
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
--------------------------------------- 

                

               ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประกาศ  ณ วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2  นั้น 

               บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  จึง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว         
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ๑ – 2  ดังนี้ 

- ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1) 
- ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)                 

               ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี ้ เข้ารับการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกสรรตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  รายละเอียดดังนี้  
               ๑.  ใหผู้้สมคัรที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัว่คราวทกุคนพร้อมกันที่ห้องประชุมศรีตรัง          
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ในวันศุกร์ท่ี  8 พฤศจิกายน  ๒๕๖2  เวลา ๐๘.0๐ น.      
เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดก่อนเข้าสอบ  และเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการทดสอบภาคคุณลักษณะและ
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
ผู้มาหลังเวลา 09.15 น. ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ     
               ๒.  ผู้สมัครทุกคนต้องน าบตัรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงในวันเข้ารับการ 
เลือกสรรด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ  ๑ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  ผูม้ีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง   

ประกาศ  ณ  วันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

----------------------------------------------------     

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 

   ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหต ุ

1 001 นางจิราพร  พรหมมา  
2 002 นางสาวสริิพร  ลุ้งบ้าน  
3 003 นางสาวเยาวลกัษณ์  นานช้า  
4 004 นางสาวเยาวเรศ  นานชา้  
5 005 นางสาวอุไรวรรณ  จันไกร  
6 006 นางสาวอัญชล ี ราชพิบูลย์  
7 007 นางสาวอรอมล  เรืองคลิง้  
8 008 นางสาวปัทมพร  เพ็งพติ  
9 009 นางสาวสุปรดีา  ศรสีุข  

10 010 นางสาวนาฏยา  หมื่นหนู  
11 011 นางสาวพัชร ี เอียดชะตา  
12 012 นางสาวสวุิภา  ขาวปาน  
13 013 นางสาวฑติิฐิตา  จันทรกรัด  
14 014 นางสาวปิยะพร  ทวนด า  
15 015 นางสาวปาลติา  ช่วยด้วง  
16 016 นางสาวศริิภัทร  ณ พทัลุง  
17 017 นางสาวกฤตติยา  หนูคง  
18 018 นางสาวดาปณีย์  ซ้ายเซ้ียว  
19 019 นางสาวติรี  ถาวรประสทิธิ ์  
20 020 นางกัลยา  โวยสิน  
21 021 นางสาววาสนา  นิ่มเพ็ง  
22 022 นางสาวดวงสุดา  พรหมเพ็ญ  
23 023 นางสาวอินทร์ชุอร  ลากลุ  
24 024 นางสาวบุษบัน  เยาตัก  
25 025 นางสาวอโณทัย  บุญขัน  
26 026 นางสาวมัณฑยา  เยี่ยมสมุทร  



 
 
 

   ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหต ุ

27 027 นางสาวบงกช  เพชรรตัน์  
28 028 นางสาวนิษฐา  เยาด า  
29 029 นางสุคนธ์ทิพย ์ ชูยัง  
30 030 นางสุปราณี  ประกอบกจิ  
31 031 นางกันต์รมณ  เสาวิไล  
32 032 นางสาวฑิฆัมพร  พรหมดี  
33 033 นางสาวนัทธวิรรณ  คหาปนะ  
34 034 นางสาวจันทิมา  ฉุ้นย่อง  
35 035 นางสาวสวุิชา  จันทร์หอม  
36 036 นางสาวซากรุะ  ใจโล่ง  
37 037 นางสาวภัทรกร  เพชรวงศ์งาม  
38 038 นางวิชุตา  อมรการ  

 
 
 
 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ  ๒ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศศนูย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง   

ประกาศ  ณ  วันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

----------------------------------------------------     

บัญชรีายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
 

   ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหต ุ

   ๑ 001 นายอภิชัย  แกว้ม ี  
   ๒ 002 นายอัษฎาวุธ  เส็นฤทธิ ์  

 
 

 
 

(นางสาวอังสนา  มากมูล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 


