
เอกสารหมายเลข 1

ที่ กลุ่มวิชาเอก รหัสประจ าตวัผู้สมคัร ชื่อ-สกุล สถานทีส่อบ
1 ปฐมวัย 050001 นางสาวกรกนก  ชื่นเพ็ง ห้องสอบที ่6
2 ปฐมวัย 050002 นางเรไร  ดุนขุนทด อาคาร 72 ปี เจ้าคุณไพบูลย์
3 ปฐมวัย 050003 นางอาธิมา  จิระเกริกเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

4 ปฐมวัย 050004 นางสาวสุพรรษา  หมอดี อ าเภอเมอืง  จังหวัดกาญจนบุรี
5 ปฐมวัย 050005 นางสาวภัสสร  สมประสงค์
6 ปฐมวัย 050006 นางสาวนันทวรรณ  เพ็ชรทอง
7 ปฐมวัย 050007 นางสาวมญชรัศม์  สังหมื่นเหม้า
8 ปฐมวัย 050008 นางกนกวรรณ  แห้วเพ็ชร
9 ปฐมวัย 050009 นางนิตยา  ค าโทน
10 ปฐมวัย 050010 นางสาวชญานิศ  ชูชื่น
11 ปฐมวัย 050011 นางสาวมารีนา  จันศรี
12 ปฐมวัย 050012 นางสาวรัธยา  ค าไข
13 ปฐมวัย 050013 นางสาวสุมิตรา  สายศิริ
14 ปฐมวัย 050014 นางเสาวณีย์  ปัญญายงค์
15 ปฐมวัย 050015 นางปุณยนุช  กาญจนีย์
16 ปฐมวัย 050016 นางสาวฉวีวรรณ  เทียมสีฟ้า
17 ปฐมวัย 050017 นางสาวไพรริน  มนทนร์
18 ปฐมวัย 050018 นางสาวไพลิน  พักโพธิเ์ย็น
19 ปฐมวัย 050019 นางสาววลีพร  ส่งแสง
20 ปฐมวัย 050020 นางสาวอาทิตยา  สายน  า
21 ปฐมวัย 050021 นางสาวนัฏฐา  ถ  ากลาง
22 ปฐมวัย 050022 นางสาวปาริชาติ  ใจตรง
23 ปฐมวัย 050023 นางสาวจินตกาญจน์  โพธิอ์ุบล
24 ปฐมวัย 050024 นางสาวสรัลชนา  เกียรติแสงทอง
25 ปฐมวัย 050025 นางสาวสุนิสา  ชูศรี

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธ์สอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล 
เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย ครั้งที ่1 พ.ศ.2557

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที ่     เมษายน 2557

กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
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26 ปฐมวัย 050026 นางนราพร  เสียงเพราะ ห้องสอบที ่7
27 ปฐมวัย 050027 นางสาวจุฬาภา  ศักด์ิชินบุตร อาคาร 72 ปี เจ้าคุณไพบูลย์
28 ปฐมวัย 050028 นางสาววรัญญา  โต๊ะเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

29 ปฐมวัย 050029 นายโกวิทย์  สืบเรือง อ าเภอเมอืง  จังหวัดกาญจนบุรี
30 ปฐมวัย 050030 นางสาวสุกัญญา  สรงวารินทร์
31 ปฐมวัย 050031 นางสาวสุดาพร  พัฒนงาม
32 ปฐมวัย 050032 นางสาวปิยะวดี  มหาวัตร์
33 ปฐมวัย 050033 นางสาวมนัสนันท์  นามทิพย์
34 ปฐมวัย 050034 นางสาวชลณิภา  กล่ินนิรัญ
35 ปฐมวัย 050035 นางสาววีระตา  อุ่นแก้ว
36 ปฐมวัย 050036 นางสาวศันสนีย์  อ่วมเทศ
37 ปฐมวัย 050037 นางสาวชนาพร  พันธ์พฤกษ์โอชา
38 ปฐมวัย 050038 นางสาววิไลพร  นิรพันธ์
39 ปฐมวัย 050039 นางสาววลัยพร  ดอกนาค
40 ปฐมวัย 050040 นางสาวมนฤดี  มาลากอง
41 ปฐมวัย 050041 นางสาวปานฤดี  สวัสด์ิกระจ่าง
42 ปฐมวัย 050042 นางระพีพร  ค้าผล
43 ปฐมวัย 050043 นางสาวบุญรัตน์  ภูผาพิพัฒน์ผล
44 ปฐมวัย 050044 นางสาวภัทริตา  ชนะวัฒนานนท์
45 ปฐมวัย 050046 นางสาวแก้วใจ  ธรรมเนียมดี
46 ปฐมวัย 050047 นางสาวสายฝน  มิระสิงห์
47 ปฐมวัย 050048 นางสาวภีรดา  นาคเรืองศรี
48 ปฐมวัย 050049 นางสาวขวัญฤทัย  โสวจันทร์
49 ปฐมวัย 050050 นางสาวศริญญา  แก้วภูมิแห่
50 ปฐมวัย 050051 นางสาววิบูลย์ศิริ  มาลา
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51 ปฐมวัย 050052 นางจุฑามาศ  สุปรีย์รัตนา ห้องสอบที ่8
52 ปฐมวัย 050053 นางสาวสุภาภรณ์  ก าจรกิตติคุณ อาคาร 72 ปี เจ้าคุณไพบูลย์
53 ปฐมวัย 050054 นายณัฐพงค์  กรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

54 ปฐมวัย 050055 นางสาวจินตนา  แต่แดงเพ็ชร อ าเภอเมอืง  จังหวัดกาญจนบุรี
55 ปฐมวัย 050056 นางทิพวรรณ  พรนภาเจริญ
56 ปฐมวัย 050057 นางบานเย็น  กมเครือ
57 ปฐมวัย 050058 นางสาวปิยวรรณ  โพธิเ์งิน
58 ปฐมวัย 050059 นางอาริยา  ขุนทรง
59 ปฐมวัย 050060 นางสาวอนุศรา  พึง่อุทัย
60 ปฐมวัย 050061 นางสาวสุรีย์พร  ศรีสมบูรณ์
61 ปฐมวัย 050062 นางสาวจิราภรณ์  มูลเงิน
62 ปฐมวัย 050063 นางสาววิยดา  หมื่นจงจ าปา
63 ปฐมวัย 050064 นางสาวณพัฐธิกา  ซ่ิวเกษร
64 ปฐมวัย 050065 นางสาวพิชชาภา  หอมรองบน
65 ปฐมวัย 050066 นางสาวขนิษฐา  กรกิจ
66 ปฐมวัย 050067 นายสิทธิพงษ์  อ ายะศิริ
67 ปฐมวัย 050068 นางสาวสังวาลย์  พนาวันสุทธิศาล
68 ปฐมวัย 050069 นางสาวทิพากร  วัดกระโทก
69 ปฐมวัย 050070 นางสาวสายแก้ว  แซ่ฟุง้
70 ปฐมวัย 050071 นางสาวจันทร์ทิมา  วิมูลศักด์ิ
71 ปฐมวัย 050072 นายศราวุฒิ  ม่วงศรทอง
72 ปฐมวัย 050073 นางณิชนันทน์  จิตธรรมมา
73 ปฐมวัย 050074 นางสาวภิรดี  กันภัย


