไวบ๊ะ อุมา
25 10025 นางสาว สุกัลยา ก้งเส้ง
26 10026 นางสาว วรางคณา จันธนู
27 10027 นางสาว เรวดี กายฤทธ์ิ
28 10028 นางสาว สุนันท์ ย่ิงด านุ่น
29 10029 นางสาว เจนจิรา เซ่งฮวด
30 10030 นาง เรณู ปานหมีน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

31 10031 นาง อ้อมเดือน หมวดพล
32 10032 นางสาว กัญญารัตน์ หนูภักดี
33 10033 นาง สิริมนต์ จุลทอง
34 10034 นางสาว ไลลา โอกฤษ
35 10035 นางสาว นาตยา นาคพันธ์
36 10036 นาย พีรเชษฐ์ ทองบาง
37 10037 นาง ฝาหรีด้า สานุโดด
38 10038 นางสาว อรทัย คงเหลือ
39 10039 นาย จิรนนท์ ส่องสง
40 10040 นาง กานต์พิชชา ทิพโพด



1 10041 นางสาว วีระวรรณ แก้วหนู วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 10042 นางสาว ชนัญชิดา ศรีสุข ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 10043 นางสาว วรรษพร สืบสาย    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง ลิลาส
4 10044 นางสาว กนกวรรณ สิงห์เน่ียว          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 10045 นางสาว ณัฐณิชา ศรียา          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป
6 10046 นางสาว เปาวลี ขุนพล
7 10047 นาง กรภัทร โต๊ะคต เลขประจ าตัวสอบ  10041 - 10060  (เช้า)
8 10048 นางสาว พุทธิตา สวัสด์ิส าราญ โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 10049 นางสาว ระพีพรรณ ขาวช่วย

10 10050 นางสาว สุกัญญา แก้วรัตน์ เลขประจ าตัวสอบ 10061 - 10080  (บ่าย)
11 10051 นางสาว อมรรัตน์ สมประสงค์ โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 10052 นางสาว เพ็ญนภา ขวัญทอง
13 10053 นาย เกียรติกร พรหมแก้ว หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 10054 นางสาว พิมพ์มาดา เพชรกาฬ
15 10055 นางสาว ทิตย์ติญา เก้ือกากร
16 10056 นางสาว วิสุตา บุญรักษ์
17 10057 นาย คฑาวุฒิ แสงอ าไพ
18 10058 นางสาว เมทินี เทพแก้ว
19 10059 นาง สุกัญญา ปริศวงศ์
20 10060 นางสาว วรรณพร อ านักมณี
21 10061 นางสาว ขวัญชนก หมิดทองค า
22 10062 นาง สุตาล สุกศักด์ิ
23 10063 นาย ราเชน วรเมศว์เมธา
24 10064 นางสาว ฐานิกา รามรินทร์
25 10065 นางสาว นาราทิพย์ ฤทธิเดช
26 10066 นางสาว พัชราภรณ์ นวลกุ้ง
27 10067 นางสาว ศุภสินี พราหมณพันธ์ุ
28 10068 นาย ฐนกร   ศรีราม
29 10069 นาง เรวดี คงแก้ว
30 10070 นางสาว ฐานิยา ศรีรักษา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

31 10071 นางสาว ญาณิศา เมืองสง
32 10072 นางสาว สินีนาฏ เมืองแก้ว
33 10073 นางสาว สุภาภรณ์ เหมือนเสน
34 10074 นาย วิภูษิต พูลทอง
35 10075 นาง ช่ืนกมล หอมแก้ว
36 10076 นางสาว อาภาพร ศิริเพชร
37 10077 นาง วันแรม พิลึก
38 10078 นางสาว สิทธิพร ชูค า
39 10079 นางสาว ศศิธร ฉิมรักษ์
40 10080 นางสาว ณัฐวดี ฤทธิวงค์



