
 
 
 
         

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
เร่ือง ประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริม

ศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

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

 ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ
หน้าท่ี ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 จ านวน 6 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 10 -20 ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ตามบัญชีรายช่ือแนบ
ท้ายประกาศนี้ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๕ และให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือมารายงานตัวตามเวลาท่ีก าหนด (เกินเวลา ๓๐ นาทีถือว่าสละสิทธิ์) 
๒. ในการเข้าห้องสอบให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ท่ียังไม่

หมดอายุแสดงตนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  21 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
     (นายยุทธศักดิ์   ไชยสีหา) 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสมัภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏบิตัิหน้าที่ตามโครงการส่งเสริม
ศกัยภาพทางการศกึษาโรงเรียนอนบุาลสาธิตเทศบาลนครขอนแกน่ (โนนหนองวัด)  

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 1001 นางสาว ปริชาติ   ทิพย์นัส 25 ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวสัมภาษณ์ 

เวลา ๐8.30 น. 
เริ่มสัมภาษณ์  

เวลา 09.00 น. 
เรียงตามล าดับเลข

ประจ าตัวสอบ 
 

2 1002 นางสาว กัญญาณัฐ   อินเกี่ย 

3 1003 นางสาว นิลวรรณ   ทับสุลิ 

4 1004 นางสาว อารยา พรมวัง 

5 1005 นางสาว ปิยธิดา บัวหาร 

6 1006 นางสาว วรรณประภา เผ่าพระคือ 
 

ต าแหนง่ ผู้ช่วยครูวิชาเอกนาฏศิลป์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 4001 นาย ภัทรพล   ศรีดาศักดิ์ 25 ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวสัมภาษณ์ 

เวลา ๐9.30 น. 
เริ่มสัมภาษณ์ 

เวลา 10.00 น. 
เรียงตามล าดับเลข

ประจ าตัวสอบ 
 

๒ 4002 นาย ทรงสิทธิ์   เมืองสนธิ์ 

๓ 4003 นางสาว สุพันธ์ตรี มีนา 

๔ 4004 นางสาว ปารียา   ศรีพอ 

5 4005 นางสาว ไอรฎา แก่นส าโรง 

6 4006 นางสาว จินต์จุฑา   อุนาภาค 
 

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปะ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ ๒๐๐๑ นางสาว กาญจนาภรณ์   พันเทศ 25 ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวสัมภาษณ์ 

เวลา 13.00 น. 
เริ่มสัมภาษณ์ 

เวลา 13.30 น. 
เรียงตามล าดับเลข

ประจ าตัวสอบ 
 

๒ ๒๐๐๒ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรา เสนาลา 

๓ ๒๐๐๓ นางสาว ศิรินทรา คติชอบ 

๔ ๒๐๐๔ นาย จ านงค์ วงษ์สีดา 

     



รายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสมัภาษณพ์นักงานจ้างเหมาบริการปฏบิตัิหน้าที่ตามโครงการส่งเสริม
ศกัยภาพทางการศกึษาโรงเรียนอนบุาลสาธิตเทศบาลนครขอนแกน่ (โนนหนองวัด)  

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 
 
ต าแหนง่ ผู้ช่วยครูวิชาเอกดนตรี 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 3001 นาย ธนินทร ์ โรจน์เตชะวรกุล 25 ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวสัมภาษณ์ 

เวลา 13.30น. 
เริ่มสัมภาษณ์ 

เวลา 14.00 น. 
เรียงตามล าดับเลข

ประจ าตัวสอบ      
 

 
ต าแหนง่ ผู้ช่วยครูวิชาเอกพลศกึษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 5001 นาย อภิศิษฏ์ ภวภูตานนท์ 25 ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวสัมภาษณ์ 

เวลา 13.30 น. 
เริ่มสัมภาษณ์ 

เวลา 14.00 น. 
เรียงตามล าดับเลข

ประจ าตัวสอบ      
  

 
ต าแหนง่ ผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาจีน 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 6001 นาสาว ปติญภัชร ภูขาว 25 ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวสัมภาษณ์ 

เวลา 13.30 น. 
เริ่มสัมภาษณ์ 

เวลา 14.00 น. 
เรียงตามล าดับเลข

ประจ าตัวสอบ 

2 6002 นางสาว นิจกานต์ จักรเสน 

3 6003 นางสาว รัชฎามาศ เผ่าสงคราม 

     
 


