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ขั้นตอนการรายงานตัว – มอบตัวนักศึกษา (รุน 6/1) ณ วันปฐมนิเทศ 

ตามโครงการความรวมมอืทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ณ ศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการ 

 วันเสารที่ 5 มิถุนายน 2553 

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษากรอกรายละเอยีดในแบบรายงานตัว-มอบตัว  โดยขอรับแบบรายงานตวัได ณ 

ศูนยการศึกษา / ศูนยประสานงาน ในวนัปฐมนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 2  จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตวั (มสด.จะยึดถอืวุฒิการศึกษา ตามขอ 2.3 เทานัน้ 

เพื่อใชในการจัดกลุมการเรยีน  ไมรับวุฒกิารศึกษาเพิม่เติมหลังจากวนัปฐมนิเทศ)  ดังนี ้  

2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ จํานวน 2 ฉบับ  

2.2 ใบโอนเงินคาธรรมเนียมลงทะเบียนเขาศึกษาจากธนาคารฉบับจริง และสําเนา จํานวน 2 ฉบับ  

2.3 สําเนาหลักฐานการแสดงผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ที่ไดรับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กพ. จํานวน 2 ชุด (ตองเปนวุฒิที่สําเร็จการศึกษากอนวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553) 

2.4 รูปถายหนาตรงขนาด 1 ½ นิ้ว ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือนจํานวน 4 รูป  

      (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถาย และใหระวังปากกาเปอนรูปถายในกรณีรูปถายติดกัน) 

2.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ  

2.6 สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล (กรณีที่ ชื่อตัวหรือชื่อสกุลไมตรงกัน 

จํานวน 1 ฉบับ  

2.7 แบบฟอรมรายงานตัว (รับ ณ จุดลงทะเบียน)  
หมายเหตุ. โดยขอใหลงชื่อและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับที่จะนําสง  และ

ขอใหถายสําเนาเอกสารโดยใชกระดาษขนาด A4 เทานั้น 
   

ขั้นตอนที่ 3  นําสงเอกสารดังกลาว เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  ณ จุดรับรายงานตัว 

   ประจําศูนยการศึกษาของแตละจังหวัดในวนัที่จัดปฐมนิเทศ  

ขั้นตอนที่ 4  ในกรณีที ่นักศึกษาจะชําระเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา ในวนัปฐมนิเทศใหชําระเปน 

   ต๋ัวแลกเงนิเทานัน้ โดยสั่งจายในนาม 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( พอส.ป.ตรี ) ” 

ขั้นตอนที่ 5  เขารับการปฐมนิเทศ 



ใบแจงการชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
                                                

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
           295 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 
           โทร. 022445000 registration@dusit.ac.th 

รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว                  www.dusit.ac.th 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) .......................................................................................................         วันที่............../...................../................. 
สาขาที่รบัฝาก .......................................................จังหวัด ......................................      
เพื่อเขาบญัช ี      8249 บจม.ธนาคารกรุงไทย มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสิุต   
ที่ รายการ จํานวนเงนิ 

1. คาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนเขาศกึษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย (งวดที่1) 40,000.00 

              

   

(จํานวนเงินที่เปนตัวอักษร)  -ส่ีหม่ืนบาทถวน- 40,000.00 

(คาธรรมเนยีมผานธนาคาร เพิ่มอีกรายการละ 10 บาท) 
- กําหนดชาํระเงิน                                                                ไดชําระเงนิตามจาํนวนขางตนเรียบรอยแลว 

                                                            ............................................... 
 (เก็บเอกสารฉบับน้ีไวเปนหลักฐานการลงทะเบียน)                                                                                     ผูรับเงิน (ประทับตรา)  

             วันที่ .............................................. 

เพื่อความสะดวกของทาน  กรุณานําเอกสารฉบับน้ี(เทานั้น)  และไปชําระเงินไดที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     

ใบแจงการชาํระเงนิเพื่อนาํเขาบญัช ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       วนัที่............../..................../............... 
295 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300                                      

โทร. 022445920 – 9  registration@dusit.ac.th      www.dusit.ac.th               

  8249 บจม.ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ช่ือ-สกุล : 

 CUST NO. (หมายเลขโทรศัพท)  :  

 REF.NO.(รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว) :  

 

 

(คาธรรมเนียมเพิ่มอีกรายการละ10 บาท ทั่วประเทศ) 

* รับเฉพาะเงินสด 

สําหรับเจาหนาทีธ่นาคาร 

จํานวนเงินเปนตัวเลข                         - 40,000.00 -  บาท ผูรับเงิน 

จํานวนเงินเปนตัวอักษร     -ส่ีหมืน่บาทถวน- ผูรับมอบอํานาจ 

เพื่อความสะดวกของทาน  กรุณานําเอกสารฉบับน้ี(เทานั้น)  และไปชําระเงินไดที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ       

(สําหรบันกัศกึษา) 

สวนนี้สําหรบัธนาคาร 

FRM-PMT-B-01 

FRM-PMT-B-01 

 

 



1 เชียงใหม โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม เลขที่ 11/12 ถ.รัตนโกสินทร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม นางสาวชัญญา  กันธิวัง โทร. 089-5556594

2 เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 1.นายนพพร  แพทยรัตน โทร. 085-5544344

3 ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยลําปาง) เลขที่ 113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 2. นายไผทเทพ ตุทานนท โทร.085-8643977

4 พะเยา โรงเรียนเทศบาล1 (พะเยาประชานุกูล) จ.พะเยา 3. นางสาวจรัสศรี พุทธวงค โทร.089-9971511

5 นาน โรงเรียนสตรีศรีนาน อ.เมือง จ.นาน 4. นางสาวจินตพร  จีรัง  โทร.086-7897554

6 แพร วิทยาลัยอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.แพร 5. นางสาวสายชล  ปาละมะ โทร. 089-7725155

7 ลําพูน โรงเรียนสวนบุญโยอุปถัมป ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

8 ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยจังหวัดตาก อ.แมสอด จ.ตาก นายโชคลาภ  เซ็งแซ โทร.086-1063212

9 พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ถ.ศรีธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร นางสาวชวนชม  เอี่ยมสอาด  โทร 089-9965911

10 เพชรบูรณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เลขที่ 331/4 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ นางสาวภคพร  กระจาดทอง  โทร. 089-6912629

11 สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 นายธนกฤต  นาวีพัฒนา โทร. 083-0729992

12 อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อาคารโรงแรมเรือนตนสัก ชั้น 3 หอง 1223  ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ นางสาวอุมาภรณ  เพชรรัตน  โทร. 081-7856665

13 กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร           นางสาววิไลพร  แขงขัน  โทร. 081-8239738

14 นครสวรรค ศูนยประสานงานวิชาการจังหวัดนครสวรรค อาคาร เลขที่ 910/2 ม.9 ถ.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค               1. นางสาวอารีรัตน  อยูเดช   โทร. 086-0484338

15 สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เลขที่ 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 2. นางสาวมีนา  หลาหิบ   โทร.089-4834283

16 ลพบุรี ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ถ.นารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

17 สิงหบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ถ.นายจันทรหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000           

18 อุทัยธานี โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ถ.ทาชาง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

19 สุพรรณบุรี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยสุพรรณบุรี 57 ถ.ปาโมก-สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1. นายอมรฤทธิ์  ศรีธิมาสถาพร โทร. 081-4857369

20 กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. นายสุนทร  ทับทองดี โทร. 081-5704343

21 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา ถ.ปาโทน  ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3.นางสาวกรรณทิมา  อินทรรัสมี โทร.084-3287733 

22 นครปฐม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม

23 อางทอง โรงเรียนอางทองปทมโรจน  อ.เมือง จ.อางทอง 14000

ผูประสานงาน

สถานที่ปฐมนิเทศ/จัดการเรียนการสอน รุน 6/1 ประจําปการศึกษา 2553

สถานที่จัดการเรียนการสอนจังหวัดลําดับ

สถานที่ปฐมนิเทศ/จัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี) รุน 6/1 ประจําปการศึกษา 2553 1
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24 ปราจีนบุรี โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรี เลขที่ 97 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000 1. นางสาวชลธิชา  เพชรสิงห โทร.089-4212575

25 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพณิชยการฉะเชิงเทรา เลขที่ 3/20 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2. นางสาวภูชิษา  ณัชณิชาบูรณ โทร. 089-7746676

26 นครนายก โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน ข-4/389 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000

27 นนทบุรี โรงเรียนพงษสวัสดิ์พณิชยการ เลขที่ 14/5 ถ.พิบูลยสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

28 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

29 นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เลขที่ 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 1. นางสาวจิรัชญา  คงชาติไทย โทร. 081-9179597

30 บุรีรัมย โรงเรียนเทศบาล 1 ถ. จิระ อ. เมือง จ. บุรีรัมย 2. นายดํารงค แวนแกว โทร. 081-2653533

31 สุรินทร โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

32 อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กม.18 ถ.อุดรธานี- ขอนแกน ต.หนองไผ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1.นางสาวภาวดี วรรณคีรี 089-713-1315

2. นางสาวจุฑามาศ  นิตะพัฒน โทร.081-7990460

33 รอยเอ็ด โรงเรียนพาณิชยการพลาญชัยรอยเอ็ด เลขที่ 44 ม.1 ถ.รอยเอ็ดวาปปทุม ต.ขอนแกน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด นางสาววิไลวรรณ   อนันตะบุศย  โทร. 089-8620785

34 หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศนูยหนองคาย (โรงเรียนเทศบาลสวางวิทยา) 1. นางสาวโสภิดา  ณุราช   โทร. 086-245-7363

1191/10 หมู 2 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.หนองคาย 2. นางสาวศุภิศา โลหคํา  โทร.081-471-8095

3. นางสาวพรฤดี  ศรีสมบิน  โทร. 086-857-5719

35 เลย โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.เลย 42000 นางสุพัตรา  ไวโสภา  โทร. 086-237-7010

36 หนองบัวลําภู โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลําภู ถ.มิตรมงคล ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 นางสาวจุฬารัตน   ฤทธินันธรัตน  โทร. 081-8726324

37 สกลนคร โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” เลขที่ 410/1-2 . สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 1. นางสาวรัตนาพร  แนนอุดร โทร. 086-2203365

2. นางสาวมรกต  บุญจู โทร. 081-3807978

38 นครพนม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ) อ.เมือง จ.นครพนม นายบุญชวย  นิยมสัตย โทร. 085-3091216

39 ชลบุรี โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เลขที่ 156/5 ซ.รื่นฤทัย ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 1. นายชัยวัฒน  สมรส โทร. 081-8703542

40 ตราด โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 4 ถ.ตัดใหม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 2. นายยุทธการ วัดปาน   โทร 083-7880298

41 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
42 ระยอง โรงเรียนวัดบานฉาง หมู 5 อ.บานฉาง จ.ระยอง

สถานที่ปฐมนิเทศ/จัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี) รุน 6/1 ประจําปการศึกษา 2553 2
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43 เพชรบุรี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหิน นางสาวจุฑารัตน  ทองพูล  โทร. 086-7528094

(อาคารชวนชม) ต.บอฝาย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  77110

44 สมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
45 ราชบุรี โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.ราชบุรี

46 อุบลราชธานี ศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 207 ถ.สุขาอุปถัมภ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางสาวคเณศพร / นายณรงคเดช โทร.045-313429

47 อํานาจเจริญ (A-tech) เลขที่ 199 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ นางสาวปทมวรรณ  รุงโรจน

48 ยโสธร ศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทร. 087-0801136

โรงเรียนพรเพชรบริหารธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 209 ถ.แจงสนิท ต.บานตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
49 ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (อาคารบรรณาราษฎร)เลขที่ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางสาวจุฑาทิพย โทร.081-5495613

50 สุราษฎรธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร เลขที่ 143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี นางสาวสุธาสินี  เตียสรรเสริญ โทร.0837166854

51 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางสาววรุณยุพา  รักษาแกว โทร.089-3940865

52 ชุมพร โรงแรมจันทรสมชุมพร 188/138 ถ.ทาทาโพ อ.เมือง จ.ชุมพร นางสาวสุธาสินี  เตียสรรเสริญ โทร.0837166854

53 กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ถ.ทาเรือ อ.เมือง จ.กระบี่ นางสาวสุชาดา  ศรีปลอง โทร.081-1729599

54 พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา นางสาวชื่นอารมณ  ภาระพฤติ โทร.02-2445202

55 สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 หมู 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 1.นางสาวสุมาลี  ฉายปญญา โทร. 02-2445044

56 สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ถ.ยนตรการกําธร ต.คลองคุด อ.เมือง จ.สตูล 2. นางสาวณัฏฐณิชา  สุขแจม โทร.084-6981721

57 ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยตรัง) หวยยอด จ.ตรัง 3. นางสาวธาราวรรณ  พรหมรัตน 

58 พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง โทร. 082-7834186

59 ปตตานี โรงแรมเซาวเทิรนวิว เลขที่ 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

สถานที่ปฐมนิเทศ/จัดการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี) รุน 6/1 ประจําปการศึกษา 2553 3