1 10081 นาย วรกฤษฏ์ิ ฤทธิวงศ์ วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 10082 นางสาว นภัสกร พลายแสง ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 10083 นางสาว เบญจมาศ ขอดแก้ว    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง แนะแนว
4 10084 นาง ปรานี ขุนพิทักษ์          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 10085 นาง กุสุมา ขาวรมย์          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป
6 10086 นาง กันตา แสงอ่อน
7 10087 นาง ฐิตาภา ศรีชุมพวง เลขประจ าตัวสอบ  10081 - 10100  (เช้า)
8 10088 นางสาว ณิชยา มณี โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 10089 นางสาว ณัฐวรรณ พรมแก้ว

10 10090 นางสาว สุพัตรา แซ่ล่ิม เลขประจ าตัวสอบ 10101 - 10121 (บ่าย)
11 10091 นางสาว กมลพร พรหมคง โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 10092 นางสาว รัตนา อินทรชุมนุม
13 10093 นางสาว ณัฐธิดา วิริยะสิทธา หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 10094 นาย ยุทธิชัย นิลเพ็ชร
15 10095 นางสาว อรทัย มะลิทอง
16 10096 นาง ปิยนุช ไชยสง
17 10097 นางสาว กมลทิพย์ อมรวิริยะชัย
18 10098 นางสาว พิชญา ศรีสัจจัง
19 10099 นาย ชนันธร ศรีคงแก้ว
20 10100 นาง จุฑาธิป สังข์ศิลป์ชัย
21 10101 นางสาว สิริมา มณีรัตน์
22 10102 นางสาว สุภาภรณ์ นาคปาน
23 10103 นางสาว วิภาวี ศรีชูทอง
24 10104 นาง เสรีรัตน์ เอียดเอก
25 10105 นางสาว ซัลมา ชอบงาม
26 10106 นางสาว ลักษยา สด า
27 10107 นางสาว จิราภรณ์ พูนสง
28 10108 นางสาว อนัญญา ยังอุ่น
29 10109 นางสาว กนกกร ทรัพย์สิน
30 10110 นาย วันชนะ หิรัญสาลี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

31 10111 นางสาว อาทิตยา เทวะภูมิ
32 10112 นางสาว จิณห์วรา จันทร์นวล
33 10113 นาย พจศกร ชูทอง
34 10114 นางสาว ณัฐวดี คงข า
35 10115 นางสาว ศศิธร ใบใหญ่
36 10116 นางสาว มุกดา ด้วงทอง
37 10117 นางสาว มาลินี ชอบงาม
38 10118 นาย ก่อเฉ็ม ชอบงาม
39 10119 นาย อัคคกิตต์ิ อักษรชู
40 10120 นาง วราพร จันทร์ใหม่
41 10121 นาง ชัญญาทิปต์ พงศ์จันทร์เสถียร



1 20001 นางสาว ภคมน แก้ววิชิต วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 20002 นางสาว สุอาภรณ์ ยูงทอง ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 20003 นางสาว ธนัญญา พูลสง    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง 134
4 20004 นาย สิทธิพงศ์ ทอสาย          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 20005 นางสาว วรินทร อนุจรณ์
6 20006 นางสาว ชนิษฐา อุศรัตนิวาส
7 20007 นางสาว วิชชุตา จินตาคม เลขประจ าตัวสอบ  20001 - 20025  (เช้า)
8 20008 นางสาว กนกพร แก้วจินดา โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 20009 นางสาว อลิวรรณ สว่างวงศ์

10 20010 นางสาว สุทธิดา พิทักษ์ หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
11 20011 นางสาว สุนิสา พลด้วง
12 20012 นางสาว มนต์นภา บุญสิทธ์ิ
13 20013 นาย เฉลิมพงศ์ คงปราบ
14 20014 นางสาว กมลทิพย์ ยาชะรัด
15 20015 นางสาว ราชวรรณ ขาวหนูนา
16 20016 นาย ชิษณุปาณ นวลเปียน
17 20017 นางสาว ธวัลหทัย ไชยศรี
18 20018 นางสาว ณัฐฐิกา ตาแก้ว
19 20019 นางสาว มนัชญา ทองเรืองน่ิม
20 20020 นางสาว กัตติกมาส มูสิกะเจริญ
21 20021 นางสาว ปุญชรัตน์ แป้นสุข
22 20022 นางสาว ชไมพร รสจันทร์
23 20023 นางสาว ญานิศา วิจิตรพันธ์
24 20024 นางสาว ปอแก้ว เรืองเพ็ง
25 20025 นางสาว ยมลภัทร ช่วยสงค์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



