
 

 

 

 
 

ประกาศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น 

  บัดนี้ การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี จึงประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้แยกตามต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนมากไปหาน้อย ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี ้ 

ทั้งนี ้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่  ในวันที่  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
เวลา  ๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะ
เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในต าแหน่งดังกล่าว 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

บัญชรีายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างประจ าห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทสิติก 

  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

สาขาวิชา  กายภาพบ าบัด 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 1001001 นางสาวศิริรัตน์ แก้วเปี้ย 
ให้มารายงานตัวใน
วันเวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

2 1001002 นางสาวจริยพร   แตงขุด ส ารองอันดับ ๑ 
3 1001003 นางสาวณัฐวดี   อินทรอ านวย ส ารองอันดับ ๒ 

 

 

สาขาวิชา  สังคมศึกษา 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 1002001 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ 
ให้มารายงานตัวใน
วันเวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

๒ 1002010 นางสาววรินทร   เงินสลุง ส ารองอันดับ ๑ 
๓ 1002002 นางสาวอารีรัตน์ มะนาวหวาน ส ารองอันดับ ๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 

/บัญชีรายชื่อ... 

- ๑ - 



 

บัญชรีายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

 

ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ   
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 1003037 นางสาวสุกัญญา   อินทร์วงษ์ ให้มารายงานตัว
ในวันเวลาที่
ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

2 1003007 นางสาวสุพัตรา   ไพรเกษตร 
3 1003006 นางสาวชมภูนุช   วังหิน 
4 1003028 นางสาวทวีพร   กุนันตา 
5 1003004 นางสาวชโลธร   กันชะนะ 
6 1003005 นางสาวศิรินันท์   ศรีสังวาลย์ 
7 1003034 นางสาวณัฐกุล   คุ้มสิน 
8 1003039 นางสาวมานิต์สาต์   รอดมีฤทธิ์ 
9 1003030 นางเฉลา   ผินใหม ่

10 1003003 นางสาวสุรัสวดี   ปู่น้อย 
11 1003012 นางสาวเพ็ชรไพลิน   ช่วยบ ารุง 
12 1003059 นางสมบัติ   ปานนิยม 
13 1003058 นางวาริน   เทยีนศรี 
14 1003060 นางรัชฎา   บุญมี 
15 1003049 นางสาวนพวรรณ   โภควัฒน ์
16 1003025 นายศรานนท์   ธรรมสนธิเจริญ 
17 1003038 นายจตุพร   บุญเลิศ 
18 1003047 นางสาวนาฎอนงค์   สักทองหลาง 
19 1003050 นางสาวรามนรินทร์   หรั่งแร่ 
20 1003044 นางสาวอทิกา   สร้อยระย้า 
21 1003046 นางสาวมาริษา   เมืองขวา 
22 1003011 นางสาวโชติมา   มาลัยนาค 

๒๓ 1003011 นางสาวกาญจนา   ค าพาพันธ์ ส ารองอันดับ ๑ 
๒๔ 1003033 นางสาวเฉลิมพร   พูลสวัสดิ์ ส ารองอันดับ ๒ 
๒๕ 1003010 นางสาวขวัญพิชชา   ค ามาก ส ารองอันดับ ๓ 
๒๖ 1003031 นางสาวจิระประภา   เสือภา ส ารองอันดับ ๔ 
๒๗ 1003042 นางสาวสุนิษา  จันทร์พลับ ส ารองอันดับ ๕ 

/บัญชีรายชื่อ... 

- ๒ - 



   

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 1004001 นายยุทธนา ผินใหม ่
ให้มารายงานตัวในวัน
เวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

 
ต าแหน่ง  คนครัว 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 100๕001 นางพิมพ์พร แจ่มกระจ่าง 
ให้มารายงานตัวในวัน
เวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

 
ต าแหน่ง  ภารโรง 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 100๖001 นางเจตสุภา สละ 
ให้มารายงานตัวในวัน
เวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

 
ต าแหน่ง  ยาม 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 100๗001 นายเฉลิมพร มั่นคง 
ให้มารายงานตัวในวัน
เวลาที่ก าหนดตาม
ประกาศฯ 

 

- ๓ - 


