รายชื่อหน่วยบริการประจาอาเภอที่อานวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสารพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่

อาเภอ

1 เมือง
2 ยางชุมน้อย
3 กันทรารมย์
4 น้าเกลี้ยง
5 พยุห์
6 โนนคูณ
7 วังหิน

สถานที่ส่งเอกสาร
ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ ถ.วันลูกเสือ
ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการยางชุมน้อย ที่ตั้ง
หอประชุมเก่าที่ว่าการอาเภอยางชุมน้อย
อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการกันทรารมย์ ที่ตั้ง เทศบาล
ตาบลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการน้าเกลี้ยง ที่ตั้ง วัดสว่าง
วารีวราราม 114 ม.5 ต.ละเอาะ
อ.น้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการพยุห์ ที่ตั้ง 169 ม.1
บ.พยุห์ (อาคาร อบต.พยุห์ หลังเก่า)
อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการโนนคูณ ที่ตั้ง ที่ว่าการ
อาเภอโนน เลขที่ 1 หมู่ที่ 17 ตาบลโนน
ค้อ อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการวังหิน ที่ตั้ง สวนน้อมเกล้าฯ
ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย ที่ตั้ง โรงเรียน
8 อุทุมพรพิสัย บ้านตลาด(เก่า)ตาบลสาโรง
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการราศีไศล ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนา
9 ราษีไศล
เด็กเล็ก(เก่า) ป่ายาง อบต.เมืองคง
อ.ราษีไศล
หน่วยบริการราศีไศล ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนา
ศิลาลาด,บึง
10
เด็กเล็ก(เก่า) ป่ายาง อบต.เมืองคง
บูรพ์
อ.ราษีไศล
หน่วยบริการห้วยทับทัน ที่ตั้ง บ้านสร้าง
11 ห้วยทับทัน เรือ หมู่5 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ตั้ง ศูนย์
โพธิ์ศรี
เด็กเล็กเก่า บ้านหนองแปน หมู่ 3
๑๒ สุวรรณ,เมือง
ตาบลผือใหญ่ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวปวีณา เคนเครือ

063-7768211

นางสาววราพร พาชื่น

084-5522579

นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินิจ
นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์

081-9529118
098-3307266

นางสาวอุไรวรรณ ศิรินารถ

083-5092941

นางสาวประนอม ไพรวรรณ

084-0097739

นายไพศาล วิเศษแก้ว

087-7745538

นางสาวสุพรรษา หมายดี

093-5342297

นายศุภฤกษ์ ดีมาก
นางสาวมุทิตา บุญสอน

098-1272400
095-4829347

นางสาวนภาพร กระมล

080-6319645

นายณัฐพงศ์ สายหยุด

091-0607972

นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง

062-7499838

นายชัยพัฒนา ชัยยงค์
น.ส.ธัญวรรณ ใจดี

080-0721361
063-6415428

หมายเหตุ

ที่

อาเภอ

13 ขุขันธ์

14 ไพรบึง

15 ปรางค์กู่

16 ภูสิงห์

17 ศรีรัตนะ

18 ขุนหาญ

19 กันทรลักษ์

20 เบญจลักษ์

สถานที่ส่งเอกสาร
หน่วยบริการขุขันธ์ ที่ตั้ง โรงเรียน
บ้านบก (ประชาสามัคคี) หมู่ 13
บ้านบก ตาบลห้วยเหนือ อาเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการไพรบึง ที่ตั้ง บ้านพัก
ประมงอาเภอไพรบึง หมู่ที่ 17
บ้านหนองปิด ตาบลไพรบึง อาเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการปรางค์กู่ ที่ตั้ง ร้านค้า
ชุมชนตาบลสาโรงปราสาท ๑๕
หมู่ที่ ๑ ตาบลสาโรงปราสาท อาเภอ
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการภูสิงห์ ที่ตั้ง ศาลา
ประชาคมบ้านโคกตาล หมู่ ๑๐
ตาบลโคกตาล อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการศรีรัตนะ ที่ตั้ง ห้อง
ประชุมหลังเก่า ที่ว่าอาเภอศรีรัตนะ
ตาบลศรีแก้ว อาเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการขุนหาญ ที่ตั้ง โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ตาบลขุนหาญ
อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยบริการกันทรลักษ์
ที่ตั้ง หอประชุมเก่า ที่ว่าการอาเภอ
กันทรลักษ์ ต.น้าอ้อม อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
หน่วยบริการเบญจลักษ์ อาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เสียว(หลังเก่า) ตาบลเสียว
อาเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา
นางสาวศรารัตน์ สุริสุข
นางสาวอารยา พิมพ์ทอง

เบอร์โทรศัพท์
088-0740961
084-9961035
080-7206747

นางสงกรานต์ ธรรมโหร

085-6472029

นายวิทยา ซุยซวง
นางสาวภัททิรา คารินทร์

090-2598914
090-4654155

นายสุบรรณ์ สาเภา

084-4176960

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน ปิ่นหอม 098-2158251
นางสาวดารารัตน์ พละศักดิ์
097-1828399
นายนัธวัช สมภักดี
นางสาววรัญญา วงศ์ก่อ

085-0080988
095-2545356

นางปุณยนุช ใสกระจ่าง
นางสาวจรัสศรี ชาภักดี

087-1161086
๐61-4237894

นางสาวสิริรัตน์ กรกฏ

096-1120547

หมายเหตุ

