
  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

เรื่อง  ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
--------------------------------------- 

                

               ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา  ๔  จังหวัดตรัง  ได้ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   และด าเนินการเลือกสรรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  นั้น 

               บัดนี้  การด าเนินการเลือกสรร ได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๔ จังหวัดตรัง  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน   ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล  
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

               ทั้งนี้  บัญชีรายชื่อที่ประกาศครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑    
เป็นต้นไปหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุ
บัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู้นั้น
ด้วย  คือ 
 ๑.  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
 ๒.  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวัน เวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
 ๓.  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาที่ส่วนราชการก าหนด     

   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

  
(นายสุพล  บุญธรรม) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
เรื่อง  ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

 

๑. ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

   ๑ ธุรการ  ๐๑ นางกนกกร  ขวัญเพ็ชร์ ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา
ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

 

๒. ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

   ๑   ปัญญา  ๐๑ นางสมบูรณ์  จันแก้ว ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา
ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒ ปัญญา  ๐๒ นางแก้วใจ กิจสวัสดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/๓.  ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ... 

๒ 

๓. ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

๓.๑  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
   ๑   ศูนย์ฯ  ๑๒ นางฉันทนา  ก้งจี่ ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๑๑  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   ศูนย์ฯ  ๒๐ นางสาวพรพรรณ  ค ารณ 
   ๓   ศูนย์ฯ  ๑๗ นางสุนิศา  ขวัญเมือง 
   ๔   ศูนย์ฯ  ๓๑ นางสาวนันทรัตน์  รัตนะ 
   ๕   ศูนย์ฯ  ๑๓ นางวิชิดา  สินไชย 
   ๖   ศูนย์ฯ  ๑๘ นางสาวกนกวรรณ  จันเพ็ชร 
   ๗   ศูนย์ฯ  ๒๑ นายปราชญ์  จันทร์สุข 
   ๘   ศูนย์ฯ  ๑๖ นางสาวชไมพร  แสงแก้ว 
   ๙   ศูนย์ฯ  ๓๕ นายมณฑล  คังฆะมโณ 

   ๑๐   ศูนย์ฯ  ๐๗ นายบันลือศักดิ์  ขวัญเพ็ชร์ 
   ๑๑   ศูนย์ฯ  ๓๐ นางสาวธีรนุช  เมืองน้อย 
   ๑๒   ศูนย์ฯ  ๔๕ นางสาวเสาวคนธ์  โสมสงค์ 
   ๑๓   ศูนย์ฯ  ๒๙ นางสาวสุนทรี  เมืองน้อย 
   ๑๔   ศูนย์ฯ  ๓๙ นายกฤษราวุฒิ  ยิ้มย่อง 
   ๑๕   ศูนย์ฯ  ๔๓ นางสาวลักขนิฐา  เยาด า 
   ๑๖   ศูนย์ฯ  ๐๙ นางสาวเนตรนภา  ไพโรจน์ 
   ๑๗   ศูนย์ฯ  ๑๔ นางสาวรสริน  ฉิ้มเกิด 
   ๑๘   ศูนย์ฯ  ๒๔ นายปาริชา  ชูสุวรรณ 
   ๑๙   ศูนย์ฯ  ๓๒ นางสาวนรนารถ  ด้วงรักษ์ 
   ๒๐   ศูนย์ฯ  ๔๔ นางสาวสุกิจตรา  เสียงเส้ง 
   ๒๑   ศูนย์ฯ  ๑๙ นายสมคิด  ถนอมใจ 
   ๒๒   ศูนย์ฯ  ๒๖ นางสาวพรทิพย์  สงเดช 
   ๒๓   ศูนย์ฯ  ๐๒ นายดาวรฏา  ลี่เป้ว 
   ๒๔   ศูนย์ฯ  ๐๔ นางสาวศิริรัตน์  สีแป้น 
   ๒๕   ศูนย์ฯ  ๒๘ นางสาวพยุดา  คงสุวรรณ 
   ๒๖   ศูนย์ฯ  ๔๑ นางสาวเปรมศิรินทร์  บุญแก้ว 
   ๒๗   ศูนย์ฯ  ๔๒ นางสาวสุกัญญา  ดอกรัก 
   ๒๘   ศูนย์ฯ  ๒๓ นางสิรินาถ  เซี้ยวตั้น 
   ๒๙   ศูนย์ฯ  ๐๖ นายสมพงศ์  รอดไกร 
   ๓๐   ศูนย์ฯ  ๓๓ นางสาวอาจรีย์  เรืองโรจน์ 
   ๓๑   ศูนย์ฯ  ๐๑ นางสาวปัทมา  แคยิหวา 
   ๓๒   ศูนย์ฯ  ๓๖ นางสาวปนัษฐา  แก้วเพ็ง 
   ๓๓   ศูนย์ฯ  ๔๖ นางสาวดวงสุดา  พรหมเพ็ญ 



