
 
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ประกาศ  ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 นั้น  โรงเรียนได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
และผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวสุดารัตน์  เพชรอาวุธ  
2 นางสาวกมลทิพย์  แม้นเหมือน  
3 นางสาวเยาวเรศ  หนูหมอก  
4 นางสาวสโรชา  วิศิษฏ์ทรัพย์  
5 นางสาวสุวดี  เตียงน้อย  
6 นางสาวปิยะฉัตร  หนูราม  
7 นางสาววรรณกร  ออพัฒนกุล  
8 ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญญธร  อภิบุญกุลภัทร  
9 นางสาวศิริรัตน์  จุลแก้ว  
10 นางสาวปิยธิดา  บุญโล่ง  
11 นางสาวอรทัย  ชัยทัศ  
12 นางสาวศิรินทร์  สังข์ทอง  
13 นางบุญญรัตน์  ส าเภาพงษ์  
14 นางสาวซาวียะห์  โดเระ  
15 นางสาวอนัญญา  ศิลปะพิพัฒน์  
16 นางสาวณัฐสิมา  ติณะคัด  
17 นางสาวปรียาภรณ์  สีแก้วอินทร์  
18 นางสาวสตรีรัตน์  เกื้อทอง  
19 นางสาวสลิลทิพย์  หงส์ภิบาลศิริ  
20 นางสาวกมลวรรณ  ขุนนุ้ย   
21 นางสาวจรินทร์ดา  ยืนยัน  
22 ว่าที่ ร.ต.หญิงจารุพร  อุ้ยสั้ว  
23 นางสาวพิสุทธา  รักชูชื่น  
24 นางสาวกมลวรรณ  ตันติพงศ์ธาริน  



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
25 นางสาวดาราวลี  หนูทิพย์  
26 นางสาวสุรีย์พร  นรบาล  
27 นางสาวภาริษา ฉิมมี  
28 นางสาวศศิณา  สารมนา  
29 นางสาวสุทธิณี  นามแก้ว  
30 นางสาวปิยวรรณ  เพชรลูก  
31 นางสาวกนกวรรณ  ชูประสิทธิ์  
32 นางสาวฉัตรรวี  ชุนหอ าไพ  
33 นางสาวพรรษกร  ฮ่อยี่ซี่  
34 นางสาวพลอยชมพู  เลื่อนฉวี  
35 นางสาวฑิฆัมพร  ช่วยคงทอง  
36 นางสาวสุจินันท์  หลิมปานนท์  
37 นางสาวธริศรา  เจริญพิริยะนนท์  
38 นางสาวสุวนันท์  วงษ์ลา  
39 นางสาวนันทญา  โพธิ์ทองคนอง  
40 นางสาวธัญพัชร  กิตติพรหมวงศ์  
41 นางสาวบุญตา  กมลสาคร  
42 นางสาวธิดา  ฝ้ายเพ็ชร์  
43 นางสาวชีวาพร  อ๋องสกุล  
44 นางสาวณัฐปภัสร์  เก่งรักษา  
45 นางสาวธนาภรณ์  มารยา  
46 นางสาวนฤป  ขอพงษ์ไพบูลย์  
47 นางสาวศศิธร  ชารีวงศ์  
48 นางสาวมุกดาวัลย์  แก่นทอง  
49 นางสาวชนัญทิตา  บุญรอด  
50 นางสาวเมธิกา  ผุดเผือก  
51 นางสาววิลาสินี  สัตย์ปิยะธรรม  
52 นางสาวศิวพร  ไพรคณะฮก  
53 นางสาวเปมิกา  แก้วลาศรี  
54 นางสาวนิตยา  สุขบัวแก้ว  
55 นางสาวชนิกานต์  ไทรงาม  
56 นางสาวกษมา  พจนตันติ  
57 นางสาวพิมพกาญจน์  คะเณย์  
58 นางสาวณัชชา  นวลจันทร์  
59 นางสาวนันทิชา  ด้วงเสน  



