
 
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
เร่ืองประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี ้

1. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทจะด าเนินการประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.

2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 

ก าหนดการสอบในตารางการสอบ  คะแนนรวม 100คะแนน 
วิธีการคัดเลือก เวลา คะแนนเต็ม 

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน เวลา 10.30 – 12.00 น.  50 
2. ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 50 

 

2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2563ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

  ก) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมชุดกระโปร่งหรือ
กางเกงสีด าสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
  3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)   

      ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
 
 



 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 
(แนบท้าย ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน ลงวันท่ี 15 ตลุาคม 2563) 
ห้องสอบที่ 1 

หมายเหตุ: ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากเอกสารในการสมัครสอบไม่ครบ หรือคุณสมบัติอาจไม่ถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร 
 
 
 

เลขที่ผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
0001 นางจีรนันท์มงคลพัฒน์  
0002 นายสายชล  ชูมก  
0003 ว่าที่ร้อยโทเกียรติบัณฑิต  บุญรัตน์  
0004 นางสาวเบญจวรรณ  จุฑาวุฒิกุล  
0005 นายจิรภัทร  โพธิ์ตุ่น  
0006 นางสาวณัจฉรียา  ช านาญหมอ  
0007 นายธเนศ  ช านิเขตรการณ์  
0008 นายเด่นตะวัน  รอดลี  
0009 นางดวงพร  บุญศรี  
0010 นางสาวผกามาศ  ทองชั่ง  
0011 นายวัชิระ  ท่องแจ้ง  
0012 นางนิสา  ภักดี  
0013 นางสาวสุปราณี  พลเสน  
0014 นางสาวภัสสร์พิสุดา  เกษทรัพย์  
0015 นางสาวศวรรณญา  จุ้ยกระยาง  
0016 นางสาวภัทราภรณ์  ค ากรฤาชา  
0017 นางสาวจันทิมา  สว่างฤกษ์  
0018 นายอาทิตย์  ปัทมเศรษฐกุล  
0019 นายธนกฤษ์  พงศ์เศรษฐพิเชต  
0020 นางสาวนารีรัตน์  กามะวิถี  
0021 นางสาวรัตติยาภรณ์  สิงโต  
0022 นายณัฐวุฒิ  โพธิ์เงิน  
0023 นางสุภารวี  ทับทิม  
0024 นายศรัณย์  รอดแสวง  



 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

 เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

(แนบท้าย ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน ลงวันท่ี 15 ตลุาคม 2563) 
ห้องสอบที่ 1 

 
หมายเหตุ: ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากเอกสารในการสมัครสอบไม่ครบ หรือคุณสมบัติอาจไม่ถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร 
 
 

 

เลขที่ผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
0025 นางสาวมณฑิตา  รอดใจ  
0026 นางสาวสุมาลี  นาคเกษม  
0027 นางสาวธัญวรรณ  ภูกาม  
0028 นางสาวสุพรรณิกา  สวรรคโลก  
0029 นางสาวกชกร  วัฒนา  
0030 นายณัฐชัย  สมสะอาด  
0031 นายธนศานต์  คงมาลา  
0032 นายศุภชัย  บับพาน  
0033 นายพิทยา  สีไพสน  
0034 นางสาวนฤมล  นาคเมือง  
0035 นายภัทรพงษ์   จั่นรัตน์  
0036 นายธนะวัฒน์  เจียมจตุรงค์  
0037 นายอนุวัฒน์  แหวนเพชร  
0038 นางสาวสุทธินี  เนียมทอง  
0039 นายวรพล  เกตุเผือก  
0040 นางจิรัตน์ดา  ทมกระโทก  
0041 นายราเชนทร์  สวัสดี  
0042 นางสาวรัชนีกร  ดีจอม  
0043 นายเทวฤทธิ์กัวหา  
0044 นางสาวสุภาวดี  เจิดพิมาย  
0045 นางสาววาสนา   รักไทย  
0046 นางสาวกัญญารัตน์  น้อยหร่าย  
0047 นายธนพล  ใจบุญ  
0048 นายกฤตบุญ   ค าภาพักตร์  
0049 นางสาวจันทิมา   เมฆอินทร์  



 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

 เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 

(แนบท้าย ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน ลงวันท่ี 15 ตลุาคม 2563) 
ห้องสอบที่ 2 

 
หมายเหตุ: ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากเอกสารในการสมัครสอบไม่ครบ หรือคุณสมบัติอาจไม่ถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร 
 

เลขที่ผู้สมัครสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
0050 นางสาวจิราพัชร  เนียมอ่อน  
0051 นายศุภณัฐ   นิยมธรรม  
0052 นายนิธิวัสส์   มาดี  
0053 นางสาวมัญชุภา  อยู่ชัง  
0054 นางสาวปราณี  สุดหุ่น  
0055 นายก าพล  โตท่าลอย  
0056 นายกิตติธัช  ชมเกิด  
0057 นายวุฒิชัย   เงินยวง  
0058 นางสาวสุกัญญา   ไสยาวรรณ์  
0059 นางสาวอุษณีย์  สังข์วิเศษ  
0060 นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา  
0061 ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ  ทับเส็ง  
0062 นายจักรภัทร   บุญเจิด  
0063 นางจริยา  น้อยเอ่ียม  
0064 นายฐิติวุฒิ   สมัครเขตรการ  
0065 นายเอกตนัย  สุดชะดา  
0066 นางสาวสุภาพร  ไม้ค า  
0067 นายภานุเดช  เกตุปาน  
0068 นายวิเชียร  แก้วโผงแผง  
0069 นายพรสวรรค์  นารีดอกไม้  


