
 

 

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ

...................................................................... 
  ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ  
ซ่ึงดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ ๓ - ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 
ได้เสร็จสิ ้นแล้ว ทั ้งนี้  การตรวจคุณสมบัติรวมทั ้งเงื ่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ์  
และไม่มีสิทธิ์สอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลื อก  
จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิ์ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  
ในครั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก  
- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

วิธีการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ หมายเหตุ 
 
๑. ภาค ก. ความรอบรู้ และความสามารถ
ทั่วไป (๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน) 
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

๒. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน) 
    - ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
 
 

 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดนนทบุรี 

 

 
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาก่อนเวลา
สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที

และต้องมีผลการตรวจ ATK 
ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง  

 (กรณีตรวจเอง ให้ถ่ายรูป 
ผลตรวจคู่กับบัตรประชาชน

แนบมาด้วย) 
 
 

/ ๓. ภาค ค ... 



๓. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(๑๐๐ คะแนน) 
- การสัมภาษณ์ความเหมาะสมวิชาเฉพาะ
ตำแหน่ง  
- เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน 
(เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน) 
 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดนนทบุรี 

 

 

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์  
และประพฤติตนสุภาพ 

๒. ผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ และต้องมีผลตรวจ ATK แสดงต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ ถ้าไม่มีผลตรวจถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้ 

๓. ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และบัตรประจำตัวผู้สมัคร  
ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณา  
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินได ้

๔. การเข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๔.๑ สิ่งของที่อนุญาตติดตัวเข้าห้องสอบ ได้แก่ ปากกาน้ำเงินและปากกาลบคำผิด 
 ๔.๒ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๔.๓ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าสอบ 
 ๔.๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ

สอบครั้งนี ้

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

       (นางวิชุดา  โชคภูเขียว) 
                                               ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ

....................................................................................................................... 
๑. พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสาวธัญพิชชา ยิ้มกฤษ  
๒ ๐๐๒ นายจิตรกร เบ็ญตัน  
๓ ๐๐๓ นางสาวกาญจนา ตอเสนา  
๔ ๐๐๔ นางสาวจันทร์จิรา ขันติพงษ์  
๕ ๐๐๕ นางสาวศิริโสภิดา ฝ่นเรือง  
๖ ๐๐๖ นางนภาพร รัตน์วิลัย  
๗ ๐๐๗ นางสาวสรินยา ไกรชิต  
๘ ๐๐๘ นางนฤมล ธรรมยศบุญมา  
๙ ๐๐๙ นางสาวทิพย์วรา คล้อยตามวงษ์  

๑๐ ๐๑๐ นางวรรณา มีอำนาจ  
๑๑ ๐๑๑ นางสาวมยุรี ทิพา  
๑๒ ๐๑๒ นางสาวนุชจารี ไทยเจริญ  
๑๓ ๐๑๓ นางสาวนิศารัตน์ หมวดสกุล  
๑๔ ๐๑๔ นางสาวเบญจภรณ์ มิเรียม  
๑๕ ๐๑๕ นางชุติมา ชัยบัญชาการ  
๑๖ ๐๑๖ นายอรรฆพร มีแตร  
๑๗ ๐๑๗ ว่าที่ ร.ต. อัครเดช บุญสายบัว  
๑๘ ๐๑๘ นายภูมิรพี สุพรรณ์  
๑๙ ๐๑๙ นางสาวเกษรา ยิ้มชัยภูม ิ  
๒๐ ๐๒๐ นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ  
๒๑ ๐๒๑ นางสาวนวภัค ภัคปราน  
๒๒ ๐๒๒ นางสาวจารุภา ทองมี  
๒๓ ๐๒๓ นางสาวกชพร นันท์วรรธน์  
๒๔ ๐๒๔ นางสาวณัชชา กิจเมฆ  
๒๕ ๐๒๕ นางสาวสราวล ี การภักดี  
๒๖ ๐๒๖ นางสาวจันจิรา ทาเอ้ือ  

/ ลำดับ ๒๗ ... 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๒๗ ๐๒๗ นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์  
๒๘ ๐๒๘ นางสาววรรณา ภู่หนู  
๒๙ ๐๒๙ นางสาวณิชกานต์ ยิ่งยงชัย  
๓๐ ๐๓๐ นางสาวนิภาพร คณาพัฒน์  
๓๑ ๐๓๑ นาสาววณิชชา สิงห์ขีดบุรี  
๓๒ ๐๓๒ นางสาวเบญจวรรณ คำมี  
๓๓ ๐๓๓ นางสาวจุฑามาศ คำเมือง  
๓๔ ๐๓๔ นายปัทวี ทับชม  
๓๕ ๐๓๕ นางสาวสุรีย์ฉาย นาชัยดูล  
๓๖ ๐๓๖ นางสาวเกษมสุข หงษ์ทอง  
๓๗ ๐๓๗ นางสาวอภิญญา ศรีสุราช  
๓๘ ๐๓๘ นางสาวชาริณ ี พลศรดีา  
๓๙ ๐๓๙ นายพรพิพัฒน์ พิชชาภัทรสกุล  
๔๐ ๐๔๐ นางสาวเอ็มอร นิ่มด ี  
๔๑ ๐๔๑ นายอดิศักดิ์ พานิชกุล  
๔๒ ๐๔๒ นายณัฐพล สว่างวงษ์  
๔๓ ๐๔๓ นายไฟซอม สะอิ  
๔๔ ๐๔๔ นางสาวปิยธิดา ขุนพิชัย  
๔๕ ๐๔๕ นายทศพล แช่มช้อย  
๔๖ ๐๔๖ นางสาวชุติมา อารีย์ชน  
๔๗ ๐๔๗ นางสาวสุกัญญา ลาดี  
๔๘ ๐๔๘ นางสาวสุนิสา คงประดิษฐ์  
๔๙ ๐๔๙ นางสาวชนพิชา บุญตา  
๕๐ ๐๕๐ นายชนันธร จินดาศิริพันธ์  
๕๑ ๐๕๑ นางสาวนันทพร ทรัพย์เสถียร  
๕๒ ๐๕๒ นางสาวเมทินี แจ้งอรุณ  
๕๓ ๐๕๓ นางสาวธิดารัตน์ แกมขุนทด  
๕๔ ๐๕๔ นางพรรณิภา สักขวา  

/ ๒. ลูกจ้างชั่วคราว ... 



๒. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 

 
 

๓. จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล) 

 

 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสาวปริญญาณี นาคนวล  
๒ ๐๐๒ นายวีรเชษฐ์ อารีชินรักษ์  
๓ ๐๐๓ นายอานาส หะมีแย  
๔ ๐๐๔ นายพิทักษ์พงษ์ แจ่มมาลาศรี  

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสาวฟาอีซะห์ สีดง  
๒ ๐๐๒ นางสาวประภาพร พระคุณเลิศ  
๓ ๐๐๓ นายอัสรี มะเซ็ง  