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110110247 นส. กนกวรรณ นัทธี เขาวังแกว อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
2 53110110248 นส. สุภาวดี นอยบัวงาม เนินทุง อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
3 53110110249 นส. หทัยรัตน จันทรเจริญ บานโคงประดู อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
4 53110110250 นาง บุปผา คําแกว บานปรกฟา อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
5 53110110251 นส. จิราพร แนนหนา บานแปลง อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
6 53110110252 นาย ปรีชา โสมศรี บานสัตตพรหม อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
7 53110110253 นส. ชนิดา ทิวาวัลย บานหนองชุมเห็ด อบต.เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี
8 53110110254 นส. อริสา ชางทํา ทต.ธาตุทอง ทต.ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี
9 53110110255 นาง ลําดวน ควรชม วัดราษฎรบํารุง ทต.บอทอง บอทอง ชลบุรี
10 53110110256 นส. ฐิติรัตน ตาเปย รร.บานคลองยาง อบต.บอทอง บอทอง ชลบุรี
11 53110110257 นส. อรวรรณ แกวสะแสน รร.บานคลองใหญ อบต.บอทอง บอทอง ชลบุรี
12 53110110258 นส. อุทัยรัตน พิบูลสวัสดิ รร.บานทับราง อบต.บอทอง บอทอง ชลบุรี
13 53110110259 นส. ปารวี บัวศรีใส รร.บานทับสูง อบต.บอทอง บอทอง ชลบุรี
14 53110110260 นส. วิลาสิณี แสนนาม เขาชะอาง อบต.พลวงทอง บอทอง ชลบุรี
15 53110110261 นส. โสรญา แสนนาม เขาใหญ อบต.พลวงทอง บอทอง ชลบุรี
16 53110110262 นส. นภารัตน วงษจันทร บานคลองโอง อบต.วัดสุวรรณ บอทอง ชลบุรี
17 53110110263 นาง จําเรียง เงินเจือ เขาไมแกว อบต.เขาไมแกว บางละมุง ชลบุรี
18 53110110264 นส. กาญจนา วงศออน ทต.ตะเคียนเตี้ย ทต.ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
19 53110110265 นส. สุกัญญา รัตนวิไลสถิตย บานหนองเกตุใหญ อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
20 53110110266 นส. จีรนันท ธีรโชติศุภชีพ ทต.หนองไผแกว ทต.หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี
21 53110110267 นส. ศิรประภา กุลวงศกรีติ ทต.หัวกุญแจ ทต.หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี
22 53110110268 นส. หนูแดง กนกฉันท ทม.บานบึง ทม.บานบึง บานบึง ชลบุรี
23 53110110269 นาง สุคนธา นาวีพงษผจญ อบต.บานบึง อบต.บานบึง บานบึง ชลบุรี
24 53110110270 นส. สาธิตา ดําขํา อบต.มาบไผ อบต.มาบไผ บานบึง ชลบุรี
25 53110110271 นาง วาสนา จันทรมี อบต.หนองซ้ําซาก อบต.หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี
26 53110110272 นาง รัสรินทร ประเสริฐทวีโชติ บานตลาดทุงเหียง ทต.หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
27 53110110273 นส. สาวิตรี โทศรี บานหนองยาง ทต.หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
28 53110110274 นาง ละมอม ไทยพินิจ บานหมอนนาง ทต.หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
29 53110110275 นส. สุรีพรย กตัญชลีกุล วัดชุมแสงศรีวนาราม ทต.หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
30 53110110276 นส. จารุณี วุฒิเจรญิกิจ วัดทุงเหียง ทต.หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
31 53110110277 นส. อัญชลี มั่นคง กุฏโงง อบต.กุฎโงง พนัสนิคม ชลบุรี
32 53110110278 นส. พัฒนา เชื้อเมืองแสน รร.วัดโปงปากดง อบต.นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
33 53110110279 นาง วิไลวรรณ เพ็ชรสุวรรณ บานหนองพลับ อบต.บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี
34 53110110280 นส. สุกัญญา มาโค รร.วัดเซิดสําราญ อบต.บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
35 53110110281 นาง ปรียาภา ชัยพิริยะ รร.วัดบานศาลา อบต.บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
36 53110110282 นาง รุงนภา ธาราดล รร.วัดกลางคลองหลวง อบต.ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
37 53110110283 นส. บรรจง หัวใจ วัดโบสถ อบต.วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี
38 53110110284 นส. ฐานิต ใบใหญ บานดอนสะแก อบต.วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
39 53110110285 นส. สาวิณี มีสุข วัดแกวศิลาราม อบต.สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบุรี
40 53110110286 นาง วัลยพรรณ ชัยสวัสดิ์ บานเขาดินวังตาสี อบต.สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบุรี
41 53110110287 นส. อัญชลี แสงอุไร หนองขยาด อบต.หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
42 53110110288 นาง ภัทรนันท เสริฐศรี บานทรงธรรม อบต.หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
43 53110110289 นส. เสาวรส เลือแสง รร.วัดปาแกว อบต.หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
44 53110110290 นาง กฤติยา ดอกไมไหว ทต.หนองตําลึง ทต.หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี
45 53110110291 นาง วรมน เฉลิมวงษ วัดบางนาง อบต.บางนาง พานทอง ชลบุรี
46 53110110292 นส. นันธนา ภาคศิริ อบต.มาบโปง อบต.มาบโปง พานทอง ชลบุรี
47 53110110293 นส. วันเพ็ญ อุตถา อบต.หนองหงษ อบต.หนองหงษ พานทอง ชลบุรี
48 53110110294 นาง ประภาภรณ เท่ียงแท ซากพุดซา ทต.หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี
49 53110110295 นส. ดวงกมล ดวงช่ืน ทต.คลองตําหรุ ทต.คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
50 53110110296 นาง มาลัย ทองเทศ รร.พระตําหนักมหาราช ทต.อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
51 53110110297 นาง วรรณา พัฒนาพรชัย รร.วัดเตาปูน ทต.อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เลขท่ี 156/5 ซ.รื่นฤทัย ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
52 53110110298 นาง วรรณรัตน เกตุวิจิตต รร.วัดใหมเกตุงาม ทต.อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
53 53110110299 นาง ขวญัเรือน โสภิพงษ ทม.ชลบุรี ทม.ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
54 53110110300 นส. สมพร บุญมี ทม.บานสวน ทม.บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
55 53110110301 นส. นุชนาฏ จันทรเกล้ียง ทม.แสนสุข ทม.แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
56 53110110302 นาง ดวงจิตร ธรรมสาโร บานหัวโกรก อบต.หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
57 53110110303 นส. พรรณิภา ตันสูงเนิน เขาคันทรง อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
58 53110110304 นาง สายทอง สถิตมั่น สุรศักด์ิ อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
59 53110110305 นส. ทัศนันท ย้ิมประยูร บานเขาดิน ทต.เจาพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
60 53110110306 นส. สุวรรณา นามโคตร รร.วัดจุกกะเฌอ ทต.เจาพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
61 53110110307 นาง จรรจิรา เจือสุวรรณ ทต.บางพระ ทต.บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
62 53110110308 นาง จารุณี ศุภพลกิจ รร.วัดแหลมฉบัง ทต.แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
63 53110110309 นส. ทรรศนีย ธนะวัฒน บานหนองขา อบต.บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
64 53110110310 นาง สุภา ประศรีพัฒน บานเขาซก อบต.เขาซก หนองใหญ ชลบุรี
65 53110110311 นส. อรวรรณ เกตุสุวรรณ บานคลองพลู อบต.คลองพลู หนองใหญ ชลบุรี
66 53110110312 นส. กาญจนา ปทมรักษ อบต.หนองเสือชาง อบต.หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เลขท่ี 156/5 ซ.รื่นฤทัย ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111710177 นาง พรศรี อาชีวะ ทม.ขลุง ทม.ขลุง ขลุง จันทบุรี
2 53111710178 นส. กัลยารัตน บัลลังการ รร.เกวียนหัก ทต.เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
3 53111710179 นส. จิรารัตน กลาหาญ บานเขาทอง ทต.บอเวฬุ ขลุง จันทบุรี
4 53111710180 นาง ชลธิชา นอยถนอม อบต.ตะปอน อบต.ตะปอน ขลุง จันทบุรี
5 53111710181 นส. สุวิมล อังคะหิรญั บานบางชัน อบต.บางชัน ขลุง จันทบุรี
6 53111710182 นาง อรอนงค จันทรโคตร ต.ชากไทย ทต.ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
7 53111710183 นส. นิตยา แกวสุข ทต.จันทเขลม ทต.จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
8 53111710184 นาง จันทนี สิงหนอย วัดพลวง ม.4 ทต.พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
9 53111710185 นส. วาสนา มูลสันเทียะ บานวังเวียน อบต.วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
10 53111710186 นส. สุนันทา ศักด์ิมั่น อบต.สนามไชย อบต.สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
11 53111710187 นส. อภิภาวดี ลือสถาน บานพญากําพุช ทต.โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
12 53111710188 นส. นราภรณ ปาทะคุณ วดพังพอง ทต.โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
13 53111710189 นาง พาจนา อุบลพิทักษ วัดทับไทร ทต.โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
14 53111710190 นาง ดารณี ศรีสรอย บานซับตาเมา ทต.หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี
15 53111710191 นส. วิลาวัณย ชัยโวหาร วัดผักกาด ทต.หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี
16 53111710192 นาง ธญัญาศิริ ทับทิม ดงจิก อบต.ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี
17 53111710193 นาง วิไลวรรณ บุบผาหอม วัดปาเทพนิมิตร อบต.เทพนิมิตร โปงน้ํารอน จันทบุรี
18 53111710194 นส. จันทรชรี หานสกุล เขาหอม อบต.โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
19 53111710195 นส. เสาวลักษ สังขวัตร ทต.วังแซม(ดอนสําโรง) ทต.วังแซม มะขาม จันทบุรี
20 53111710196 นส. อมราวิศิษฎ เจรญิ ทต.วังแซม(วัดขนุน) ทต.วังแซม มะขาม จันทบุรี
21 53111710197 นส. ลัดดา รัตนเวชัย ทต.อางคีรี ทต.อางคีรี มะขาม จันทบุรี
22 53111710198 นส. ศศิธร นาคเจือ อบต.ปถวี อบต.ปถวี มะขาม จันทบุรี
23 53111710199 นส. ทารินี พลอยประเสริฐ ทต.เกาะขวาง ทต.เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
24 53111710200 นส. น้ําทิพย จอมทะรักษ ทต.จันทนิมิต ทต.จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
25 53111710201 นส. ณัฐนันท กิจสําเร็จ รร.เนินสูง ทต.พลับพลานารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
26 53111710202 นาง โสภา บญุโยประการ รร.วัดดอนตาล ทต.พลับพลานารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
27 53111710203 นาง ธัญสินี มั่นภักดี รร.วัดทองท่ัว ทต.พลับพลานารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
28 53111710204 นส. ธนพร พุมพวง รร.วัดเนินสูง ทต.พลับพลานารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
29 53111710205 นาง ชุติมา เกิดสิน วัดปาคลองกุง ทม.จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
30 53111710206 นส. โสภา สรอยมาลา อบต.ทาชาง อบต.ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
31 53111710207 นส. กัญญา รงคุต อบต.บางกะจะ อบต.บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112410692 นาง พัชรี บารท ต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก เกาะกูด ตราด
2 53112410693 นส. นิจรินทร นามแดง บานคลองนนทรี ทต.เกาะชาง เกาะชาง ตราด
3 53112410694 นส. มาลี รัตนสรอย บานคลองพราว ทต.เกาะชาง เกาะชาง ตราด
4 53112410695 นส. เจนจิรา เหรียญเกาะปอ บานบางเบา อบต.เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
5 53112410696 นส. อรอุมา สลักเพชร บานสลักเพชร อบต.เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
6 53112410697 นส. สรอยทอง ประสมสิน ทต.เขาสมิง ทต.เขาสมิง เขาสมิง ตราด
7 53112410698 นส. อังคณา อภิบาล บานคลองปุก อบต.สะตอ เขาสมิง ตราด
8 53112410699 นส. อารมณ ราชนุเคราะห อบต.เทพนิมิต อบต.เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
9 53112410700 นาง ชูใจ ฉัตรปญญา ทต.คลองใหญ ทต.คลองใหญ คลองใหญ ตราด
10 53112410701 นส. นที แสงจันทร บานคลองมะนาว อบต.ไมรูด คลองใหญ ตราด
11 53112410702 นส. นารีรัตน เครือวิเศษ บานหนองมวง อบต.ไมรูด คลองใหญ ตราด
12 53112410703 นาง สิริพร กิจควร ทต.หนองบอน ทต.หนองบอน บอไร ตราด
13 53112410704 นส. สุรัตน ประสิทธินาวา วัดวรุณดิตถาราม อบต.ทากุม เมืองตราด ตราด
14 53112410705 นาง ขวัญดี ไวยกูล คลองขวาง อบต.ทากุม เมืองตราด ตราด
15 53112410706 นส. ธารินี เกิดสุทธิ์ อบต.หนองคันทรง อบต.หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
16 53112410707 นส. ศิรานี หงษกลาย บางปรือ อบต.หวยแรง เมืองตราด ตราด
17 53112410708 นส. จริยา คงอยู บานคลองขุด อบต.หวยแรง เมืองตราด ตราด
18 53112410709 นาง ภนิษฐา เล้ียงถนอม บานฉางเกลือ อบต.หวยแรง เมืองตราด ตราด
19 53112410710 นาง อุไร บูรณพิมพ อบต.แหลมกลัด อบต.แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
20 53112410711 นส. โสรยา จามลิกุล อบต.บางปด อบต.บางปด แหลมงอบ ตราด