1 30001 นางสาว เทพธิดา จันแดง วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 30002 นาง ถิรนันท์ สุวรรณวงศ์ ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 30003 นางสาว ลัดดา เหย็บหนุด    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง 135
4 30004 นางสาว กนกรัตน์ ประเทพ          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 30005 นางสาว ปัญปกัส ชวดชุม          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป

6 30006 นางสาว หุษณา หวดด้าหละ

7 30007 นางสาว สร้อยวันทา แซ่หลี เลขประจ าตัวสอบ  30001 - 30021  (เช้า)

8 30008 นางสาว ปาริฉัตร หนูเก้ือ โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 30009 นางสาว ดาริณี แก้วด า

10 30010 นางสาว ขนิษฐา ทองเดช เลขประจ าตัวสอบ 30022 - 30043 (บ่าย)
11 30011 นางสาว เสาวรส ปานสง โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 30012 นางสาว กลิตา บุญนวล
13 30013 นางสาว รัฐนันท์ ทองอรุณ หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 30014 นางสาว อัจฉรี ชูช่วย
15 30015 นางสาว จันทร์จิรา น้ าแก้ว
16 30016 นางสาว อรวรรณ เหม้นแก้ว
17 30017 นางสาว มนันยา เมืองเขียว
18 30018 นางสาว กษิรานัท ผุดผ่อง
19 30019 นางสาว ฐิติมา หลวงจู
20 30020 นางสาว ปาริชาติ ไชยพล
21 30021 นางสาว มาลีวัลย์ ชูอักษร
22 30022 นางสาว เสาวณีย์ เพ็งแก้ว
23 30023 นางสาว ปฐมาวดี สมบัติมาก
24 30024 นางสาว มลฤดี คงเพ็ง
25 30025 นาง ฐิตาภรณ์ ขันธ์ทอง
26 30026 นางสาว ศุภลักษณ์ ด าคงแสง
27 30027 นางสาว ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์
28 30028 นางสาว ญาณิศา จุลพงค์
29 30029 นาง อ าภา เทพธานี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

30 30030 นาง นาถยา หมายประสงค์
31 30031 นาย ปฐวี รุ่งรุจธรรมโชติ
32 30032 นางสาว ยุวดี แก้วเศษ
33 30033 นางสาว ณาถชญา ประพันธ์
34 30034 นางสาว สุภาวดี เพชรสุข
35 30035 นางสาว ณัฐยาภรณ์ แก้วพิจิตร
36 30036 นางสาว อนงค์นาฏ ปัตตา
37 30037 นางสาว สาธิยา สุวรรณรัตน์
38 30038 นาง รัตนพร พงศ์ชะนะ
39 30039 นางสาว ศิรภัสสร นวลขาว
40 30040 นางสาว ปณิฏฐา ใจจ้อง
41 30041 นางสาว นันท์นภัส ชัยด้วง
42 30042 นางสาว สุนิษา นุรักษ์
43 30043 นางสาว ขวัญศิริ มีเสน



1 40001 นางสาว กัญญพัชร เพ่ิมเดช วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 40002 นางสาว สวมน เท่ียงธรรม ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 40003 นางสาว จุฑามาศ หนูฤทธ์ิ    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง 136
4 40004 นางสาว ผกาวดี เต็มราม          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 40005 นาย ธนวัฒน์ แจ้งจุล          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป

6 40006 นางสาว อารียา สรรพกิจผล

7 40007 นางสาว อาทิยา เดชศิริกุล เลขประจ าตัวสอบ  40001 - 40024  (เช้า)

8 40008 นางสาว นิภัทรา บุญถนอม โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 40009 นางสาว มณฑา หวังขาว

