
 

 

 

ประกาศ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบพร้อมสถานที่สอบประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือ 

ในโครงการประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ 

ของกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

……………………………………….. 

ตามที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการสอบ
ประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือในโครงการประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพ่ือจดแจ้งเป็น
ล่ามภาษามือของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น บัดนี้ครบก าหนดการรับสมัครแล้ว  เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 และคณะผู้จัดประเมินได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว  จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ดังนี้ 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  วัน เวลาและสถานที่สอบ รวมจ านวน  ๕๙ ราย  แยกตามสนามสอบดังนี้ 

  1.1 วัน เวลา และสถานที่ ส าหรับสนามสอบประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือ 
ภาคกลาง ๑ ณ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  

สอบข้อเขียน: ห้อง ๘๕๒ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–10.00 น.  

สอบปฏิบัติ  : ห้อง ๔๕๑ และ ๔๕๒ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 –17.00 น.  

ล าดับเลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว ศุทธานต์ เทียนทอง 
2 นางสาว พัศวีร์ณัฐ เบญจวงศ์ 
3 นางสาว ศันสนีย์ วิโรจน์รัตนกุล 
4 นางสาว สุพิชชา บ่าพิมาย 
5 นางสาว จตุพร  ปักไธสง 
6 นาย ภูชิต จันนุบิน 
7 นางสาว ลดาวัลย์ ปัญญาแก้ว 
8 นางสาว จันทภา ชูพงษ์ 
9 นางสาว ภูษณิศา ทอนชัย 

10 นาย ไพวัลย์ แสงสุนทร 
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ล าดับเลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
11 นางสาว เจนจิรา ขวัญสกุล 
12 นางสาว สุภัค เนตรบุษราคัม 
13 นาย ธนภัทร มหาวนากูล 
14 นางสาว มัทนา ทองญวน 
15 นางสาว สุกุลณี ขาวงาม 
16 นาง ปานจรี เคนศรี 
17 นางสาว กนกพร พรมไทย 
18 นางสาว วิชชุดา แหล่งสนาม 
19 นาง พิสมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย 
20 นางสาว อารีนา ดือรานิง 
21 นางสาว สมฤทัย พรมถานา 
๒๒ นางสาว มุกดา กุดดู่เดิม 
 รวม  2๒ คน 

 

  1.2 วัน เวลา และสถานที่ ส าหรับสนามสอบประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือ 
ภาคกลาง ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–10.00 น.  

สอบปฏิบัติ  : วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 –17.00 น.  

ล าดับเลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว ณัสริศาภ์  ทราวุธ 
2 นางสาว ปภาวี ธรรมเกิดทรัพย์ 
3 นางสาว ปาริฉัตร ชัยภัทรกุล 
4 นางสาว ฐิติกา ชาญชัยศรี 
5 นางสาว ยุพารัตน์ นิลจันทร์ 
6 นางสาว พรบุศรา พันธุ์รอด 
7 นางสาว สุธาสิน ี ศรีส าราญ 
8 นางสาว ชวาลา สวัสดิ์สว่าง 
9 นางสาว กมลนภัช เตชุปกรณ์ 

10 นางสาว อังคณา โทปุรินทร์ 
11 นางสาว ขวัญข้าว ไชยรบ 
12 นางสาว นันทิยา พวงทอง 
13 นาย รุจินพ หล่มศรี 
14 นางสาว ณัชชา กิจเมฆ 
15 นางสาว ชนากานต์ ภูมิศาสตร์ 
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ล าดับเลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
16 นางสาว นันท์มนัส  จันทร์ศรี 
17 นางสาว พิมพา ขวัญเมือง 
18 นางสาว วิมพ์วิภา แจ้งแสงทอง 
19 นาง จันทร์เพ็ญ พรหมเมศร์ 
2๐ นาย พิทักพงศ์ กาบสนิท 
21 นางสาว พรรณภา หวังทวีวงศ ์
22 นางสาว พิมพร พุทไธสง 
23 นางสาว พรหมพร บุ่งกลาง 
24 นางสาว ประพิณญา ทิพย์แสง 
25 นาย นายภพปนภ จิตรีขันธ์ 
26 นางสาว อาภาพร ตั้งสว่างไทย 
 รวม  2๖ คน 

  

  1.3 วัน เวลา และสถานที่ ส าหรับสนามสอบประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  

 สอบข้อเขียน :  ห้องประชุมอาคาร 20(อาคาร 1)  

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–10.00 น.  

สอบปฏิบัติ  :  ห้องประชุมอาคาร 20(อาคาร 1) และห้อง To be number1 อาคาร 30(อาคาร 2) 

   วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 –17.00 น.  

ล าดับเลขท่ีสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว อัมพาพันธ์ อรัญญวาท 
2 นางสาว นิภาพร อินธิโคตร 
3 นาง รัศศิญา เหล็กกล้า 
4 นาย ธีรยุทธ สาแดง 
5 นาง น้ าฝน ประยูรเจริญ 
6 นางสาว นิรมล ศรีพรมมา 
7 นางสาว สุนิสา ค่อมสิงห์ 
8 นางสาว ปิย์วรา มหายศ 
9 นางสาว จารุภรณ์ ศรีจันทร์ 

10 นาย ธีรพล เมืองวงษ์ 
11 นางสาว สุกัญญา ค าสุทธะ 
 รวม  1๑ คน 
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๒. ยกเลิกสนามสอบ ๒ สนามสอบ คือ สนามสอบภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ สนามสอบภาคใต้ จ.
สงขลา เนื่องจากจ านวนผู้สมัครเข้าประเมินจ านวนน้อยเกินไป 

 

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเข้าสอบประเมินฯ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม   

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมิน 

  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบประเมินทุกครั้ง 
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบประเมินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
สอบประเมินก็ได้  

  4. ยื่นหลักฐานการสมัครสอบประเมินให้แก่กรรมการก่อนเข้ารับการประเมิน  

 

4. การเข้ารับการสอบประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

    4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อลงทะเบียน และ
รายงานตัว 

  4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ประเมินโดยเคร่งครัด 

   4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการสอบประเมินไปแล้ว 
15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

   4.5 ผู้เข้ารับการสอบประเมินจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ใน
การสอบประเมินใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบประเมินนั้น 

   4.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบประเมินอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก  และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  

   4.7 การสอบปฏิบัติจะเริ่มเวลา 10.00 – 17.00 น. กรณีที่คนใดไม่สามารถมาสอบตามล าดับ
เลขที่สอบ จะถูกเลื่อนล าดับเลขที่ไปที่ล าดับสุดท้าย แต่ต้องไม่เกินเวลาสอบที่ก าหนด 

   4.8 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าข้อสอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต 
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   4.9 ผู้เข้ารับการสอบประเมินจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

  5.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการสอบประเมินและคณะกรรมการจัดสอบประเมินอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ประเมินครั้งนี้ 

  

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 

   นายวิทยุต บุนนาค 

นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  