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 4 ถ.ตัดใหม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115311710 นส. ปุญชรัสมิ์ เซียสวัสดิ์ ทต.กองดิน ทต.กองดิน แกลง ระยอง
2 53115311711 นาง สุนี เมืองคํา ทต.เนินฆอ ทต.เนินฆอ แกลง ระยอง
3 53115311712 นส. อุษา สีแดง ทต.บานนา ทต.บานนา แกลง ระยอง
4 53115311713 นาง นภัสวรรณ ชางไม ทต.ปากน้ําประแส ทต.ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
5 53115311714 นส. ฐิติชญา ซองวงศษา รร.บานทาลําบิด ทต.บานนา แกลง ระยอง
6 53115311715 นส. รุงนภา รัตนะมหาไพศาล รร.บานบุญสัมพันธ ทต.บานนา แกลง ระยอง
7 53115311716 นส. ผกามาศ สมใจเพ็ชร รร.บานหวงหิน ทต.บานนา แกลง ระยอง
8 53115311717 นาง สุวารี ควรหา วัดพลงไสว ทต.สุนทรภู แกลง ระยอง
9 53115311718 นส. มานิดา กระแสสินธุ สองสลึง อบต.สองสลึง แกลง ระยอง
10 53115311719 นส. จิตรา ฮะประสาน หนองกันเกรา อบต.ทาเกวียน แกลง ระยอง
11 53115311720 นาง พัชรี ควรหา อบต.หวยยาง อบต.หวยยาง แกลง ระยอง
12 53115311721 นส. รัตนาภรณ รัตนวิจิตร บานคลองพระเจา อบต.น้ําเปน เขาชะเมา ระยอง
13 53115311722 นาง กรรณิกา บุตรไทย บานสามแยกน้ําเปน อบต.น้ําเปน เขาชะเมา ระยอง
14 53115311723 นาง สุวรรณทา รัตนศรี บานหวยทับมอญ อบต.หวยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
15 53115311724 นส. วารี อินทรพรหม วัดสีระมัน อบต.หวยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
16 53115311725 นส. สุภณัฏฐ สุธนะวัฒน ต.พนานิคม อบต.พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
17 53115311726 นส. พรทิพา นวลพลกรัง ทต.มาบขา ทต.มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
18 53115311727 นส. นรีรัตน รัศมี บานนิคมฯ3 ทต.มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
19 53115311728 นส. อริสา อูรอด รร.นิคมฯ3 ทต.มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
20 53115311729 นส. มลิวัลย ย้ิมแยม รร.นิคมฯ6 อบต.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21 53115311730 นส. อารีลักษณ แกวรุงเรือง รร.นิคมฯ9 อบต.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
22 53115311731 นาง ชุลีพร นาคเกิด รร.บานหนองระกํา อบต.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
23 53115311732 นส. วิมล สดคมขํา อบต.นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
24 53115311733 นส. รัชนก ทรัพยทวี บานกระบกขึ้นผ้ึง อบต.บานคาย บานคาย ระยอง
25 53115311734 นส. วราภรณ ทิพยมงคล บานคลองขนุน อบต.หนองบัว บานคาย ระยอง
26 53115311735 นาง สมพร สุมารส บานทาเสา อบต.หนองบัว บานคาย ระยอง
27 53115311736 นาง ศิรินรัตน ศิริผล บานหนองกรับ อบต.หนองบัว บานคาย ระยอง
28 53115311737 นาง วิไล คงปรีเปรม วัดปทุมาวาส อบต.หนองบัว บานคาย ระยอง
29 53115311738 วาท่ีร.ต.หญิง จิติมนต เสถียรเขตต วัดมาบปาหวาย อบต.หนองบัว บานคาย ระยอง
30 53115311739 นส. สิรยากร ถวายทรัพย วัหนองฆอ อบต.หนองบัว บานคาย ระยอง
31 53115311740 นาง นารี พนภัย วัดดอนจันทร อบต.หนองละลอก บานคาย ระยอง
32 53115311741 นส. อนันท สุวรรณรุงเรือง วัดละหารไร อบต.หนองละลอก บานคาย ระยอง
33 53115311742 นาง อัฉราวรรณ รุงโรจน วัดหนองกระบอก อบต.หนองละลอก บานคาย ระยอง
34 53115311743 นาง ฉลวย ถนอมรอด บานยายรา ทต.สํานักทอน บานฉาง ระยอง
35 53115311744 นาง วรรณา เครือรัตน แสงสองหลา3 ทต.สํานักทอน บานฉาง ระยอง
36 53115311745 นาง นวลจันทร จุนทนพ คีรีภาวนาราม ทม.บานฉาง บานฉาง ระยอง
37 53115311746 นส. จุฬาลักษณ ระวา บานปลวกแดง ทต.บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
38 53115311747 นส. กัตติกา วงษไพรเวศ มาบยางพร อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
39 53115311748 นส. น้ําฝน แผนศิลา หนองไร อบต.หนองไร ปลวกแดง ระยอง
40 53115311749 นาง นุสรา วิฑูรย วัดมาบชลูด ทม.มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
41 53115311750 นส. อําพร คําแกว บานเนินเสาธง อบต.ตะพง เมืองระยอง ระยอง
42 53115311751 นส. นัยนา นิยมการ วัดยายดา อบต.ตะพง เมืองระยอง ระยอง
43 53115311752 นส. พยูร เรืองยุบล บานคลองไผ อบต.ชุมแสง วังจันทร ระยอง
44 53115311753 นส. ชฎาพร สมุทรนอย บานชุมนุมใน อบต.วังจันทร วังจันทร ระยอง
45 53115311754 นส. วันทนีย สุดแท บานพลงตาเอี่ยม อบต.พลงตาเอ่ียม วังจันทร ระยอง
46 53115311755 นส. จินตนา คําดี บานยุบตาเหนง อบต.ปายุบใน วังจันทร ระยอง

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนวัดบานฉาง หมู 5 อ.บานฉาง จ.ระยอง



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110210515 นาง ณัฐกานต พิเชฐกุลสัมพันธ บานขุนแปะ ทต.บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
2 53110210516 นาง จันทรศรี ผาบจันทรแกว บานทาขาม ทต.บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
3 53110210517 นส. จินตนา ตั๋นเขียว บานสบแจมฝงซาย ทต.บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
4 53110210518 นส. พวงเพชร มาทาเม บานสบแปะ ทต.บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
5 53110210519 นส. จีรนันท อาลัยไพรสนฑ บานแมกลางหลวง ทต.บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
6 53110210520 นาง ศรีทอน กรองงามเลิศ บานแมปอน ทต.บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
7 53110210521 นาง ธนิตา สุขสมบูรณ บานแมหอย ทต.บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
8 53110210522 นส. โศภิต ประทีปโกสุมภ บานอางกานอย ทต.บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
9 53110210523 นส. ดาวรุง ใจมา บานหนองคัน อบต.แมสอย จอมทอง เชียงใหม
10 53110210524 นาง ณัฐชญา บุญศรี บานทุงดินแดง ทต.เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
11 53110210525 นาง จันทรเพ็ญ วิมู บานปาตึงงาม ทต.ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม
12 53110210526 นาง อนงค สายศิริ บานใหมสามัคคี ทต.ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม
13 53110210527 นส. สวยวิไล เขื่อนเพชร บานเมืองงาย ทต.เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
14 53110210528 นส. ปรารถนา เชียงจันทร บานแมขอน ทต.เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
15 53110210529 นาย ธีรพัฒน แสงเทียนธรรม บานแกนอย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
16 53110210530 นาย พุฒิพงษ จะคา บานขุนหวยไส ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
17 53110210531 นส. จารุณี ศิริเลิศเดชา บานนาศิริร ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
18 53110210532 นส. อําไพ ฟูไฝติ๊บ บานมวงฆอง อบต.เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
19 53110210533 นาง อารีย อานุ บานวังมะริว อบต.เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
20 53110210534 นาย นิพนธ ดอกพอ อนุบาลและปฐมวัยตําบลเมืองคอง อบต.เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
21 53110210535 นาง สมทรง ไชยา บานทรายขาว อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
22 53110210536 นาง ภัทรวรรณ ชนะเกียรติ บานปารวก ทต.ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม
23 53110210537 นาง ศศิเขมณัฐ มะโน บานดงปาสัก ทต.ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม
24 53110210538 นส. เธียรสุดา วงศศรี บานแมทะลบ อบต.แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
25 53110210539 นาง ชญานิศ ชัยคํารอง บานวังหลวง อบต.ทาเดื่อ ดอยเตา เชียงใหม
26 53110210540 นส. สุพรรญา พิทักษหทัยวงค วัดเดนคา(บานถิ่นสําราญ) อบต.ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
27 53110210541 นาง เกษร มณีศักด์ิ วัดดอกแดง ทต.สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
28 53110210542 นส. ธัญญารัตน คุณยศยิ่ง ทต.สันปูเลย ทต.สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
29 53110210543 นาย ธรรมรงค คําใจ วัดปาเหมือด ทต.สําราญราษฏร ดอยสะเก็ด เชียงใหม
30 53110210544 นาง วิไล คุณยศยิ่ง วัดสันตนมวงเหนือ ทต.สําราญราษฏร ดอยสะเก็ด เชียงใหม
31 53110210545 นส. สุธารีย ทรัพยนํา อบต.เทพเสด็จ อบต.เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
32 53110210546 นาง ฟองจันทร เขียวหนอเมือง บานดอยนอย อบต.ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
33 53110210547 นาง สุณี จันทรอาย บานทาหัด อบต.โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
34 53110210548 นส. ดุษฎี ใจมูล บานปางปอย อบต.แมคะ ฝาง เชียงใหม
35 53110210549 นส. ณัฏฐธิดา ใจคํา บานหวยไคร อบต.แมคะ ฝาง เชียงใหม
36 53110210550 สุรัติกาล แสวงจิต แมงอนกลาง อบต.แมงอน ฝาง เชียงใหม
37 53110210551 นส. อัครพร ผองแผว ต.แมแวน อบต.แมแวน พราว เชียงใหม
38 53110210552 นาง กัลยา ธรรมมาตร ทต.ปาตุม ทต.ปาตุม พราว เชียงใหม
39 53110210553 นาง บัวตอง แอสุข บานทุงบวกขาว ทต.แมปง พราว เชียงใหม
40 53110210554 นาง อังสนา ฉัตรทอง บานหนองปด อบต.สันทราย พราว เชียงใหม
41 53110210555 นาง มาลี ใจเสมอ ทต.ปาแดด ทต.ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
42 53110210556 นาง ยุพิน ปญจะมา บานทาหลุกสันทราย อบต.สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
43 53110210557 นาง อนงค จันทะแสน วัดปาขอยใต อบต.สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
44 53110210558 นาง ดวงดาว รัตนะ วัดรองออ อบต.สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
45 53110210559 นส. มาลี ขยันการ บานกองแขกเหนือ อบต.กองแขก แมแจม เชียงใหม
46 53110210560 นาง บัวจา พิชยากุล บานโมหลวง อบต.กองแขก แมแจม เชียงใหม
47 53110210561 นส. สุภาณี ทาวดี บานอมเม็ง อบต.กองแขก แมแจม เชียงใหม
48 53110210562 นส. อังคณา ทาคําอาย บนนา อบต.ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม
49 53110210563 นาง สายทอง บญุทา พราวหนุม อบต.ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53110210564 นาง ฉันทนา นิปุณะ แมปาน อบต.ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม
51 53110210565 นาง ยุพิน รพีรุงโรจนกูล อินทนนท อบต.ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม
52 53110210566 นส. วนิดา กันทะโน บานแมแอบ อบต.บานทับ แมแจม เชียงใหม
53 53110210567 นาง พรรณี กลาณรงคเก้ือ บานแมขอใน อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
54 53110210568 นาง ณัฏฐนิช มรุพงศ บานแมจอนหลวง อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
55 53110210569 นาง พรรณี พนารัตนดอนชัย บานแมซา อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
56 53110210570 นาง อารี ตะฝุย บานแมน้ําเขียว อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
57 53110210571 นาง วรรณี ปลูกเงิน บานแมเอาะ อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
58 53110210572 นส. ศรีออน ชัยวิเศษกุล บานแมเอาะเหนือ อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
59 53110210573 นาง จันทรอินทร นุงเสง บานแมแฮเหนือ อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
60 53110210574 นาง ชรียวรรณ สุวรรณชลธี บานสบขอ อบต.แมนาจร แมแจม เชียงใหม
61 53110210575 นส. ลัดดา แซกือ บานนาฮองใต อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
62 53110210576 นส. วาสนา แซเฒา บานปางเก๊ียะ อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
63 53110210577 นส. กนกพร แซวาง บานปางอุง อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
64 53110210578 นาง อารี ปยะพัทยอุดม บานโปงขนุน อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
65 53110210579 นาง ราตรี วงศธรรมสวาง บานแมครอง อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
66 53110210580 นส. วันวิสา ชัยประสิทธิ์พนา บานแมจุมสาม อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
67 53110210581 นาง วรรณา มงคลวาท บานแมหยอด อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
68 53110210582 นาง จันทรา กนกโอฬารกิจ บานสบจอก อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
69 53110210583 นส. จันทรจิรา เสรีประชาคม บานสบแมสะตอบ อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
70 53110210584 นาง วัชรินทร รุกขวัฒนาชน บานหวยขี้เปอะ อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
71 53110210585 นส. อารีย ชุติมาจิราภรณ บานหวยผักกูด อบต.แมศึก แมแจม เชียงใหม
72 53110210586 นาง สุกัญญา สามเจรญิ ทต.สันมหาพน ทต.สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
73 53110210587 ประทาน จะซา บานหวยตาด ทต.อินทขิล แมแตง เชียงใหม
74 53110210588 นาง ยุพิน ขัดปด ทีปงกรการุณยมิตร ทม.เมืองแกนพัฒนา แมแตง เชียงใหม
75 53110210589 นส. พรพิมล เรือนนอย บานแมตะมาน อบต.ก้ืดชาง แมแตง เชียงใหม
76 53110210590 นส. ญานิกา ปูลา ปาขาวหลาม อบต.ก้ืดชาง แมแตง เชียงใหม
77 53110210591 นส. อรทัย อุปนันต รร.อนุบาลบานแมตะมาน อบต.ก้ืดชาง แมแตง เชียงใหม
78 53110210592 นส. จุไรรักษ ใจกันทะ อบต.บานชาง อบต.บานชาง แมแตง เชียงใหม
79 53110210593 นาง นิตยา ทองชํ้า บานเปา อบต.บานเปา แมแตง เชียงใหม
80 53110210594 นาง สุพัตรา แสนแกว อบต.ปาแป อบต.ปาแป แมแตง เชียงใหม
81 53110210595 นส. พรรณี วิวัฒรัตนกุล บานมอนเงาะ อบต.เมืองกาย แมแตง เชียงใหม
82 53110210596 นาง แดง นิจการณ บานหนองบัว อบต.แมแตง แมแตง เชียงใหม
83 53110210597 นส. นรินทรธร สภาทอง ต.แมหอพระ อบต.แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
84 53110210598 นส. อารียรัตน กิติกร กาดฮาว อบต.สะลวง แมริม เชียงใหม
85 53110210599 นาง สุมาลี โยนย่ิง บานขี้เหล็กนอย ทต.ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
86 53110210600 นส. กาญจนา เลาเหล็กพลี บานขี้เหล็กหลวง ทต.ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
87 53110210601 นาง สมฤทัย นินคํา อบต.ดอนแกว อบต.ดอนแกว แมริม เชียงใหม
88 53110210602 นาง ชุลี อนันตวิไล บานบวกจั่น อบต.โปงแยง แมริม เชียงใหม
89 53110210603 นาง สมเพชร ตันติโต โปงแยงเฉลิมพระเกียรติ อบต.โปงแยง แมริม เชียงใหม
90 53110210604 นาง สุภมาส ปกรสิทธิ์ วัดแมสาใหม อบต.โปงแยง แมริม เชียงใหม
91 53110210605 นาง อําพร คําเพิ่ม บานตนผ้ึง อบต.เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
92 53110210606 นาง จันทรเพ็ญ วาริชาติ บานทุงปาคาเหนือ อบต.ทุงป แมวาง เชียงใหม
93 53110210607 นาง สุพรรณี สิงคะนันท บานพันตน อบต.ทุงป แมวาง เชียงใหม
94 53110210608 นส. บัวตอง ดาวเงิน อบต.ทาเหนือ อบต.ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
95 53110210609 นาง คําหนอย สมสลา บานแมตะไคร อบต.ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
96 53110210610 นาง กัณฐิกา ปญญา ตนแบบ อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
97 53110210611 นาง สีนวล ขันคํา วัดปาแดง อบต.บานหลวง แมอาย เชียงใหม
98 53110210612 นส. ฐปนี สันใจ วัดศรีสองเมือง อบต.บานหลวง แมอาย เชียงใหม
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
99 53110210613 นาง ปราณี กองสินแกว บานคาย อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
100 53110210614 นส. ตรี คํามอญ บานแมเมืองนอย อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
101 53110210615 นาง ศรีไพร สามจอย บานแมสะลัก อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
102 53110210616 นาง อรพิน อุแสง บานสันเจรญิ อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
103 53110210617 นส. ดวงพร เงินปา บานหนองขี้นกยาง อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
104 53110210618 นส. นิตยา เลาตา บานหวยจันสี อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
105 53110210619 นส. ปวีณา ประหวา บานหวยปากลวย อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
106 53110210620 นส. พิไลวรรณ ใจทรินทร บานหวยหลวง อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
107 53110210621 นาง ลําดวน ปญญาน้ํา บานฮองถอนพัฒนา อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
108 53110210622 นส. แรงรุง แสงกาศ บานฮองหาหลวง อบต.แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
109 53110210623 นาง ฐิตาพร จันทรต๊ิบ บานฮองหานอย อบต.สันตนหมื่อ แมอาย เชียงใหม
110 53110210624 นาง บัวลอย รุงศิริ วัดสันตนหมื้อ อบต.สันตนหมื่อ แมอาย เชียงใหม
111 53110210625 นส. ลัดดาวรรณ สุภาคํา บานมวงเครือ อบต.เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
112 53110210626 นาง พงษเพชร สางกาน บานใหมมะกายยอน อบต.เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
113 53110210627 นส. ปภาวรินทร ทองเซ อบต.เปยงหลวง อบต.เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
114 53110210628 นาง อําไพวรรณ หลักคงคา เเมเเพม อบต.เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
115 53110210629 นส. เปย จายเรือน บานเเมเเตะ อบต.เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
116 53110210630 นาย พัดชัย จรญูทวีชัยกุล บานเเมหาด อบต.เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
117 53110210631 นาง โสภิณ ชนะอุดมพร บานเวียงเเหง อบต.เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
118 53110210632 นส. กาญจนา กาวิชัย บานปาไผ อบต.เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
119 53110210633 นส. ชุติกาญจน ยะมะโน บานแมโต อบต.บอแกว สะเมิง เชียงใหม
120 53110210634 นส. เกษรินทร คอรา บานแมยางหา อบต.บอแกว สะเมิง เชียงใหม
121 53110210635 นาง สุธาภา คําวงคศรี บานหนองคริซูใน อบต.บอแกว สะเมิง เชียงใหม
122 53110210636 นาง จิตสุภา พรสุขภาพ บานหวยน้ําจาง อบต.บอแกว สะเมิง เชียงใหม
123 53110210637 นส. ธญัพิชชา ปูจอย วัดบอแกววนาราม อบต.บอแกว สะเมิง เชียงใหม
124 53110210638 นส. อังทลักษณ ปญใจแกว itเฉลิมพระเกียรติฯ(บานลานตอง) อบต.หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
125 53110210639 นาง ศิริ โพธิ์เหมือน บานหนองแสะ อบต.หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
126 53110210640 นส. ปยะนุช ชมสวรรค อบต.สันกําแพง อบต.สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
127 53110210641 นส. เกวลี วงคหาญ ทม.แมโจ ทม.แมโจ สันทราย เชียงใหม
128 53110210642 นาง วงเดือน สมแกว ต.แมกา อบต.แมกา สันปาตอง เชียงใหม
129 53110210643 นส. น้ําคาง ศรีเมืองมา ทต.ทงตอม ทต.ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม
130 53110210644 นาง วันดี กุณา ทต.สันปาตอง ทต.สันปาตอง สันปาตอง เชียงใหม
131 53110210645 นาง พชรภรณ อินสอน อบต.น้ําบอหลวง อบต.น้ําบอหลวง สันปาตอง เชียงใหม
132 53110210646 นส. นงลักษณ เดชะบุญ อบต.บานกลาง อบต.บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
133 53110210647 นาง ประไพ แสนพยุง บานเปยง อบต.บานแม สันปาตอง เชียงใหม
134 53110210648 นาง รัตนา ทองอินทร อบต.มะขามหลวง อบต.มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม
135 53110210649 นส. อัจฉรี สายตอม อบต.สันกลาง อบต.สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม
136 53110210650 นาง นงนุช จิตชยานนท ทามะโอ ทต.ขัวมุง สารภี เชียงใหม
137 53110210651 นาง ศรีทร จันติมา บานแมสะลาบ ทต.ชมภู สารภี เชียงใหม
138 53110210652 นส. อรพินท ไชยพรม ต.ไชยสถาน ทต.ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
139 53110210653 นาง อัมพร วิบุญมา itเฉลิมพระเกียรติ(บานดอนแกว) ทต.ดอนแกว สารภี เชียงใหม
140 53110210654 นาง โสภา ปนเจรญิ ทต.ทากวาง ทต.ทากวาง สารภี เชียงใหม
141 53110210655 นาง วันนภา แสงจันทร ทต.ยางเนิ้ง ทต.ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
142 53110210656 นาง อันธิกา ปญญา คีรีเขต อบต.บานปง หางดง เชียงใหม
143 53110210657 นส. วัลยา กอนสุรินทร บานน้ําซุม อบต.บานปง หางดง เชียงใหม
144 53110210658 นาง สมเพชร ตาคํา บานปง อบต.บานปง หางดง เชียงใหม
145 53110210659 นาง ทัศนีย บุญเรือง บานแมฮะ อบต.บานปง หางดง เชียงใหม
146 53110210660 นาง รัชนี คํายามา สบแมขา อบต.สบแมขา หางดง เชียงใหม
147 53110210661 นาง สายคํา มาลาแกว อบต.หนองควาย อบต.หนองควาย หางดง เชียงใหม