10 40010 นางสาว อินทร์ธุอร ฤทธิโชติ เลขประจ าตัวสอบ 40025 - 40047 (บ่าย)
11 40011 นางสาว เปรมฤทัย บัวแก้ว โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 40012 ว่าท่ี ร.ต. บุญสิทธ์ิ รินสง
13 40013 นางสาว ธิดารัตน์ สุขมาก หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 40014 นางสาว ปิยาภรณ์ ปรีชา
15 40015 นาง ศิรินญภัทร์ รัตน์น้อย
16 40016 นางสาว รัตนาภรณ์ คงเขียว
17 40017 นาง นัฐกานดา นามโสม
18 40018 นาง นภภัค ช่วยเต้า
19 40019 นางสาว วิชิดา ทองแดง
20 40020 นางสาว มัณฑิตา ยอดแก้ว
21 40021 นางสาว กันยากานต์ ศรีชูทอง
22 40022 นางสาว พนิดา ขาวแสง
23 40023 นาย วิชัย ประก่ิง
24 40024 นางสาว จิรกานต์ ล่องทอง
25 40025 นางสาว จิราพร ก้งซ่า
26 40026 นางสาว ภคมน ไชยช่วย
27 40027 นาง ศรัญญา สุวรรณรัตน์
28 40028 นางสาว ปัณวรรธน์ รัตนพิบูลย์
29 40029 นาย ภษิฎ จันทร์ด้วง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

30 40030 นาง มยุรี ชุมโชติ
31 40031 นางสาว พิมพ์มนัส เวชภู
32 40032 นางสาว เบญจมาภรณ์ กายสิทธ์ิ
33 40033 นางสาว วราภรณ์ คงใหม่
34 40034 นาย ณัฐพงค์ ทิพย์รองพล
35 40035 นางสาว ปิตาชา แก้วประเสริฐ
36 40036 นางสาว จุฑารัตน์ หนูอ่อน
37 40037 นาย สมบัติ สมบูรณ์
38 40038 นาย ชนาวีร์ เหล็มหมาด
39 40039 นางสาว วิชุตา แก้วเรือง
40 40040 นาย ธีรภัทร์ เจ้ยจู
41 40041 นางสาว เสาวภา สงด า
42 40042 นางสาว โสปิตา ธานีรัตน์
43 40043 นางสาว ศิริรัตน์ บ ารุงเสนา
44 40044 นางสาว ณัฐปภัสร์ หนูทิพย์
45 40045 นาย มลชาตรี ศรีระเวก
46 40046 นาย อาเขต ทิพย์ร่วง
47 40047 นางสาว ปิยะนุช ชูปาน



1 50001 นาง นิติยา ด้วงเอียด วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 50002 นางสาว มาริสา เชษฐวรรณสิทธ์ิ ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 50003 นางสาว รุ่งฤดี มะณี    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง 137
4 50004 นางสาว ขนิษฐา โลหะประเสริฐ          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 50005 นาย กิตติ คงแก้ว          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป
6 50006 นาย อนุวรรตน์ พรหมแก้ว
7 50007 นางสาว นุชนาฎ หมาดเส็น เลขประจ าตัวสอบ  50001 - 50018 (เช้า)
8 50008 นาย พิศาล ทัพกิจ โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 50009 นางสาว ป่ินปินัทธ์ วัชรแผลงอนัน

10 50010 นางสาว ชาติรส ต้องชู เลขประจ าตัวสอบ 50019 - 50036 (บ่าย)
11 50011 นางสาว อัจฉราภรณ์ สะอาด โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 50012 นางสาว พณฐา เพชรสุวรรณ
13 50013 นาย ตะวัน บุญขวัญ หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 50014 นาย อิสมาแอล บินโซ๊ะ
15 50015 นางสาว มานิสา บุญแก้ว
16 50016 นางสาว รัตติยา จันทร์แดง
17 50017 นางสาว พัชรี จันทร์รอด
18 50018 นางสาว นวพรรษ์ พงศ์พัทลุง
19 50019 นาย จิระพงค์ มลิงาม
20 50020 นางสาว สิรัชญา พูลทอง
21 50021 นางสาว สุนัดดา รัตนมณี
22 50022 นาง จารุวรรณ เก้ือเกตุ
23 50023 นาย ธันพงศ์ พานิชวงศ์
24 50024 นาย ธีระศักด์ิ ศรียันต์
25 50025 นางสาว อัญชนา หนูรักษ์
26 50026 นางสาว สุมาธิป วิเชียร
27 50027 นาง ปทิตตา รักษาพล
28 50028 นาย สิทธิศักด์ิ ชูกล่ิน
29 50029 นาง จินดาพร หนูด า
30 50030 นางสาว เรวดี แก้วอุทัย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

