
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน 

(ฉบับที่ 5/2565) 
................................................................ 

 
 ตาม  ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕)  เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงาน  ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน  จ านวน  ๗  อัตรา  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ โดยโรงเรียนจะมีการสรรหา
บุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  น้ัน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ยังไม่คล่ีคลาย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จึงขอปรับเปล่ียน
วิธีการสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาจากคลิปวีดีโอ โดยให้ผู้สมัครจัดท าคลิปวีดีโอแนะน าตนเองความยาวไม่เกิน 
3 นาที พร้อมส่งคลิปวีดีโอตามลิงค์ https://forms.gle/met5udmamh7zfJ5s8 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
(ภายในเวลา 16.30 น.) รายละเอียดในการพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินที่แนบมาพร้อมน้ี  

บัดน้ีการรับสมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา   
ดังรายละเอียดแนบท้ายดังน้ี  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

(นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ครูช่วยสอน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย (ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
 วิชาคณิตศาสตร์  
1 นายพนาไพร  บุตรพรม  
2 นางสาวกาญจนา สมศรี  
3 นางสาวรุ่งทิวา  บุรีเพีย  
4 นางสาวกฤตยา  ยมนา  
5 นางสาวภาวิณี    แสนท้าว  
6 นางสาวพรสวรรค์  เทพวงค์  
7 นางสาวเมธยา พิราราช  
8 นายณัฐดนัย  ลาสม  
9 นางสาวกรรณิการ์ แหวนแก้ว  
10 นายกรกช  ทองลาด  
11 นางสาวภัทราภรณ์ ใจรักษ์  
12 นางสาวดวงดาว   บุบผา  
13 นายบุริณภัทร โพธ์ิศรี  
14 นางสาววิชุดา เมืองทา  
15 นางสาววิชิดา เนินทอง  
16 นายชลันธร  แก้วเย็น  
17 นางสาวสุรานี สมแก้ว  
18 นางสาวปาจรียา สีทัดยศ  
19 นางสาวธิดารัตน์ โนนตาเถร  
20 ธิดารัตน์ แซ่โซว  
21 นางสาวอรุณี ภูถมดี  
22 พงษท์ร สอนโพนงาม  
23 นางสาวกมลพร  ศิริเมืองจันทร์  
24 นางสาวกฤษณา คณะโรจน์  
25 นางสาวขวัญเรือน กรรณลา  
26 นางสาวสุจิตรา  ทะดาดิษ  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
27 นางสาวขวัญภิรมย์  ปะระทัง  
 วิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
1 นายอรรถพล  พัจนา  
2 นางสาวยุวดี วิศลย์  
3 นางสาวศุภมาส ชุมชัย  
4 นายชนาธิป สุดสายเนตร  
5 นายภควัต ปู่หลุ่น  
6 นางสาวมลศิริ  วังคีรี  
7 นางสาวภัทรวดี แฉกกลาง  
8 นายภควัต ปู่หลุ่น  
9 นางสาวปานตะวัน ปาปะแพ  
10 นางสาวมินตรา ลาศา  
11 นางสาว ปัทมา สุดโลก  
12 นางสาวชนัญทิพย์ ตาปราบ  
13 ญาณภัทร กลมลี  
14 นางสาวมยุเรศ ภูมิประหมัน  
15 นางสาวพัทธนันท์  เช่ือฟัง  
16 นางสาวอรณิชา  ดวงสุวรรณ์  
17 นางสาวกัญญาลักษณ์ อินนอก  
18 นางสาวอรพรรณ สวนใผ่  
19 นายณัฐพงษ์ โนภาศ  
20 นางสาวน้ าฝน เมฆวัน  
21 นางสาวบุษบากร รอญศึก  
22 นายตะวัน รุ่งแสง  
23 นายปฏิพัทธ์ ศรีใส  
24 นางสาวลมินปภา  อภิวัฒนางกูล  
25 น.ส.รัชฎาภรณ์ อุปชาค า  
26 นางสาวบัวไข  วิเศษศรี  
27 นางสาวมณีพลอย พรมราช  
28 นางสาวพิชญาภา ประกอบเสริม  
29 นางสาวบุญญาธร  ประภาสอน  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
30 นางสาวสุภาภรณ์  แย้มประโคน  
31 นายกายสิทธ์ิ เตียทวีเกียรติ  
32 นายโฆษวิทย์ อุดมรักษ์  
 วิชาภาษาอังกฤษ    
1 นางสาวอรุณรัตน์  ชินนะวงษ์  
2 นายรณชัย ตุ่นวงษา  
3 นางสาวศรสวรรค์ ทูลธรรม  
4 นายจิรชัพสิิษฐ์    พรมล้วน  
5 นาย ชัยวัฒน์  รักชาติ  
6 นางสาวอมรรัตน์  บุ่งนาม  
7 นางสาววราภรณ์  ช่อจันทร์  
8 นายนพพร อัศวภูวตานนท์  
9 นางสาว สุนิษา  บุญธรรม  
10 นางสาววชิรศรณ์ สมปอง  
11 นางสาววลัยพร พรมรัตน์  
12 นางสาวกิติญา โคตรสีทา  
13 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  
14 นางสาวรานี  ย้ิมประดิษฐ์  
 วิชาคอมพิวเตอร์    
1 นางสาวสุธิดา แสนเสนา  
2 นายณัฐภูมิ ส าราญ  
3 นางสาวปุณณภา  เทพทุมมี  
4 นางสาวชนัฐดา  ศรีเชียงสา  
5 นายพนม บัวใหญ่รักษา  
6 นายสุระเดช อาดี  
7 นาย ภาคินัย แฝงฤทธ์ิ  
8 นางสาวกฤตฏิยากรณ์  โคตพรม  
9 นางสาวชลารัตน์ วีระยุทธศิลป์  
10 นางสาวแก้วตา  ประชุมพวก  
11 นางสาววารุณี  วิบูลย์กุล  
12 นางสาวอลิษา สมประเสริฐ  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
13 นางสาวกนกพร เหล็กเจริญ  
14 นางสาวปิยะธิดา  ค าสุ่ย  
15 นายคมกริช ตันติพงศ์มงคล  
16 นายชนินทร์ ยมศรีเคน  
17 นายนฤพล พลคาม  
18 นางสาวปัญญาพร เสมอใจ  
19 นายศิวัช ไชยสงคราม  
20 นางสาวเกวลิน ภูมิย่ิง  
21 เกวลิน ภูมิย่ิง  
22 จุฑาทิพย์  มาตรา  
23 นางสาวมินตรา แสงสุดตา  
24 นางสาวเมทินี บรรเทา  
25 เฉลิม สมสิน  
26 นางสาวภาวิณี บุญรังสี  
27 นายวุฒินันท์ ผาหยาด  
28 นาย ณัฐวุฒิ ภูป้อง  
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    
1 นายศิริพัฒน์ โสดาบัน  
2 นางสาวกฤษณา เตินเตือน  
3 นายปิติพงษ์ คงค า  
4 นายภานุ นิลศิลา  
5 นายสานิตย์ ไทยแท้  
6 นายธนวัฒน์ ถามูลเรศ  
7 พิชชาภา ศิลป์รักษา  
8 นายเอกชัย อุทัยชิด  
9 สุรศักด์ิ ยางนอก  
10 นายนพเดช ช ากรม  
11 นายเกียรติภูมิ รัตนโกเศศ   
12 นายนันทกร อินทร์พิลา  
13 นายพีระวัฒน์  พยุงวงษ์  
14 นางสาวจิรารัตน์  ผาจวง  