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม เลขท่ี 11/12 ถ.รัตนโกสินทร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม
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148 53110210662 นส. ภาณุมาศ ตอระบิล บานหวยน้ําขาว อบต.มอนจอง อมกอย เชียงใหม
149 53110210663 นาง ฉวีวรรณ ตาสา บานก่ิวลม ทต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม
150 53110210664 นส. สุภัค มานา บานนาฟอน ทต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม
151 53110210665 นาง จีรนันท จันทอินทร บานบอหลวง ทต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม
152 53110210666 นาง สิริภา ไพศาลกระสินธุ บานแมลายเหนือ ทต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม
153 53110210667 นาง เรือนคํา สมวถา วัดลัฏฐิวัน ทต.บานตาล ฮอด เชียงใหม
154 53110210668 นส. วารุณี กันทะแกว บานโคงงาม อบต.หางดง ฮอด เชียงใหม
155 53110210669 นาง ศรีทร อุนยาว บานหางดง อบต.หางดง ฮอด เชียงใหม
156 53110210670 นาง สุพรรณนิภา รังเริ่ม บานดงดํา อบต.ฮอด ฮอด เชียงใหม
157 53110210671 นาง พรไพลิน อัยยตระกูล บานวังลุง อบต.ฮอด ฮอด เชียงใหม
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112210360 นาง บรรจง ตันติเกียรติเจริญ บานปาตาลดอย ทต.ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
2 53112210361 นาง กัลยาณี สวัสดี บานปาตาลเหนือ ทต.ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
3 53112210362 นาง จินดา ตาลาน บานพระเนตร อบต.ตา ขุนตาล เชียงราย
4 53112210363 นาง อุราพร หลวงจินา บานยางฮอม ทต.ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
5 53112210364 นาง ธัชพร เนตรนันไชย บานแกนเหนือ อบต.หวยซอ เชียงของ เชียงราย
6 53112210365 จันทรดี ทะเย็น บานครึ่งใต ทต.ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
7 53112210366 กฤตยาภรณ ปนยศ บานครึ่งเหนือ ทต.ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
8 53112210367 นส. นฤมล นิธิวรกมล บานทุงนานอย ทต.เวียง เชียงของ เชียงราย
9 53112210368 นส. เพ็ญศรี พิชัยยา บานทุงพัฒนา2 ทต.เวียง เชียงของ เชียงราย
10 53112210369 นาง วัญเพญ็ อริยพงษพันธ บานเวียงหมอก อบต.หวยซอ เชียงของ เชียงราย
11 53112210370 นงคราญ แสนแกว บานศรีลานนา ทต.ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
12 53112210371 นาย วุฒิชัย มุชินนชัย บานสองพี่นอง อบต.ริมโขง เชียงของ เชียงราย
13 53112210372 นาง สงัด ศรีสุข วัดสถาน อบต.สถาน เชียงของ เชียงราย
14 53112210373 นาง พิกุล เชื้อเจ็ดตน ทต.เวียงเชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย
15 53112210374 นส. นิภา วงศใหญ บานแซว อบต.บานแซว เชียงแสน เชียงราย
16 53112210375 นาง สุวิมล สีลารักษ บานทาขันทอง อบต.บานแซว เชียงแสน เชียงราย
17 53112210376 นาง รัตนาภรณ คําพรรณ หวยเดื่อ ม.1 อบต.บานแซว เชียงแสน เชียงราย
18 53112210377 นส. มนปรียารัตน เจิมเฉลิม หวยน้ําเย็น อบต.บานแซว เชียงแสน เชียงราย
19 53112210378 นาง อําพร จ้ียศกาศ ไทรทอง อบต.ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
20 53112210379 นส. กฤตนันท วุฒิชวย ทต.บานปลอง ทต.บานปลอง เทิง เชียงราย
21 53112210380 นาย ชาย แซเลา บานขุนตา อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
22 53112210381 นาง ประทุม ประจันตะ บานจําไฮ อบต.ปลอง เทิง เชียงราย
23 53112210382 นาย รัดตนาพร ขัติยศ บานดอนดินแดง อบต.ปลอง เทิง เชียงราย
24 53112210383 นาง กาญจนาวิไล อินทะเขื่อน บานทุงโหง อบต.เวียง เทิง เชียงราย
25 53112210384 นาง นอง แกนแค บานปลองสาน อบต.ปลอง เทิง เชียงราย
26 53112210385 นาง วลีพรรณ เลิศสงคราม บานแผนดินทอง อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
27 53112210386 นาง นริศรา สวยงาม บานพิทักษไทย อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
28 53112210387 นาง โชติรส เชื้อนวม บานรมโพธิ์ไทย อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
29 53112210388 นาง วาสนา แกวหลง บานรักถิ่นไทย อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
30 53112210389 นส. รัตนา หินจันทร บานราษฎรภักดี อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
31 53112210390 นาง ทิวาพร บุญมา บานราษฎรรักษา อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
32 53112210391 นส. พันธวิดา จตุโชคอุดม บานเลาตาขาว อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
33 53112210392 นส. จรัญธร ศรีชุมพร บานใหมริมอิง อบต.เวียง เทิง เชียงราย
34 53112210393 นส. รสริน ทําของดี วัดพระเกิดคงคาราม อบต.เวียง เทิง เชียงราย
35 53112210394 นส. ปาริชาติ ไชยมงคล อบต.ตับเตา อบต.ตับเตา เทิง เชียงราย
36 53112210395 นส. รัตติกาล เปงมา ทต.ปาแงะ ทต.ปาแงะ ปาแดด เชียงราย
37 53112210396 นาย เสวียน แกวกันใจ บานสันโคงพัฒนา ทต.ปาแดด ปาแดด เชียงราย
38 53112210397 นาง บุปผา พรมปญญา สันติธรรม ทต.สันมะคา ปาแดด เชียงราย
39 53112210398 นส. ทิศ แกวรากมุข ทต.พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
40 53112210399 นาง วิวาดาว รูทํานอง ไมยา ม.2 ทต.ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
41 53112210400 นาง จําปา เมืองมูล รองกอก ม.3 ทต.ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
42 53112210401 นาง นอย ดวงแกว หวยกางตลาด ม.12 ทต.ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
43 53112210402 นาง จันทรฟอง ไกลถิ่น หวยกางนาลอม ม.11 ทต.ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
44 53112210403 นาง ยุพิน อ่ินคํา หวยกางปูลาน ม.14 ทต.ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
45 53112210404 นส. พรรณิภา ศรีใจ บานจําคาวตอง อบต.ดอยงาม พาน เชียงราย
46 53112210405 นาง หนึงฤทัย เทาบังวัน บานปาสักใต อบต.ทานตะวัน พาน เชียงราย
47 53112210406 นส. ณัฐกานต บุญปอ บานโปงทะลาย อบต.แมออ พาน เชียงราย
48 53112210407 นาง รจนา แกวนา บานรองคตสันปูเลย อบต.ทานตะวัน พาน เชียงราย
49 53112210408 นาง จิราภรณ สีดา บานสันหนองควาย อบต.ดอยงาม พาน เชียงราย
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รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53112210409 นาง ประทุม ต๊ิบจะ บานหนองผักจิก อบต.ทรายขาว พาน เชียงราย
51 53112210410 นาง สุกัญญา ราชบังกี วัดดอนตัน อบต.เมืองพาน พาน เชียงราย
52 53112210411 นาง กนกลักษณ สิงหโตทอง หวยเครือบา อบต.สันมะเค็ด พาน เชียงราย
53 53112210412 นส. ศรีทอง ไชมาลา อบต.สันติสุข อบต.สันติสุข พาน เชียงราย
54 53112210413 นาง ปราถนา จันทิมา อบต.หัวงม อบต.หัวงม พาน เชียงราย
55 53112210414 นาย อาซามารู ไอคํา บานกกนอย อบต.หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
56 53112210415 นาง สายฟา จันทรผอง บานปาแหยง อบต.หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57 53112210416 นส. ปาริชาติ กุมมาลือ บานปูไข ทต.บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
58 53112210417 นาง เบ็ญจมาศ ธิขาว บานโปงน้ําตก ทต.บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
59 53112210418 นส. สุจิตตรา ธนาคํา บานโปงพระบาท ทต.บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
60 53112210419 นาง สวาท ชุมมะโน บานโปงฮ้ึง อบต.หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
61 53112210420 นาง กิติการณ โสมนัส บานแมขาวตมทาสุด อบต.ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
62 53112210421 นส. สุจิตรา สาเหลวา บานรมเย็น อบต.หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
63 53112210422 นาง วัชราภรณ เกตุกลา บานรองปลาขาว อบต.หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
64 53112210423 นาง ประไพพร ไชยยะ บานริมลาว ทต.ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
65 53112210424 นส. อัมพร คําแกน บานเวียงกือนา อบต.ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
66 53112210425 นาง เยาวลักษณ แสนอุม บานศรีวิเชียร อบต.ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
67 53112210426 นาง ทองใบ อินทะยศ บานสันตนเปา อบต.หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
68 53112210427 นาง สุพิน ไชยชุมภู บานสันทรายยาว ทต.ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
69 53112210428 นาง จันทรฉาย ไชยชมภู บานหนองหมอ ทต.ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
70 53112210429 นาง ศศิธร ไชยอาม บานหวยเจริญ อบต.แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
71 53112210430 นาง สมฤทัย จะนู บานหวยลุหลวง อบต.แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
72 53112210431 นส. พัฒนา สุริยา บานหัวดง อบต.หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
73 53112210432 นาง อรพรรณ ชุมภู บานอาดี่ อบต.แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
74 53112210433 นาง อโณทัย วังรุงโรจน รร.บานโปงเกลือ อบต.ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
75 53112210434 นส. คนึงนิจ ชมเชย อนุบาลหวยสัก อบต.หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
76 53112210435 นส. เสาวลักษณ จินดาทจักร หนองแวน อบต.แมจัน แมจัน เชียงราย
77 53112210436 นาง กาญจนา จินดาธรรม ปาสักขวาง อบต.แมไร แมจัน เชียงราย
78 53112210437 นาง พัชรา จาระณะ วัดสันกอง อบต.แมไร แมจัน เชียงราย
79 53112210438 นส. วรรณา หวยไชย หวยไรบน อบต.แมไร แมจัน เชียงราย
80 53112210439 นาย อนุรักษ มอฉา บานจะตี อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
81 53112210440 นาย ครรชิต เชื้อพรรพต บานจะปา อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
82 53112210441 นส. สุภาวิดา จะลอ บานเทอดไทย อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
83 53112210442 นส. พรทิพย รวีรุงโรจน บานเทอดไทย1 อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
84 53112210443 นาย อาซัง มาเยอะ บานเทอดไทยหลวงจัน อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
85 53112210444 นาย อนิวัติ มหาพรพิทักษ บานบูซอ อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
86 53112210445 นส. เปยจิมิ แซหมี่ บานปางมะหัน อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
87 53112210446 นาย นครินทร มาเยอ บานผาจี อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
88 53112210447 นส. สมศรี ลาชี บานพญาไพรเลามา อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
89 53112210448 นาย ชวงโชติ รวีรุงโรจน บานมงเกาหลัง อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
90 53112210449 นาย ลีซัง จะซือโป บานมงแปดหลัง อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
91 53112210450 นาย ทินกร วนาฟาหลวง บานแมหมอ อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
92 53112210451 นส. อายุม แซมือ บานหวยหมอ อบต.เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
93 53112210452 นาง จริยา วิเศษเพิ่มพร บานจะลอ อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
94 53112210453 นส. ดวงดาว วิเศษเงินทวี บานปาซางนาเงิน อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
95 53112210454 นส. ลีเหมย นะทอ บานปาซางแสนสุดแดน อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
96 53112210455 นส. มยุรา เพชรปญญา บานสวนปา อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
97 53112210456 นาง หมี่คู พงศวดาร บานสามัคคีเกา อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
98 53112210457 นส. ฐิตารีย เสรีสินธุ บานอาขาปากลวย อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
99 53112210458 นส. มาลีวัลย พิสัยเลิศ บานแมจันหลวง อบต.แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย
100 53112210459 นาย นันทวัฒน มาเยอะ บานนาโต อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
101 53112210460 นาง วิไลพร ปรีชาสกุลพงษ บานปาคาใหม อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
102 53112210461 นาง วิไลวรรณ แกวน้ําคํา บานโปงไฮ อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
103 53112210462 นส. ไหมเจียม แซจาว บานผาเดื่อ อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
104 53112210463 นส. ธิชารัตน วีระวัฒนพงศธร บานมะหินกอง อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
105 53112210464 นส. รัศมี มาเยอะ บานสามสูง อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
106 53112210465 นาง ธิดา วิชาทยานนท บานแสนใจพัฒนา อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
107 53112210466 นาย วิจิตร จือเตาะ บานหวยกระ อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
108 53112210467 นาย จําลอง เชอหมื่น บานหวยสานใหม อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
109 53112210468 นส. ชวิสา ภักดีพรเลิศ บานหวยหก อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
110 53112210469 นาย นิมิตร ย่ัวลึ บานหวยหยวกปาโซ อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
111 53112210470 นส. ประภัสสรา วิทยาชัยกุล บานหินแตก อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
112 53112210471 นส. สุวิมล ศรีสมพงษเจริญ บานอาแหม อบต.แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย
113 53112210472 นาง สมอน คีรีแกว บานดงมะดะ อบต.ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
114 53112210473 นส. รุงอรุณ ณ บานผาบอง อบต.ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
115 53112210474 นาง หนอย ยานะชาติ บานดอนชัย อบต.ทากอ แมสรวย เชียงราย
116 53112210475 นาง พัชรา แอเฉอะ บานดอยชาง อบต.วาวี แมสรวย เชียงราย
117 53112210476 นส. ผกากรอง แกวมงคล บานบาหรา อบต.ทากอ แมสรวย เชียงราย
118 53112210477 นาง นาแสง พรสกุลไพศาล บานพนาเสรี อบต.ทากอ แมสรวย เชียงราย
119 53112210478 นส. นุจรีย พรหมมาลัย บานแมตาแมว อบต.เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย
120 53112210479 นาง สมบูรณ ทาวปูปน บานแมยางมิ้น อบต.ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
121 53112210480 นส. สิรินทรา ลิปอ หวยมะซาง อบต.วาวี แมสรวย เชียงราย
122 53112210481 นส. ไผทอง คําภีระ หวยหญาไซ อบต.ปาแดด แมสรวย เชียงราย
123 53112210482 นาง วารุณี อุดม ปาเหมือดรุงเจริญ ทต.เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
124 53112210483 นส. แพรวพรรณ บรรเลงกาศ วัดวิเชตรมณี ทต.เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
125 53112210484 นส. เกษริน ศักดา หวยน้ําริน ทต.เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
126 53112210485 นาง สุทิศา เชี่ยวสุวรรณ ทต.หวยไคร ทต.หวยไคร แมสาย เชียงราย
127 53112210486 นาง ปมปา แกวดุลดุก บานปางหา อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
128 53112210487 นาง สายทอง สุทธวงค บานรอง อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
129 53112210488 นาง วาสนา จินดาธรรม ปาซางงาม อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
130 53112210489 นาง ดวงเดือน คํานอย ปาแดง อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
131 53112210490 นาง พรประภา นูนพนัสศักด์ิ ปาแดงหลวง อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
132 53112210491 นาง สรอยธิดา กลิ่นลํายงค ศรีปาแดง อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
133 53112210492 นาง ยุพา เดินเมือง สันนา อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
134 53112210493 นาง คําปน คําเงิน สันบุญเรือง อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
135 53112210494 นาง อัจฉรา ชมถูรักษ สันหลวง อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
136 53112210495 นาง อุทิศ จินะโกษฐ เหมืองแดงนอย อบต.เกาะชาง แมสาย เชียงราย
137 53112210496 วาท่ีร.ต.หญิง อนงควดี เชื้อเมืองพาน นาปง อบต.โปงผา แมสาย เชียงราย
138 53112210497 นส. ปณิดา ตาคํา น้ําจํา อบต.โปงผา แมสาย เชียงราย
139 53112210498 นส. ธนพร กาศเจริญ อบต.โปงผา อบต.โปงผา แมสาย เชียงราย
140 53112210499 นาง คําปน มาระดา อบต.หวยไคร อบต.หวยไคร แมสาย เชียงราย
141 53112210500 นาง อําพร เครือนอย บานหวยติ้ว อบต.ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
142 53112210501 นส. สนธญา วงศนภาไพศาล บานทรายทอง อบต.ปอ เวียงแกน เชียงราย
143 53112210502 นาง จิดาภา อุสาใจ บานปางหัด อบต.ปอ เวียงแกน เชียงราย
144 53112210503 นาง จันทรา ใจรักเกษมสุข บานผาตั้ง104 อบต.ปอ เวียงแกน เชียงราย
145 53112210504 นาง สุนารี จตุโชคอุดม บานหวยคุ อบต.ปอ เวียงแกน เชียงราย
146 53112210505 นส. ธัญพิชชา ตาพิชัย บานอยูสุข อบต.ปอ เวียงแกน เชียงราย
147 53112210506 นาง อัมรา อนุเคราะห บานยายเหนือ อบต.มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
148 53112210507 นาง อุนเรือน บัวไลเดช บานหวยลึก อบต.มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
149 53112210508 นาง อรสา พรหมขาม ทุงย้ัง อบต.ผางาม เวียงชัย เชียงราย
150 53112210509 นส. จีรณะ ตระกูลอินทร บานชัยพฤกษ อบต.ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
151 53112210510 นาง สมคิด วงคษา บานดอนใต อบต.ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
152 53112210511 นาง วิภารัตน ศรีไว อบต.เวียงเหนือ อบต.เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
153 53112210512 นาง บุญมี ธรรมจักร บานสันไทรงาม อบต.ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
154 53112210513 นาง ก่ิงดาว พงษสิริวิโรจน อบต.ปาซาง อบต.ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
155 53112210514 นส. พรรณเพ็ญ กิติศรี ทต.เวียงปาเปา ทต.เวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113311204 นาง จันทรสม หนอทาว สอเดนพัฒนา อบต.เปอ เชียงกลาง นาน
2 53113311205 นาง กมลรัตน ใจปง หวยพาน อบต.เปอ เชียงกลาง นาน
3 53113311206 นาง ชยาภรณ หนอทาว อบต.เปอ อบต.เปอ เชียงกลาง นาน
4 53113311207 นาง บานเย็น เทพอินทร ทต.เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
5 53113311208 นาง ดาวประกาย เชียงหนุน บานขอน อบต.ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
6 53113311209 นส. ณัฏฐณภัทร ตนะทิพย บานถอน อบต.จอมพระ ทาวังผา นาน
7 53113311210 นส. เนาวรัตน พัฒนาวิบูล บานเดน อบต.ดงพญา บอเกลือ นาน
8 53113311211 นส. นาฎรดา ขันหลวง บานสวา อบต.ดงพญา บอเกลือ นาน
9 53113311212 นส. ขวัญจิต เขียวอุด บานหวยลอย อบต.ภูฟา บอเกลือ นาน
10 53113311213 นาง อุดม สีโน บานธงนอย อบต.ดูใต เมืองนาน นาน
11 53113311214 นาง จีรวรรณ กาติน บานน้ํางาว อบต.บอ เมืองนาน นาน
12 53113311215 นาง เสาวนีย ลักขณะ บานภูเวียง อบต.บอ เมืองนาน นาน
13 53113311216 นาง วราภรณ บงศรีชัย บานหวยยื่น อบต.บอ เมืองนาน นาน
14 53113311217 นาง สุเนตร สงคราม บานกาใส อบต.สะเนียน เมืองนาน นาน
15 53113311218 นส. มัลลิกา มหาวงศนันท บานหวยปุก อบต.สะเนียน เมืองนาน นาน
16 53113311219 นาง มณีวรรณ จันตะวงศ ทต.หนองแดง ทต.หนองแดง แมจริม นาน