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
60 นางสาวรัชนีวรรณ  ช่างเหล็ก  
61 นางสาวปัญจรี  เพชรา  
62 นางสาวภาวิณี  สุทธิรักษ์  
63 นางสาววนัญญา  ทองทิพย์  
64 นางสาวกัลยา  ซื่อไมตรีวงศ์  
65 นางสาวจิพัจญ์ชา  อุทัยรัตน์   
66 นางสาวปัตติมา  วงพระหัต  
67 นางสาวกิตติยา  กาเกตุ  
68 นางสาวนฤมล  ทองกอบสม  
69 นางสาวสุวนันท์  เดชะพันธ์  
70 นางสาวกุลณัฐ  แก้วขาว  
71 นางสาวนิชดา  โต๊ะเด๊ะ  
72 นางสาวฤทัยชนก  มิตรวงศ์  
73 นางสาวจุฑามาศ  เกิดเมืองเล็ก  
74 นางสาวแพรวพรรณ  ชมบุญ  
75 นางสาวจารุวรรณ  ทองชู  
76 นางสาวคณิดา  ศิวากรณ์จงจิต  
77 นางสาวศิริรัตน์  พูลศิริ  
78 นางสาวรัชนีวรรณ  พจน์สมพงษ์  
79 นางสาวสุจารีย์  ศรีทรัพย์  
80 นางสาววรพรรณ  ศุขนิคม  
81 นางสาวสิริวรรณ  ชัณวิจิตต์    
82 นางสาวณิชา  สวัสดิ์รักษา  
83 นางสาวจิรา  เวชสิทธิ์  
84 นางสาวกชกร  วิจิตรนาวี  
85 นางสาวนัทนันท์  ซื่อสกุลไพศาล  
86 นางสาวสโรชา  สาลิกา  
87 นางสาวกชกร  แกล้วทนงค์  
88 นางสาวโยธิกานต์  ภิญโญ  
89 นางสาวศิริพร  หนูอินทร์  
90 นางสาวขวัญศิริ  พลรัตน์  
91 นางสาวมัลลิกา  ใจมิตร  
92 นางสาวณยฎา  เกิดผล  
93 นางสาวมาเรียม  เจะมูดอ  
94 นางสาวเจนจิรา  ศาระศาลิน  



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
95 นางสาวจันทกานต์  ศรีเกตุ  
96 นางสาวธัญชนก  ทางอนันต์  
97 นางสาวสัญจิตา  ทั่งกลาง  
98 นางสาวอภิญญา  จันทร์อ่อน  
99 นางสาวญาณิกา  ชลศิริ  
100 นางสาววาสนา  เจ้ยทองศรี  
101 นางสาวประภาสรี  ทองลิ่ม  
102 นางสาวปัทมพร  บุญเรือง  
103 นางสาวสุวรรณี  จันทะมาตย์  
104 นางสาวสุทธิกานต์  พิสุทธิ์เธีนร  
105 นางสาววาริยา  ฉิมมณี  
106 นางสาวอรพรรณ  ยมนา  
107 นางสาวสุทธิดา  กองข้าวเรียบ  
108 นางสาวปณิชา  กลิ่นจันทร์  
109 นางสาวนันทิมา  โสคะโน  
110 นางสาวนนลนีย์  ทรัพย์กุลมาศ  
111 นางสาววิศิษฎ์ศิริ  ไชยวงศ์  
112 นางสาวพิมพ์พิมล  ไทยอ่อน  
113 นางสาวมาริษา  พรมศรี  
114 นางสาวชนาทิพย์  ทองงาม  
115 นางสาวอุมาวดี  ศรีรองเมือง  
116 นางสาวกัญหา  ช่วยชุม  
117 นางสาวศศิยากร  ช่างสาร  
118 นางสาววาสนา  บุญรักษ์  
119 นางสาวสิตินา  ปลูกไม้ดี  
120 นางสาวศนาการณ์  นาวีว่อง  
121 นางสาวกนกวรรณ  หลงรักษ์  
122 นางสาวรัชฎาพรรณ  ดิสลาม  
123 นางสาวหฤทัย  เกื้อวงษ์  
124 นางสาวทัชชญา  ทรงอิทธิสุข  
125 นางสาวอมรรัตน์  สุขพานิช  
126 นางสาวนฤมล  แสงเรือง  
127 นางอนา  มัจฉาเวช  
128 นางสาวผุสดี  วรรณศรี  
129 นางสาวพุทธชาติ ทุมแต้ม  



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
130 นางสาวณัฐณิชา  มารศรี  
131 นางสาวมารีนา  กาซอ  
132 นางสาวสุรางคณา  อรรถธรรม  
133 นางสาวสุวภัทร  กาฬศิริ  
134 นางสาวจันทร์จิรา  แก้วแทน  
135 นางสาวกาญจนา  โพธิ์สินธานนท์  
136 นางสาวสราสินี  ก่อผล  
137 นางสาวชลติยา  อีสเฮาะ  
138 นางสาวนุสรา  ชูแก้ว  
139 นางสาวธัญญาภรณ์  ทรัพย์ลาภลอย  
140 นางสาววิภัชชา  โชคเก้ือ  
141 นางสาวชนากานต์  ตู้เหล็ก  
142 นางสาวกชกมล  ขวัญทองยิ้ม  
143 นางสาวกุลจิรา  เพ่ิมอ่ิม  
144 นางสาวปานตะวัน  ลิ่มศิลา  

 

  ผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวนัชชา  ธนาไพศาลสุข เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2 นางสาววรัญญา  อนุญาหงษ ์ เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3 นางสาวจิราภรณ์  จันเจือ เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4 นางสาวศุภิสรา  ภุมศรี เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือสอบภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ใน
ก าร เข้ า รั บ ก ารส อ บ คั ด เลื อ ก เพ่ื อ เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว ค ร าว  ต า แ ห น่ ง  เจ้ าห น้ าที่ ป ร ะ จ า ส านั ก งาน   
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 

  ประกาศ  ณ วันที่   27  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                      (นายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  