31 50031 นางสาว สุทธิดา เพชรรักษ์
32 50032 นางสาว สาฟีก๊ะ เจะแม
33 50033 นางสาว ชนัญชิดา น้อยวิเศษ
34 50034 นางสาว รัชฎาพร ชูเก้ือ
35 50035 นาย พชร ตันพงษ์
36 50036 นาย สิปปภาส ศรีใส



1 50037 นาย ปฏิภาณ ทองอินไข่ วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
2 50038 นาย กิตติกานต์ เชิญทอง ภาค ค  ประเมินสมรรถนะโดยการ(สัมภาษณ์)
3 50039 นาย ชนะศักด์ิ พลนุ้ย    ณ โรงเรียนควนขนุน อาคาร 1 ห้อง 138
4 50040 นางสาว ชนิกานต์ ธรรมดิษฐ์          (เช้า)  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
5 50041 นาย อนุกูล เก้ือทอง          (บ่าย) เวลา 13.30 เป็นต้นไป
6 50042 นาง เกศริน จักมุณี
7 50043 นางสาว นุสสรี ขาวเผือก เลขประจ าตัวสอบ  50037 - 50048 (เช้า)
8 50044 นางสาว มลิวัลย์ รักษายศ โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 08.30 - 08.50 น.
9 50045 นาย ศุภกร ช่วยวงศ์

10 50046 นางสาว ภัทริดา เทพยา เลขประจ าตัวสอบ 50049 - 50072 (บ่าย)
11 50047 นางสาว ฬุริยา จันทร์สุขศรี โดยรายงานตัว ต้ังแต่เวลา 13.00 - 13.20 น.
12 50048 นางสาว ณิกากาญจน์ เสียงดัง
13 50049 นางสาว วรรณิษา มัธยม หมายเหตุ  รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน
14 50050 นางสาว เปรมมิกา สุขมาก
15 50051 นาย สมพงศ์ ทัดรัตน์
16 50052 ดร. สุภาณี เมืองแก้ว
17 50053 นางสาว สาวิตรี แก้วหนู
18 50054 นางสาว เสรณีย์ ทองศรีชุม
19 50055 นาย ธีระพงศ์ สาระโมฬี
20 50056 นางสาว น้ าฝน ด าแป้น
21 50057 นาง วรวรรณ ปานแก้ว
22 50058 นางสาว รสสุคนธ์ ชุมชวด
23 50059 นางสาว วิรินยา ขัณฑสุนทรไกร
24 50060 นางสาว วนัฏฐา นิลยรัตน์
25 50061 นางสาว ณัฐชนา เซ่งเซ่ียง
26 50062 นางสาว วีรดา ไชยมนตรี
27 50063 นางสาว ชลธิชา สว่างรัตน์
28 50064 นางสาว สุนิศา อินเอียด
29 50065 นางสาว สุนันทา ขุนมณี
30 50066 นางสาว ปริตา ต้ิงโหยบ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
( แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 )

ล าดับ
ท่ี

เลข
ประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ

31 50067 นาง ลัลล์สิตา อินทรสมบัติ
32 50068 นางสาว อรอนงค์ ภูสามารถ
33 50069 นางสาว อัสมา เหย็มโหน้ง
34 50070 นางสาว อรพิน เรืองย่ิง
35 50071 นาย ทวีศักด์ิ ชูช่วย
36 50072 นางสาว ยุพนาถ สวนจันทร์