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

รายงานตัว ณ โรงเรียนสตรีศรีนาน อ.เมือง จ.นาน



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113811383 นาง นลิน ศรีจันทร บานรองแมด อบต.ทุงรวงทอง จุน พะเยา
2 53113811384 นาง แสงคํา คําจาง บานรองยาง ทต.เวียงลอ จุน พะเยา
3 53113811385 นาง กานดา บวรนันทรัตน บานเวียงลอ ทต.เวียงลอ จุน พะเยา
4 53113811386 นาง ไสว จันทรมา บานสรอยศรี ทต.จุน จุน พะเยา
5 53113811387 นาง เรณู ไชยสาร บานหัวขัว-ฝงหมิ่น อบต.หวยยางขาม จุน พะเยา
6 53113811388 นาง วรินทร ใจไหว หวยยางขามกลาง อบต.หวยยางขาม จุน พะเยา
7 53113811389 นาง ศรีพร เชื้อสะอาด บานธาตุสบแวน ทต.เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
8 53113811390 นาง จันทรฟอง จันทิมา บานใหมเจริญไพร ทต.ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
9 53113811391 นาง รัมภา เพชรดํา บานปางวัว อบต.เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
10 53113811392 นาง อรชร กองมงคล บานแวนวัฒนา อบต.เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
11 53113811393 นาง ศรีจันทร มลิวัลย บานชัยเจริญ อบต.น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
12 53113811394 นาง พนิตพร สมณะ บานปาแดงสามัคคี อบต.น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
13 53113811395 นาง นงครักษ ศรีวงศ บานแมตํ๋าทาขาม อบต.น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
14 53113811396 นาง สรอย พันธุดี บานกาญจนา อบต.แมลาว เชียงคํา พะเยา
15 53113811397 นาง กฤษณา วงศประเสริฐ บานทุงเย็น อบต.แมลาว เชียงคํา พะเยา
16 53113811398 นาง จินดารัตน เข็มทอง ต.รมเย็น อบต.รมเย็น เชียงคํา พะเยา
17 53113811399 นาง ธนัชพร ชุมภู ทุงรวงทอง อบต.รมเย็น เชียงคํา พะเยา
18 53113811400 นาง อําไพ สองสีใส ประชาภักดี อบต.รมเย็น เชียงคํา พะเยา
19 53113811401 นาง ปราศนีย แซหยาง หวยเดื่อ อบต.รมเย็น เชียงคํา พะเยา
20 53113811402 นาง เกอ แซทาว หวยปุม อบต.รมเย็น เชียงคํา พะเยา
21 53113811403 นส. เกษกนก ใจหนัก วัดแชแหง อบต.หยวน เชียงคํา พะเยา
22 53113811404 นาง กิตติยา คําลือ บานไชยสถาน ทต.เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
23 53113811405 นาง วารี เชื้อหมอ บานทามาน ทต.เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
24 53113811406 นาง เพ็ญศรี เจือจาน บานแพทย ทต.เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
25 53113811407 นาง ลักษิกา เรือนสอน บานปางงุน ทต.หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
26 53113811408 นส. มนัสวี ลําปน บานเนินสามัคคี ทต.หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
27 53113811409 นาง จิราภรณ อินตะรักษา รร.บานบุญเรือง ทม.ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
28 53113811410 นส. สุดารัตน สมศรี บานดง อบต.ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
29 53113811411 นาง อัมพิกา วงศประสิทธิ์ บานทุงหลวง อบต.ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
30 53113811412 นส. สงคราญ เผาจอม งิ้วหงก อบต.บานปน ดอกคําใต พะเยา
31 53113811413 นาง จันทรสม นันตา ตนตอง อบต.บานปน ดอกคําใต พะเยา
32 53113811414 นาง วาสนา เสนารักษ พระธาตุฯ อบต.บานปน ดอกคําใต พะเยา
33 53113811415 นส. ปยมาศ สมศรี บานสันทราย อบต.ปาซาง ดอกคําใต พะเยา
34 53113811416 นาง นงลักษณ มโนวงค บานสันโคง อบต.สันโคง ดอกคําใต พะเยา
35 53113811417 นาง พรรณี ใจดี ทีปงกรการุณมิตร ทต.งิม ปง พะเยา
36 53113811418 นาง นันทพัฏ คําจันทึก ทต.ปง ทต.ปง ปง พะเยา
37 53113811419 นาง ยุภาพักตร ใจสระ วัดคาไพบูลย ทต.แมยม ปง พะเยา
38 53113811420 นส. ลําพัย ใจเย็น วัดมวง ทต.แมยม ปง พะเยา
39 53113811421 นาง แสงเดือน เชียงพรม วัดหวยสิงห ทต.แมยม ปง พะเยา
40 53113811422 นาง สมร สุฤทธิ์ บานนาออม อบต.ขุนควร ปง พะเยา
41 53113811423 นาง วิไล ภิธรรมมา บานปาคา อบต.ควร ปง พะเยา
42 53113811424 นาง ปด ตอมคํา วัดบานแสะ อบต.ควร ปง พะเยา
43 53113811425 นส. ก่ิงแกว หอมนาน บานปางผักหม อบต.งิม ปง พะเยา
44 53113811426 นาง จินดา สูพานิช บานหมุน อบต.นาปรัง ปง พะเยา
45 53113811427 นส. พะดี แสงแกว วัดบานดอนแกว อบต.ออย ปง พะเยา
46 53113811428 นส. สุดาพร ฟองงาม กาดถึ อบต.หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
47 53113811429 นส. พรพนา สิงหแกว มวงคํา อบต.หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
48 53113811430 นาง นภาพร พรมมา กอหลวง อบต.ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
49 53113811431 นาง รัญธิดา ศักด์ิรุงเรือง คอดยาว อบต.ทุงกลวย ภูซาง พะเยา