/๓.๑  พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ต่อ ล าดับที่ ๓๔)... 

๓ 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

๓.๑  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง (ต่อ) 
   ๓๔   ศูนย์ฯ  ๐๕ นางสาวนิภาพร  งานประสิทธิ์ 

 

   ๓๕   ศูนย์ฯ  ๓๔ นายนที  เกลี้ยงรัตน์ 
   ๓๖   ศูนย์ฯ  ๑๕ นางสาวสิณี  ใบหมาดปันจอ 
   ๓๗   ศูนย์ฯ  ๓๘ นางสาวอิสราพร  ชุมช่วย 
   ๓๘   ศูนย์ฯ  ๑๐ นางสาวเสาวคนธ์  แก้วราบ 
   ๓๙   ศูนย์ฯ  ๒๒ นางสาวกาญจนา  รอดเพชร 
   ๔๐   ศูนย์ฯ  ๒๗ นางสาวณัฐชนันท์  นิคะ 
   ๔๑   ศูนย์ฯ  ๔๗ นายจรูณ  อินทอง 

๓.๒  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอ : 
          ๓.๒.๑  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอเมือง 

   ๑   เมือง  ๐๑ นางวรรณวิรินทร์  หลักเพชร ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา
ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   เมือง  ๐๒ นางสุภัทรา  สิทธิชัย 
   ๓   เมือง  ๐๔ นางสาวพิรุฬห์ศิลป์  นามสินธุ์ 
   ๔ เมือง  ๐๓ นางสาววิชฎา เปาะทอง 

          ๓.๒.๒  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอกันตัง 
   ๑   กันตัง  ๐๓ นางสาวสิรินดา  เกื้อรอด ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๓  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   กันตัง  ๐๑ นางสาวฉวีวรรณ  บัวเพชร 
   ๓   กันตัง  ๐๒ นางวิภานันท์  ทองชู 
   ๔   กันตัง  ๐๕ นายสุไลมาน  เด่นดารา 
   ๕   กันตัง  ๐๔ นางสาวอ าไพ  ยุโส๊ะ 
   ๖ กันตัง  ๐๖ นางสาววราวรรณ  จินตาแก้ว 

          ๓.๒.๓  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอย่านตาขาว 
   ๑   ย่านตาขาว  ๐๒ นางสาวเรณู  เอียดชะตา ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   ย่านตาขาว  ๐๕ นางญาณีกร  รอดเพชร 
   ๓   ย่านตาขาว  ๐๔ นางสาวเสาวลักษณ์  ทองใย 
   ๔   ย่านตาขาว  ๐๓ นางปรมตา  สิงห์แก้ว 
   ๕ ย่านตาขาว  ๐๑ นางสาวอรอนงค์  พลรัตน์ 



/๓.๒.๔  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ... 