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
15 ชนายุทธ์  ไกรวิจิตร  
16 นายคฑา  นารมน์  
17 นายปฐมพร สิงห์แก้ว  
18 นางสาวสุดารัตน์  กลางหล้า  
19 นายธีรพงษ์ จิกชาตรี  
20 นายกิตติชัย  โตไทยะ  
21 นายปุณณวิชญ์  เกษศิริ  
22 นายจีรพงษ์ ไชยเดช  
23 นางสาวคณิฏฐ์ษา รักชาติ  
 วิชาดนตรี  
1 นายชนาเทพ โสมาพิมพ์  
2 นายจักรกฤษ ชมสว่าง  
3 นางสาวรัตติญาภรณ์ ชินภักดี  
4 นาย อานนท์  ทิพย์ยอดศรี  
5 นายเกียรติศักด์ิ  มหาวิน  
6 นายกฤษนิล กองทอง  
7 น้ าฝน ญาติโสม  
8 จิรยา พรรณศิริ  
9 นางสาวอรทัย พลรัตน์  
10 นายวีระ คุณจัตุรัส  
11 ว่าที่ร.ต.ธนะชัย  มหาอุป  
12 นายพุฒิพงษ์  เช่ียวงาน  
13 นาย ธนายุทธ  วรพันธ์  
14 นายธนวิชญ์ ตันแก้ว  
15 นายดาวรุ่ง พรมมาหลง  
16 กฤษณะ อาระหัง  

 
 
 
 
 



เกณฑ์ประเมินการสอบสัมภาษณ์  
การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ครูช่วยสอน  

(พิจารณาจากคลิปวีดีโอแนะน าตนเองความยาวไม่เกิน 3 นาที) 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
....................................... 

เกณฑ์ประเมินการสอบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น  5  ด้าน ดังน้ี 
 

เกณฑ์ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ประวัติส่วนตัว,ประวัติการศึกษา   20  
ด้านที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน/ความสามารถพิเศษ 30  
ด้านที่ 3 ประสบการณ์การท างาน 10  
ด้านที่ 4 การมีปฏิภาณ , ไหวพริบ , ปฏิสัมพันธ์ 20  
ด้านที่ 5 ทัศนคติและแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่ท่ีจะได้รับมอบหมาย 
           หลังจากได้รับการสรรหา   

20  

รวม 100  
 
 

หมายเหตุ : -  ส่งคลิปวีดีโอตามลิงค์ https://forms.gle/met5udmamh7zfJ5s8  
     -  ส่งคลิปวีดีโอได้ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. 
     -  ประกาศผลสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ทาง www.ptps.ac.th     
                 หรือโทรศัพท์ 0-4343-6126 
 

https://forms.gle/met5udmamh7zfJ5s8