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล1 (พะเยาประชานุกูล) จ.พะเยา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53113811432 นาง ชุติญา ปุกคํา ทุงกลวย ม.4 อบต.ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
51 53113811433 นาง ศิริวรรณ ศิริคําวงศ ทุงกลวย ม.5 อบต.ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
52 53113811434 นาง นารี แซซง ใหมรุงทวี อบต.ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
53 53113811435 นาง คําพลอย ผกากอง บานแก ม.1 อบต.ปาสัก ภูซาง พะเยา
54 53113811436 นาง มาลี สุทาคํา ต.ทาจําป ทต.ทาจําป เมือง พะเยา
55 53113811437 นาง พัชรา ทองเพญ็ญ หนองบึง ทต.ทาวังทอง เมือง พะเยา
56 53113811438 นาง จันทรคํา ใจมา อบต.แมนาเรือ อบต.แมนาเรือ เมือง พะเยา
57 53113811439 นาง ขวัญจิตร ปญจขันธ บานปาเมี่ยง ทต.เจริญราษฎร แมใจ พะเยา
58 53113811440 นาง ชนิการต มั่งสา วัดปาแฝกใต ทต.ปาแฝก แมใจ พะเยา
59 53113811441 นาง เพิ่มพร ณะมี ทต.แมใจ ทต.แมใจ แมใจ พะเยา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล1 (พะเยาประชานุกูล) จ.พะเยา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114411621 นาง สองเมือง แกวกัน บานมอนปากอย ทต.เดนชัย เดนชัย แพร
2 53114411622 นส. อรวรรณ อ้ึงตระกูล บานแต อบต.นาจักร เมืองแพร แพร
3 53114411623 นาง ประไพศรี ผัดผอง เหมืองหมอ อบต.เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
4 53114411624 นาง ลักษษิกา ถิ่นจอม บานแมยางโทน อบต.แมยางตาล รองกวาง แพร
5 53114411625 นาง สมพิศ พิรุณรัตน บานหลายยาง อบต.แมยางรอง รองกวาง แพร
6 53114411626 นส. รัชนี แซโซง บานหวยฮอม อบต.บานเวียง รองกวาง แพร
7 53114411627 นส. ดวงกมล จิตนาพันธ บานดงลาน อบต.บานปน ลอง แพร
8 53114411628 นาง วีณา คําเหมือง บานทุงตากลา อบต.บานปน ลอง แพร
9 53114411629 นาง ศิราภรณ ยอดคํา บานผาลาย ทต.เวียงตา ลอง แพร
10 53114411630 นาย ปรีชา แหยมแกว บานแมเก่ียม ทต.แมลานนา ลอง แพร
11 53114411631 นส. สายพร สัมฤทธิ์ บานแสนทอง ทต.เวียงตา ลอง แพร
12 53114411632 นส. ถวิล พลฤทธิ์ บานนาปลากั้ง อบต.นาพูน วังชิ้น แพร
13 53114411633 นส. สุรีรัตน ทองประไพ นาไรเดียว อบต.เตาปูน สอง แพร
14 53114411634 นาง สมาพร กลมสุก บานรองเย็น อบต.ทุงนาว สอง แพร
15 53114411635 นาง อําพร ใจวงศ บานหนุนใต อบต.บานหนุน สอง แพร
16 53114411636 นาง ซันฟา อินดี ปาคา อบต.หวยหมาย สอง แพร
17 53114411637 นาง สุรัตน คําเหลือง หนองสุวรรณ อบต.บานกลาง สอง แพร
18 53114411638 นาง เครือวัลย สมบุตร หวยขอน อบต.หวยหมาย สอง แพร
19 53114411639 นาง อารีย ใจเพ็ชร เหลาเหนือ อบต.บานกลาง สอง แพร
20 53114411640 นาง ฆรณี จันทรเขียว อัมพวัน อบต.เตาปูน สอง แพร
21 53114411641 นาง สมพร กองศิลป ดอนชัย อบต.หัวฝาย สูงเมน แพร
22 53114411642 นาง ศศิธร วงศอรินทร ต.แมคํามี อบต.แมคํามี หนองมวงไข แพร
23 53114411643 นาง พิมพพนิต สินธุชัย น้ํารัด อบต.น้ํารัด หนองมวงไข แพร
24 53114411644 นาง อัมพร ภูมิศรี บานสะเลียม อบต.ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.แพร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115611851 นาง สุพัตรา อรุญปรีด์ิ วัดมะกอกนาบัว ทต.ไหลหิน เกาะคา ลําปาง
2 53115611852 นส. กนิษฐา วงศวาร ต.บานออน อบต.บานออน งาว ลําปาง
3 53115611853 นส. ประนอม แมนธนู บานทุงสุม ทต.หลวงใต งาว ลําปาง
4 53115611854 นส. เพ็ญนภาพร จันทรตะ บานเปาะทอง อบต.บานโปง งาว ลําปาง
5 53115611855 นส. เกษรา กันทะมาศ บานขวัญคิริ อบต.บานรอง งาว ลําปาง
6 53115611856 นส. นิศามณี กลองยา บานแมคําหลา อบต.บานรอง งาว ลําปาง
7 53115611857 นส. เปรมสิรา แซเต๋ิน บานสามเหลี่ยม อบต.ปงเตา งาว ลําปาง
8 53115611858 นส. วลีลักษณ อามอ บานหวยน้ําตื้น อบต.ปงเตา งาว ลําปาง
9 53115611859 นาง กานตรุจี สายแปง ต.บานสา ทต.บานสา แจหม ลําปาง
10 53115611860 นส. นัทธภัทร แจวเจริญกุล บานเลาสู อบต.ปงดอน แจหม ลําปาง
11 53115611861 นาง สมพร ปาละเขียว บานนาเบี้ยหลวง อบต.นาโปง เถิน ลําปาง
12 53115611862 นาง ศรีนวล สุยะลังกา บานแมวะเดนชัย อบต.แมวะ เถิน ลําปาง
13 53115611863 นส. กรรณิการ ขัตติยะ วัดหวยริน ทต.เวียงมอก เถิน ลําปาง
14 53115611864 นาง สุพร โตกทอง บานแจซอนเหนือ อบต.แจซอน เมืองปาน ลําปาง
15 53115611865 นส. พัชราภรณ ขันเขียว บานแมแจม อบต.แจซอน เมืองปาน ลําปาง
16 53115611866 นาง สมจิตร ปอนสืบ บานหนองหา ทม.เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง
17 53115611867 นส. จามรี คันใจ บานน้ําโทง ทต.บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
18 53115611868 นส. วิลาวรรณ ขมอาวุธ บานมอนเขาแกว ทต.พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
19 53115611869 นส. ดวงจันทร แกวสาย บานตนธงชัย อบต.ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
20 53115611870 นส. ชนิกา ชัยวงค บานหวยฮี อบต.ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
21 53115611871 นาง สุรีนันท อินยาศรี บานชัยภูทอง อบต.นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
22 53115611872 นาง กมลวรรธน โยเหลา บานชัยมงคล อบต.นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
23 53115611873 นส. สายรุง กํ่าแดง บานคากลาง อบต.บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
24 53115611874 นาง ทองศรี นันทตระกูล บานตนฮางพัฒนา อบต.บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
25 53115611875 นาง วรรณา สวยสด บานทุงโจ อบต.บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
26 53115611876 นส. ศศิธร ยศแกวอุด บานสบคอม อบต.บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
27 53115611877 นาง ลินดา หรญัรัตน บานเสด็จ อบต.บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
28 53115611878 นาง เมตตา ทิศไชย บานน้ําโจ ทต.น้ําโจ แมทะ ลําปาง
29 53115611879 นาง อรพิน อภิวงศ ทต.ปาตันนาครัว ทต.ปาตันนาครัว แมทะ ลําปาง
30 53115611880 นาง จันทรฟอง มูลฟู บานทาแหน ทต.แมทะ แมทะ ลําปาง
31 53115611881 นส. รัชนี ศรีประดิษฐ บานบอม อบต.บานก่ิว แมทะ ลําปาง
32 53115611882 นาง ผองพรรณ คําเปง บานกอม อบต.หัวเสือ แมทะ ลําปาง
33 53115611883 นาง ศิริรัตน บุญเจริญ บานดอนมูล อบต.หัวเสือ แมทะ ลําปาง
34 53115611884 นาง รําพิง วงศเก บานนายาบ อบต.หัวเสือ แมทะ ลําปาง
35 53115611885 นาง นันทา เสริมสุข บานสามขา อบต.หัวเสือ แมทะ ลําปาง
36 53115611886 นาง สุนีย เรือนสวัสดิ์ บานตนธง ทต.แมปุ แมพริก ลําปาง
37 53115611887 นส. เอ้ือมพร เมืองมูลไขย วัดตนธง ทต.แมปุ แมพริก ลําปาง
38 53115611888 นาง ดอกจันทร กล่ินอบ บานวังใหม อบต.รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
39 53115611889 นาง บุญสาย ปนวิชัย บานวัฒนา อบต.สบปราบ สบปราบ ลําปาง
40 53115611890 นาง ไผ ปญญากูล วัดอุมลอง อบต.สมัย สบปราบ ลําปาง
41 53115611891 นส. เกสร คํานัก บานแมก๊ึด ทต.ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
42 53115611892 นาง แสงดาว แกวลังกา บานทุงงามพัฒนา ทต.เสริมงาม เสริมงาม ลําปาง
43 53115611893 นส. ทิฆัมพร ปาละอาย บานโปงน้ํารอน อบต.เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
44 53115611894 นาง กรรณิกา ฉัตรแกว ทต.หางฉัตร ทต.หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยลําปาง) เลขท่ี 113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115711895 นส. วันเพ็ญ กันทะวัง บานแมแสม อบต.ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน
2 53115711896 นส. ปรารถนา มาสา บานไมสลี อบต.ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน
3 53115711897 นาง เตียม กาวี บานหวยงูสิงห อบต.ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน
4 53115711898 นาง อัมพร หลาคําปน บานหวยหาง อบต.ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน
5 53115711899 นส. สุจินดา เจริญไพรพนา บานใหมไมสลี อบต.ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน
6 53115711900 นส. พรรษา สุตา บานดอยวงค อบต.ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน
7 53115711901 นส. นารี สุตา บานหนองผํา อบต.ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน
8 53115711902 นาง นวลจันทร ชัยพนัส อบต.หวยยาบ อบต.หวยยาบ บานธิ ลําพูน
9 53115711903 นาง ลําไพ ปนอ่ิน บานมงคลชัย อบต.ทาตุม ปาซาง ลําพูน
10 53115711904 นาง อนงคพร วงศชมพู บานศรีชุม อบต.บานเรือน ปาซาง ลําพูน
11 53115711905 นส. จันทรจิรา มังกรใหม ไรดง อบต.น้ําดิบ ปาซาง ลําพูน
12 53115711906 นาง พิชญาภัค เกิดทองสุข ทต.หนองชางคืน ทต.หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน
13 53115711907 นาง สุพรรษา ทิพยอุโมงค บานกูเสา ทต.เหมืองจ้ี เมืองลําพูน ลําพูน
14 53115711908 นส. จันทิมา นนทธีระธนากุล รร.วัดเหมืองงา ทต.เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
15 53115711909 นส. โสภิต นุกาศ ทต.ทาขุมเงิน ทต.ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
16 53115711910 นาง เดือนเพ็ญ อินตาใจ ทต.ทาปลาดุก ทต.ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
17 53115711911 นาง สุมาลี พงษเขาทอง บานแพะยันต ทต.ทากาศเหนือ แมทา ลําพูน
18 53115711912 นาง เข็มทอง ขนาดกําจาย บานแมขนาด ทต.ทากาศเหนือ แมทา ลําพูน
19 53115711913 นส. อรทัย ยอดเขา บานแมสะแงะ ทต.ทากาศเหนือ แมทา ลําพูน
20 53115711914 นาง พรรณี วรรณภิละ บานแมปอก ทต.ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
21 53115711915 นาง อารีญา แซหาน วัดบานปาง ทต.ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
22 53115711916 นาง กฐิน ชัยหวยหา วัดหวยบง ทต.ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
23 53115711917 นาง จิราพร ปูอุตรี บานเดนยางมูล อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน
24 53115711918 นาง กมลพร อาริยะ บานผาลาด ม.3 อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน
25 53115711919 นาง แสงเอย จอมเมา บานแมหวางตนผาง อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน
26 53115711920 นาง อภิรดี พะดู หนองบอน ม.11 อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน
27 53115711921 นาง จินตนา อุปหนอง บานสันเหมือง ทต.วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
28 53115711922 นาง จิราพร เทพแกว วังสะแกง ทต.วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
29 53115711923 นาง เพ็ญศรี ไชยลังการ บานลองเครือกวาว ทต.หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
30 53115711924 นาง ไพริน วงศใจราช บานหวยปนจอย ทต.หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนสวนบุญโยอุปถัมป ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110310845 นส. รุงลาวัลย สันเทียะ อบต.หนองสรวง อบต.หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
2 53110310846 นส. อโณทัย ธรรมทอง ทต.โนนเมือง ทต.โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
3 53110310847 นาง อธิษฐาน คุณรัตนรุงเรือง ทต.เทพาลัย ทต.เทพาลัย คง นครราชสีมา
4 53110310848 นส. รัตนา พึ่งกลาง บานโนนตาแกว อบต.คูขาด คง นครราชสีมา
5 53110310849 นส. อริสา ธนาวร บานดอนเมือง อบต.เทพาลัย คง นครราชสีมา
6 53110310850 นาง วราภรณ พรมชาติ บานหนองบัวโคก อบต.เทพาลัย คง นครราชสีมา
7 53110310851 นาง มนัสนันท รานอก บานตาก่ิม อบต.หนองบัว คง นครราชสีมา
8 53110310852 นาง นิดหนอย ศรีจตุพรชัย อบต.หนองมะนาว อบต.หนองมะนาว คง นครราชสีมา
9 53110310853 นส. วรรนิสา หอมกระโทก ซับสะเดา อบต.บานใหม ครบุรี นครราชสีมา
10 53110310854 นส. พรพิมล ใจชอบดี ต.สระวานพระยา อบต.สระวานพระยา ครบุรี นครราชสีมา
11 53110310855 นส. เมธินี มุงกระโทก รร.บานนารากอรพิมพ ทต.อรพิมพ ครบุรี นครราชสีมา
12 53110310856 นาง เกศสุดา ชุมกระโทก รร.หนองเสือบอง ทต.อรพิมพ ครบุรี นครราชสีมา
13 53110310857 นส. ยุพิน งามลา บานขามนอย อบต.คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
14 53110310858 นาง ถิรดา นันทดี บานคลองเมือง อบต.คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
15 53110310859 นาง อารีพร จามมาตย บานโนนพฤกษ อบต.จักราช จักราช นครราชสีมา
16 53110310860 นาง ปราณี เกวียนกรโทก บานหนองเต็ง อบต.ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
17 53110310861 นาง ปยารินทร ธนัตถนาสันติ รร.ชุมชนดอนไพล ทต.ทาเยี่ยม ชุมพวง นครราชสีมา
18 53110310862 นาง สายทอง ทบวงศรี บานตาจง อบต.ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
19 53110310863 นส. ประภัสสร สีสุโพธิ์ บานหนองตาด อบต.ตลาดไทร โชคชัย นครราชสีมา
20 53110310864 นาง กมลรัตน ชะวาลา บานขี้ตุน อบต.ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
21 53110310865 นาง สุดสงวน พูนประโคน บานหนองกก(หัวดอน) อบต.ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
22 53110310866 นส. ปฐมาวดี ปรอยกระโทก อบต.ทาอาง อบต.ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
23 53110310867 นส. จีดากานท สุขจิตศุภาสัณฑ บานหนองกระเทียมใต ทต.หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
24 53110310868 นาง พเยาว นาคบุญธรรม บานสํานักพิมาน อบต.กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
25 53110310869 นาง นัยนา โคกภูมิรักษ บานโนนเต็ง อบต.โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
26 53110310870 นาง จูหลิน แจมในเมือง บานมะเริง อบต.บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
27 53110310871 นส. ศิรินธร พาขุนทด บานวังโปง อบต.บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
28 53110310872 นาง มาฎิกาญจน หาชัยภูมิ รร.บานโนนสงา อบต.พันชะ ดานขุนทด นครราชสีมา
29 53110310873 นาง วรรณา ทรรศนะกิจมงคล รร.บานหนองพลวง อบต.พันชะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30 53110310874 นาง มธุรส แสนประสิทธิ์ บานหลุง อบต.สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
31 53110310875 นส. พิชชาพร ศรีสังข บานสระจรเข อบต.สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
