
                                                                                          
 
 
 

 
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
............................................................... 

  ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ต าแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จ านวนท้ังส้ิน ๕๒ คน 

บัดนี้ ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ขอให้ผู้มีรายช่ือดังประกาศ 
เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันอังคารท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารดอกล าดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ       
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ตามตารางสอบดังนี้ 
 

ตาราง สอบคัดเลือก ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (๓๐๐ คะแนน) 
 

วันที่   เวลา วิชาที่สอบ คะแนน(เต็ม) หมายเหตุ 
๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐  น. 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐  น. 
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 

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

 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 
 

 
(ข้อเขียน) 
(ข้อเขียน) 
(สัมภาษณ์) 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                   

 
                                                                          (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
  
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 

1 001 นางสาวพลอยไพลิน  พรถนอม อาคารดอกล าดวน                
เวลา ๐๙.๐๐  

เป็นต้นไป 

 
2 002 นางณฤดี  ดีวังโพน  
3 003 นางสาวรัตนา  บุญยม  
4 004 นางสาวปาริษา  สมบัติ  
5 005 นางสาวกฤตติยา  สง่างาม  
6 006 นางสาวอรอนงค์  โด่งดัง  
7 007  นางสาวจามรี  สมบัติวงศ์  
8 008 นายเจริญชัย  กอนินัย  
๙ ๐๐๙ นางลีลาวดี  วงษา  

๑๐ ๐๑๐ นางสาวจันทร์จิรา  สิงห์หนองสวง  
๑๑ ๐๑๑ นางสาวปนัดดา  หัทยา  
๑๒ ๐๑๒ นางสาวสุวิชา  ไกลถิ่น  
๑๓ ๐๑๓ นางสาวยุวลักษณ์  ส่งเสริม  
๑๔ ๐๑๔ นางสาววันวิสาข์  ดอนเหลือม  
๑๕ ๐๑๕ นางสาวจันทร์จิรา  รินทร  
๑๖ ๐๑๖ นางสาวณปภัทร  แสงกล้า  
๑๗ ๐๑๗ นางสาวมณีรัตน์  ปราบภัย  
๑๘ ๐๑๘ นางสาวทัศวรรณ  โสภา  
๑๙ ๐๑๙ นางสาวปนิดา  การกล้า  
๒๐ ๐๒๐ นางวชิรญาณ์  สีหวงษ์  
๒๑ ๐๒๑ นางภัทรวรรณ  รองเมือง  
๒๒ ๐๒๒ นางสาวกนกวรรณ  สีหบัณฑ์  
๒๓ ๐๒๓ นางสาวจิรัชญา  ลาลุน  
๒๔ ๐๒๔ นางสาวชลิญญา  ไชยสุกา  
๒๕ ๐๒๕ นายภาณุพล  สุปัตติ  
๒๖ ๐๒๖ นายเอกรินทร์  ค าแสงดี  
๒๗ ๐๒๗ นางสาวพนัชกร  ทองใบศรี  
๒๘ ๐๒๘ นางธนภรณ์  นิลสุข  

 

 

 
                                                                          (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

                                             



รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล สถานที่สอบ หมายเหตุ 

๒๙ ๐๒๙ นางสาวสาวิตรี  พลทา อาคารดอกล าดวน                
เวลา ๐๙.๐๐  

เป็นต้นไป 

 
๓๐ ๐๓๐ นางสาวดลนภา  กุลแก้ว  
๓๑ ๐๓๑ นายมานพ  ศรีทานี  
๓๒ ๐๓๒ นางสาวสุวิมล  งามสุข  
๓๓ ๐๓๓ นางสาวยุภา  ล าพูล  
๓๔ ๐๓๔ นางสาวปวีณา  โภคชาติ  
๓๕ ๐๓๕ นางสาวศิริพร  ศรีเมือง  
๓๖ ๐๓๖ นางสาวนพเก้า  ป้องสอน  
๓๗ ๐๓๗ นางสาวสายสมร  รัตนา  
๓๘ ๐๓๘ นางสาวนิตยา  ผิวงาม  
๓๙ ๐๓๙ นางสาวศศิประภา  พรมสกุล  
๔๐ ๐๔๐ นางสาวกัลชนา  เจริญศรี  
๔๑ ๐๔๑ นางสาวจันทนา  กาหลง  
๔๒ ๐๔๒ นางสาวสุปรียา  เพี้ยพรมมา  
๔๓ ๐๔๓ นางสาวรัตติกาล  รุ่งแก้ว  
๔๔ ๐๔๔ นางสาวศิราณี  โพธิ์ชัย  
๔๕ ๐๔๕ นางสาวสายทอง  ระยับศรี  
๔๖ ๐๔๖ นางสาวกรรณิการ์  อุรารส  
๔๗ ๐๔๗ นางสาวสุกัญญา  ค าสม  
๔๘ ๐๔๘ นางสาวปานปริญา  ศรีสุวรรณ  
๔๙ ๐๔๙ นางสาวยุพิน  โยธาโทน  
๕๐ ๐๕๐ นางสาวพรพิมล  สะอาด  
๕๑ ๐๕๑ นางสาวสวิตรา  หนองหว้า  
๕๒ ๐๕๒ นางสาวสุภาวรรณ  นามบุตร  

 

 

 
                                                                          (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
                                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 