๔ 
 

 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

          ๓.๒.๔  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอสิเกา 
   ๑   สิเกา  ๐๓ นางพรทิพย์  พงษ์แพทย์ ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   สิเกา  ๐๒ นางสาวศศินา  บุญญา 
   ๓   สิเกา  ๐๑ นางสาวมาศริญา  สาริปา 
   ๔   สิเกา  ๐๕ นางสาวบุษยา  อุสมา 
   ๕   สิเกา  ๐๔ นางสาวเสาวณีย์  ตูลเพ็ง 
   ๖ สิเกา  ๐๖ นางสาวสรัญญา  แก้วลือวุฒิไชย 

          ๓.๒.๕  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอห้วยยอด 
   ๑   ห้วยยอด  ๐๑ นางสาวพัชรี  คงเฝือ ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒ ห้วยยอด  ๐๒ นายธีระวิทย์  ศรีโภคา 

          ๓.๒.๖  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอปะเหลียน 
   ๑   ปะเหลียน  ๐๑ นางสาวภัคณภัทร  ศรีโสภา ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   ปะเหลียน  ๐๓ นางสาวอรทัย  ทรัพย์ช่วย 
   ๓ ปะเหลียน  ๐๒ นางสาวปิยะนุช  ทองโท 

          ๓.๒.๗  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอนาโยง 
   ๑   นาโยง  ๐๒ นางสุปราณี  ประกอบกิจ ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑   
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒ นาโยง  ๐๑ นางสาวพรศิริ ฤทธิพงษ์ 



/๓.๒.๘  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ... 

๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

          ๓.๒.๘  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอหาดส าราญ 
   ๑   หาดส าราญ  ๐๑ นางสาวกิติญา  ปั้นคง ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวดั
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒ หาดส าราญ  ๐๒ นางสาวมาซีเต๊าะ  ตุกังหัน 

          ๓.๒.๙  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอวังวิเศษ 
   ๑ วังวิเศษ  ๐๑ นางเบญจมาศ  ทิพย์พินิจ ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

          ๓.๒.๑๐  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการประจ าอ าเภอรัษฏา 
   ๑ รัษฎา  ๐๑ นางณุวรรณา  วีระสุข ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา

ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  



 

/๔.  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ... 

๖ 
 

๔. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

   ๑   ขับรถ  ๐๗ นายภานุวัฒน์  อั้นทอง ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา
ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๓  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒   ขับรถ  ๐๕ นายเอกพงษ์  เพ็งเล็ง 
   ๓   ขับรถ  ๐๓ นายธีรศักดิ์  รัตนบุรี 
   ๔   ขับรถ  ๐๖ นายคมวิชช์  จิตพิทักษ์ 
   ๕   ขับรถ  ๐๔ นายอนันต์  จันทร์ประกอบ 
   ๖   ขับรถ  ๐๑ นายอุส่าห์  บุญยัง 
   ๗   ขับรถ  ๑๒ นายสุรยุทธิ์  รักหนู 
   ๘   ขับรถ  ๐๘ นายสุทิพย์  แดงหยัง 
   ๙   ขับรถ  ๐๒ นายศรายุทธ  จันทนพันธ์ 

   ๑๐   ขับรถ  ๐๙ นายจักรพันธ์  เยี่ยมศักดิ์ 
   ๑๑   ขับรถ  ๑๐ นายเอกรินทร์  ปัญญาประดิษฐ์ 
   ๑๒   ขับรถ  ๑๑ นายมนตรี  จันทร์เกษ 

 

๕. ต าแหน่ง  ครูห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก 
 

   ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

   ๑ คู่ขนานฯ  ๐๑ นางสาวขวัญธิดา  เชยชื่นจิตร ผู้ที่จะได้รับการเรียกมา
ท าสัญญาจ้างคือ   
ล าดับที่ ๑ – ๒  
ทั้งนี้  จะท าสัญญาได้
เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

   ๒ คู่ขนานฯ  ๐๕ นางสาวเพ็ญนภา  อาษาพันธ์ 
   ๓ คู่ขนานฯ  ๐๔ นางสาวอาแอเสาะ  เจะนิ 
   ๔ คู่ขนานฯ  ๐๒ นางสาวอัสมา  แหละปานแก้ว 

 
 

 

          
(นายสุพล  บุญธรรม) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 
 



 