32 53110310876 นส. ศิยมาศ ออนสันเทียะ บานซับพลู อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
33 53110310877 นส. ผกามาศ บํารุงศิลป บานซับยาง อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
34 53110310878 นส. เรืองฤทัย โลจันทึก บานนอยพัฒนา อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
35 53110310879 นส. ปราณี ดีจันทึก บานปารังงาม อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
36 53110310880 นส. สายฝน ทวีลาภ บานศิลารวมสามัคคี อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
37 53110310881 นาง ศรุตา ภมิโคกรักษ บานหนองกราดนอย อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
38 53110310882 นาง กุลธิดา สุขเอม บานหนองใหญ อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
39 53110310883 นาง ศิริภา วงษลอบ บานหวยบง อบต.หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
40 53110310884 นส. พราวพิรุณ เบยขุนทด คายทะยิง อบต.หินดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
41 53110310885 นาง วันดี เดิดขุนทด หวยจรเข อบต.หินดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
42 53110310886 นส. สายพิณ ภูมิโคกรักษ หินดาด อบต.หินดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
43 53110310887 นส. ดวงจันทร พองขุนทด อบต.สํานักตะครอ อบต.สํานักตะครอ เทพารักษ นครราชสีมา
44 53110310888 นาง ธัญญลักษณ คําดี บานโคกหนองแวง อบต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
45 53110310889 นาง ปทมา ทองดีนอก บานตลาดโนนตาเถร อบต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
46 53110310890 นาง ทองคํา ชอบสะอาด บานโนนเจดีย ทต.บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
47 53110310891 นส. อรุณี ผมงาม บานโพธิ์ตาสี ทต.บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
48 53110310892 นส. วนิดา เมาขุนทด บานสระตะเฆ ทต.บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
49 53110310893 นส. กิตติวรรณ หาญอินทร รร.เทพคงคา ทต.บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53110310894 นส. เพญ็นภา หาญอินทร รร.บานกระดาน ทต.บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
51 53110310895 นส. เนาวรัตน เริงสันเทียะ รร.บานโพธิตาสี ทต.บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
52 53110310896 นาง บุญชวย เสนาชวย วัดปาหลักรอย อบต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
53 53110310897 นส. ประนอม จงเพ็งกลาง ทต.มะคา ทต.มะคา โนนสูง นครราชสีมา
54 53110310898 นาง สําเรียง เรียงทองหลาง บานเกรา ทต.ใหม โนนสูง นครราชสีมา
55 53110310899 นส. จิราพร จรัสพันธ รร.บานจันอัด อบต.จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
56 53110310900 นาง สุนันทพร ซาสังข รร.บานดานติง อบต.จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
57 53110310901 นาง สมพร บุญแซม รร.บานเหลาพิทยาคม อบต.จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
58 53110310902 นาย อานนท หนากลาง บานสระพรวน อบต.ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
59 53110310903 นส. จริยา รัตนวรนิธิ อบต.โตนด อบต.โตนด โนนสูง นครราชสีมา
60 53110310904 นาง นิภาพร ตุมกลาง อบต.ธารปราสาท อบต.ธารประสาท โนนสูง นครราชสีมา
61 53110310905 นส. สายฝน ใกลกลาง บานซาด อบต.หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
62 53110310906 นาง ขวญัดาว ทองภูบาล บานโนนดู อบต.โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
63 53110310907 นาง ธรรมะ เจริญ คึมมะอุ-สวนหมอน อบต.หนองหวา บัวลาย นครราชสีมา
64 53110310908 นาง ทองสวรรค คลังทอง บานสระครก อบต.หนองบัวสะอาด บัวใหญ นครราชสีมา
65 53110310909 นส. มณี เกียนนอก บานเขวาวิทยา อบต.กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
66 53110310910 นส. สุพัฒน ทบแกว บานดอนตะหนิน อบต.กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
67 53110310911 นาง นิรชา ผาหัส บานโนนเพ็ด อบต.โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
68 53110310912 นส. อนุชิดา นาปา บานหนองบัวนาค อบต.โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
69 53110310913 นาง สุปราณี สองหองนอก หนองคึม อบต.หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
70 53110310914 นาง รัตน บุญเหมาะ หนองพลวง อบต.หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
71 53110310915 นส. สุดา ผลพรมราช ทต.บอปลาทอง ทต.บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา
72 53110310916 นาง ราตรี วังแสนแกว ทต.เมืองปก ทต.เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา
73 53110310917 นส. วราภรณ แกวปดถา ศรีษะกระบือ อบต.โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา
74 53110310918 นส. ธีราพร อักษรานันท หนองลางชาง อบต.โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา
75 53110310919 นส. วิจิตรา ทิศดํารงค อบต.ตะคุ อบต.ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา
76 53110310920 นาง สมหมาย บุราสิทธิ์ วัดพรมราช อบต.ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา
77 53110310921 นาง ชอบ กลิ่นตะคุ วัดวังวารีวน อบต.ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา
78 53110310922 นาง วันเพญ็ เงินจังหรีด อบต.สุขเกษม อบต.สุขเกษม ปกธงชัย นครราชสีมา
79 53110310923 นส. น้ําผ้ึง ชินบุตร บานพญาเย็น อบต.พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
80 53110310924 นาง เพญ็ทิภา พลกลาง หนองยางผานศึก อบต.พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
81 53110310925 นส. ศุภกาญจน ศรีธรรมมา บานหัวโกรก อบต.พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
82 53110310926 นาง เกศณีวัลย สุจริตรักธรรม รร.บานนา อบต.หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
83 53110310927 นส. นรากร กริ่งสันเทียะ ทต.พระทองคํา ทต.พระทองคํา พระทองคํา นครราชสีมา
84 53110310928 นาง สมหมาย ยิ้มละมุล บานโพลไพล อบต.พังเทียม พระทองคํา นครราชสีมา
85 53110310929 นส. อรทัย แยมเศียร บานทาหลวง อบต.ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
86 53110310930 นาง สมพิศ สวงรัมย สัมฤทธิ์ อบต.สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
87 53110310931 นาง วิสุดา เพียรเพชร บานซึม อบต.สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
88 53110310932 นส. พรรณี ทิงสระนอย ทต.จอหอ ทต.จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
89 53110310933 นส. สมประสงค พะยอมใหม ทต.ปรุใหญ ทต.ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
90 53110310934 นส. เกสร ศรีอภัย ทต.หนองไขน้ํา ทต.หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
91 53110310935 นาง พัชราภรณ บุญตอ บานพะไล ทต.หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
92 53110310936 นส. ประจวบ เจียนมะเริง เฉลิมพระเกียรติ ทต.หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
93 53110310937 นาง คณิศรพร ตงกระโทก วัดทุงสวาง ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
94 53110310938 นส. ภารวี อํ่ากลาง ทาวสุระซอย3 ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
95 53110310939 นส. นิตยา พันธผักแวน อบต.จอหอ อบต.จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
96 53110310940 นส. มลฤดี รัตนะ อบต.ตลาด อบต.ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
97 53110310941 นาง จรัลญา จันทรกระจาง อบต.บานเกาะ อบต.บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
98 53110310942 นาง ปทมา ศิริรุงสกุลวงศ อบต.บานโพธิ์ อบต.บานโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
99 53110310943 นส. ณัทภร กกสันเทียะ อบต.พุดชา อบต.พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
100 53110310944 นาย อธิศักด์ิ ศรีดิลก อบต.มะเริง อบต.มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
101 53110310945 นส. ละมุล นามสุข รร.บานทุงกระโดน อบต.สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
102 53110310946 นาง บุญมี เขียนพลกรัง สีมุม อบต.สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
103 53110310947 นาง อมรรัตน มุงพันกลาง อบต.สุรนารี อบต.สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
104 53110310948 นาง ยุวดี พูนหมื่นไวย หนองกระทุม อบต.หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
105 53110310949 นาง จารุณี ศรีชํานาญ บานหนองตาจง อบต.หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
106 53110310950 นาง ฐาปนี ไทยรัมย อบต.หนองบัวศาลา อบต.หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
107 53110310951 นส. สุภาพร แจบเกาะ อบต.หมื่นไวย อบต.หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
108 53110310952 นส. จันทรหอม สอจันทึก รร.หนองหญาขาว อบต.หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
109 53110310953 นาง สําราญ แสงตะวัน บานมะคา อบต.โพนทอง สีดา นครราชสีมา
110 53110310954 นส. อรณัฐฌา ประจิตร โพนทอง อบต.โพนทอง สีดา นครราชสีมา
111 53110310955 นาง วารุณา ภูมิโคกรักษ บานดอน อบต.บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
112 53110310956 นส. สมปอง บดวิชัย บานมะเกลือเกา อบต.มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
113 53110310957 นส. สาธิตา จันทรโสภณ บานหนองเบน อบต.มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
114 53110310958 นาง ธรณัส นามณรงค อบต.กุดจิก อบต.กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
115 53110310959 นส. น้ําฝน เกวียนสําโรง ทต.เสิงสาง ทต.เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
116 53110310960 นส. กิฬาวะตี วรรณเสพ โคกสูง(บุงิ้ว) อบต.สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
117 53110310961 นส. นงครัก โพธิจักร อบต.กุดโบถ อบต.กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา
118 53110310962 นาง ดวงใจ ไทยนอย บานราษฎรสามัคคี อบต.โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา
119 53110310963 นาง อุบล ไขแสง บานโนนสําราญ อบต.โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา
120 53110310964 นส. อมรรัตน ออมกระโทก บานสุขไพบูลย อบต.สุขไพบูลย เสิงสาง นครราชสีมา
121 53110310965 นส. สุพัฒนา ปตตังละพา บานสระประทีป อบต.เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
122 53110310966 นาง นุสรา คําศรี หนองไผวิทยา อบต.เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
123 53110310967 นส. เพลินพิศ อ่ิมกระโทก อบต.ไทยเจรญิ อบต.ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
124 53110310968 นาง บางอวย พิเศษ อบต.กงรถ อบต.กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
125 53110310969 นาง ขวญัตา วงศอิน บานตะโก อบต.ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
126 53110310970 นส. สุณีย สิงหทอง บานหนองไผ อบต.ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
127 53110310971 นส. มาริษา สําเภาทอง บานสมสะอาด อบต.เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
128 53110310972 นส. กรกนก วารินทร บานคอกควาย อบต.เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
129 53110310973 นส. สาวิตรี สืบสุนทร หนองนกเขา อบต.หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
130 53110310974 นาง อุษณี ประกอบกัน บานหลุงประดู อบต.หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
131 53110310975 นาง ลอองดาว จาอินทร อบต.หวยแคน อบต.หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
132 53110310976 นส. สมคิด บัวแกว บานหัวสะพาน อบต.หินดาด หวยแถลง นครราชสีมา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เลขท่ี 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113411220 นาง ชุลิตา ภูมมาลา วัดบานจิกใหญ อบต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
2 53113411221 นาง พูลผกาวรรณ รัตนธรรม ตูมนอย อบต.ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
3 53113411222 นาง สวาด นันโช บานโนนเจรญิ อบต.ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
4 53113411223 นาง เลียม คิดได วัดบานหนองกระทุม อบต.ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
5 53113411224 นาง ศิริรัชนา คําหาญ วัดสวางบูรพาราม อบต.ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
6 53113411225 นาง ลัดดาพร สิงหจันทร บานโจด อบต.ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
7 53113411226 นาง เพญ็จิรา พรมมีเดช บานออดอนยาง อบต.ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
8 53113411227 นส. ศุภมาศ อุตลาด รร.ไตรคามศรีอนุสรณ อบต.พรสําราญ คูเมือง บุรีรัมย
9 53113411228 นาง สังวาล ขุนเจรญิ รร.บานโนนยานาง อบต.พรสําราญ คูเมือง บุรีรัมย
10 53113411229 นาง ลําไย เสริมชัยรัตน รร.บานสระบัว อบต.พรสําราญ คูเมือง บุรีรัมย
11 53113411230 นาง พัชรพร ชัยประวัติ วัดพรมประชานุรักษ อบต.พรสําราญ คูเมือง บุรีรัมย
12 53113411231 นส. รันดร ตอรบรัมย วัดพรมพิราม อบต.พรสําราญ คูเมือง บุรีรัมย
13 53113411232 นาง สงวน ชมวัน วัดบานหนองหญาคา อบต.หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย
14 53113411233 นาง กนกวรรณ ศิริศักด์ิตระกูล วัดหนองกง อบต.หนองกง นางรอง บุรีรัมย
15 53113411234 นส. ชวย ทองกระโทก ต.หนองบัว อบต.หนองบัว ปะคํา บุรีรัมย
16 53113411235 นส. ลาวรรณ บิลทะศรี ปล้ืมพัฒนา อบต.โคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย
17 53113411236 นาง เยาวรัตน เหลืองกระโทก รร.บานหินโคน อบต.โคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย
18 53113411237 นส. ดวงพร หรีกประโคน ทต.จันดุม ทต.จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ถ. จิระ อ. เมือง จ. บุรีรัมย

