
                                                                                          
 
 
 

 
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
............................................................... 

  ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ต าแหน่ง 
พี่เล้ียงเด็กพิการ  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จ านวนท้ังส้ิน ๖๘ คน 

บัดนี้ ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่ง พี่เล้ียงเด็กพิการ ขอให้ผู้มีรายช่ือดัง
ประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒                
อาคารดอกล าดวน  ตามตารางสอบดังนี้ 

 
 

ตาราง สอบคัดเลือก ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (๓๐๐ คะแนน) 
 

วันที่   เวลา วิชาที่สอบ คะแนน(เต็ม) หมายเหตุ 
๒๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐  น. 
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐  น. 
๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐  น. 
 

   
(ภาค ก) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 
 

 
(ข้อเขียน) 
(ข้อเขียน) 
(สัมภาษณ์) 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                   

 
                                                                          (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 



                                          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
1 001 นางสาวปวีณา สงประชา  ห้องประชุม ช้ัน ๒                

อาคารดอกล าดวน                     
เวลา ๐๙.๐๐  

เป็นต้นไป 

 
2 002 นางสาวกมลรัตน์   วรรณหลวง  
3 003 นางสาวจุรารัตน์ ศรีรัง  
4 004 นางสาวมุกดา น้อยสงวน  
5 005 นางสาวสาลิณี ปรือปรัง  
6 006 นางสาวสุพรรณ วรรณทวี  
7 007 นางสาวณัฐพร บุญรักษา  
8 008 นางสาวปัทมวรรณ บัญชาเมฆ  
9 009 นางสาวภัคจิรา  บัญชาเมฆ  

๑๐ ๐๑๐ นางสาวเยาวเรศ  บัวแจ้ง  
๑๑ ๐๑๑ นางสาวภนิดา  สุทธาบุญ  
๑๒ ๐๑๒ นางสาวดวงพร  ลุนสิน  
๑๓ ๐๑๓ นางสาวบัณฑิตา  มูลบุตร  
๑๔ ๐๑๔ นางสาวสุจิตรา   ปักเสติ  
๑๕ ๐๑๕ นางสาวอภัสรา  พรมโลกา  
๑๖ ๐๑๖ นางสาวสุภาวดี  ไชยหงษ์  
๑๗ ๐๑๗ นางสาวหทัยพัชร  พิทักษ์โคชญากุล  
๑๘ ๐๑๘ นางสาวสุกัญญา  พวงจ าปา  
๑๙ ๐๑๙ นางสาวอัญชลี  มะณู  
๒๐ ๐๒๐ นางสาววิกันดา สามาอาพัฒน์  
๒๑ ๐๒๑ นางสาวอรกนก  สามาอาพัฒน์  
๒๒ ๐๒๒ นางสาวอารยา   พิมพ์ทอง  
๒๓ ๐๒๓ นางรุ่งนภา  ภูวงษ ์  
๒๔ ๐๒๔ นางสาวปวีณา   สงวน  
๒๕ ๐๒๕ นางสาวสุทธิกานต์ สนิท  
๒๖ ๐๒๖ นางสาวแก้วกาญจน์ ไชยสัจ  
๒๗ ๐๒๗ นางสาวกนิดา ใสสว่าง  
๒๘ ๐๒๘ นายธีรพันธ์ ผลดี  
๒๙ ๐๒๙ นางสาวพัชฏาภรณ์ พงษ์สุระ  
๓๐ ๐๓๐ นางสาวนิตย์ โพธิ์ศรีดา  
๓๑ ๐๓๑ นางสาวพรรณิดา ภูมิลักษณ์  
๓๒ ๐๓๒ นายสุระกิจ เกษกุล  

 
 
 

   (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 



รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง พีเ่ลี้ยงเด็กพิการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
๓๓ ๐๓๓ นางสาวกัญญาชนก หงษ์ค าชัย ห้องประชุม ช้ัน ๒                

อาคารดอกล าดวน                   
เวลา ๐๙.๐๐ 

เป็นต้นไป 

 
34 ๐34 นางสาวเบญจภรณ์ ครุฑสุวรรณ์  
35 ๐35 นางสาวกฤษดาพร ลาภูตะมะ  
36 ๐36 นางสาวณัฐกิตติมา ศรีพันธ์  
37 ๐37 นางสาวสรัญญา แสนโน  
38 ๐38 นางสาวสุภาวรรณ ซอนทรัพย์  
39 ๐39 นายบัญชา ดีพรมราช  
40 ๐40 นางสาวสุจิตรา มูลเหล็ก  
41 ๐41 นางสาวจันทร์จิรา อินธิราช  
42 ๐42 นางสาวฐิติมา   ทันนาโคก  
43 ๐43 นางสาว วรรณฤดี    บุตรตะเคียน  
44 ๐44 นางสาวนวภรณ์   บุญขาว  
45 ๐45 นางสาวสร้อยสุนีย์   พรมมลิ  
46 ๐46 นายนวภูมิ   ทองสุข  
47 ๐47 นางสาวอรนุภา  เหล่ามีผล  
48 ๐48 นางสาวพิไลวรรณ   ชาลี  
49 ๐49 นางสาวนาตยา  ศรีระษา  
50 ๐50 นางสาวบังอร    วงค์วรรณ์  
51 ๐51 นางสาวพัชรี   โคจร  
52 ๐52 นางสาวพรวรีย์   ต้ังเสริมสุขทวี  
53 ๐53 นางสาวปัทมา    บุญรัมย์  
54 ๐54 นางสาวธัญวรรณ   ใจดี  
55 ๐55 นางสาวอุษณี  สมจิตร  
56 ๐56 นางสาวอาริสา   ทองวิจิตร  
57 ๐57 นางสาวนุชสุดา ค าฉิม  
58 ๐58 นายสิทธิโชค เพ็งพันธ ์  
59 ๐59 นางสาวศิริพร ปราโมทย์  
60 ๐60 นายอัมรินทร์  ทองปลิว  
61 ๐61 นางสาวสุดาวรรณ  ขันแก้ว  
62 ๐62 นางสาวกาญจน์เวลา  โสลิภา  
63 ๐63 นางสาวช่อลดาวัลย์  พลรักษ์  
64 ๐64 นางสาวพูนทรัพย์  ยังมะลัง  

 

 

 

 

   (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 



รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง พีเ่ลี้ยงเด็กพิการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 
65 65 นายชนกชนม์  ปูพบุญ ห้องประชุม ช้ัน ๒                

อาคารดอกล าดวน                 
เวลา ๐๙.๐๐ 

เป็นต้นไป 

 
66 66 นางสาวกุลกัญญา  เครือแก้ว  
67 67 นางสาวไอรดา  นิสสัย  
68 68 นายธนพล  มะลิ  

 

 
   (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 