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116912416 นาง สมใจ บุญครอง บานคูตัน อบต.คูตัน กาบเชิง สุรินทร
2 53116912417 นส. กาญดา ดวงแกว บานกู อบต.โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร
3 53116912418 นส. สาวิตรี ดาศรี บานโนนทอง อบต.โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร
4 53116912419 นส. พรรณี มีชื่อ บานหินโคน อบต.โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร
5 53116912420 นส. นิรัชฌา แสงกลา บานอีสานพัฒนา อบต.โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร
6 53116912421 นาง ธนาภา อาษาราช ดาน อบต.ดาน กาบเชิง สุรินทร
7 53116912422 นาง ปรางทิพย รจนัย นาเรือง อบต.ดาน กาบเชิง สุรินทร
8 53116912423 นาง มณี จําปาปุง สนวน อบต.ดาน กาบเชิง สุรินทร
9 53116912424 นาง สมปอง เหลือสุข บานแนงมุด อบต.แนงมุด กาบเชิง สุรินทร
10 53116912425 นส. ดุจฤดี จารัตน ตาปุด อบต.ปราสาททอง เขวาสินรินทร สุรินทร
11 53116912426 นาง สายฝน ปนเพชร อําปล-สนวน อบต.ตากูก เขวาสินรินทร สุรินทร
12 53116912427 นาง กมลรัตน จันทรลี ต.จอมพระ อบต.จอมพระ จอมพระ สุรินทร
13 53116912428 นาง พีรภาร แสวงสุข รร.อนุบาล(ทต.จอมพระ) ทต.จอมพระ จอมพระ สุรินทร
14 53116912429 นาง สมใจ ดอนเมืองพล บานหนองขวาว อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร
15 53116912430 นส. ลักคณาภรณ ทุมมา บานอุดม อบต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร
16 53116912431 นาง ฉวีวรรณ ดาศรี บานวาน อบต.บุแกรง จอมพระ สุรินทร
17 53116912432 นส. วิภาพร แจมใส วัดกลางหนองขอนใหญ อบต.บุแกรง จอมพระ สุรินทร
18 53116912433 นส. จินดา เปนสุข บานขาม อบต.บุแกรง จอมพระ สุรินทร
19 53116912434 นาง จําลองลักษณ มั่นหมาย บานขมิ้น-โพธิ์งาม อบต.เปนสุข จอมพระ สุรินทร
20 53116912435 นส. นุชจิรา สายกระสุน บานกรูด อบต.เมืองลีง จอมพระ สุรินทร
21 53116912436 นส. สุดารัตน สายกระสุน วัดศรีโพธิ์ทอง อบต.เมืองลีง จอมพระ สุรินทร
22 53116912437 นาง กิวนทรา ทองนารอง วัดอุทุมพร อบต.เมืองลีง จอมพระ สุรินทร
23 53116912438 นาง กาญจนา มณีศรี วัดตากวน อบต.ลุมระวี จอมพระ สุรินทร
24 53116912439 นส. กนกลักษณ ก่ิงแกว หนองสนิท อบต.หนองสนิท จอมพระ สุรินทร
25 53116912440 นส.  ิตรี สนใจ ต.หนองเรือ อบต.หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร
26 53116912441 นาง ปฐมพร หีบแกว ทต.ชุมพลบุรี ทต.ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร
27 53116912442 นาย ประเวช ทิพยบุญ ทต.ทุงศรีชุมพล ทต.ทุงศรีชุมพล ชุมพลบุรี สุรินทร
28 53116912443 นส. จําปา ผลมีศักด์ิ บานขี้เหล็ก ทต.ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร
29 53116912444 นส. กรรณิการ พินิจ บานโคกเพชร ทต.ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร
30 53116912445 นาง เปรมวดี เปยเจริญกุล บานโนนจาน ทต.ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร
31 53116912446 นาง พิรุณ สังขชัย บานโพธิ์งาม ทต.ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร
32 53116912447 นส. ขวัญเรือน อาศูนย บานยางน้ําออม ทต.ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร
33 53116912448 นาง นันทนา บุญกลา วัดทุงสวางหัวนาคํา อบต.กระเบ้ือง ชุมพลบุรี สุรินทร
34 53116912449 นาง พยอม สมรูป วัดโนนสูง อบต.กระเบ้ือง ชุมพลบุรี สุรินทร
35 53116912450 นาง อุไรรัตน กวัติภา วัดประชาสังคม อบต.เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร
36 53116912451 นาง รัศมี พลหลา วัดประชาสามัคคี อบต.เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร
37 53116912452 นาง ทองจันทร นวลศรี วัดทุงสวางโพธิ์หวย อบต.เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร
38 53116912453 นาง ชลันดา ลาภมาก วัดศรัทธาวารินทร อบต.ศรีณรงค ชุมพลบุรี สุรินทร
39 53116912454 นาง มณี พรหมบุตร ทต.ทาตูม ทต.ทาตูม ทาตูม สุรินทร
40 53116912455 นาง จิราภรณ ทองนรินทร บานทาวังหิน ทต.เมืองแก ทาตูม สุรินทร
41 53116912456 นส. อําภา อุดหนุน บานเมืองแก ทต.เมืองแก ทาตูม สุรินทร
42 53116912457 นาง มาลีจันทร กานอินทร บานตระมูง อบต.กระโพ ทาตูม สุรินทร
43 53116912458 นาง นาตยา จันทะคาม บานตานบ ม.4 อบต.ทุงกุลา ทาตูม สุรินทร
44 53116912459 นส. สุธารส มาลีหวล บานธรรมษา อบต.บัวโคก ทาตูม สุรินทร
45 53116912460 นาง สุพรรณี สรอยจิตร วัดสุนทรธรรมาราม อบต.บัวโคก ทาตูม สุรินทร
46 53116912461 นาง สมจิตร จันทรคูเมือง วัดโพธิ์สวางโพนครก อบต.โพนครก ทาตูม สุรินทร
47 53116912462 นาง บรรจง จันทวงษา วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด อบต.หนองบัว ทาตูม สุรินทร
48 53116912463 นส. จันทรญา สุขชิต อบต.หนองบัว อบต.หนองบัว ทาตูม สุรินทร
49 53116912464 นส. จินตรา น้ําคํา บานนานวล อบต.หนองเมธี ทาตูม สุรินทร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53116912465 นส. สุรินทรา วันละ บานหนองคูใหญ อบต.หนองเมธี ทาตูม สุรินทร
51 53116912466 นาง บรรจง นามนอย บานนาแกน อบต.คําผง โนนนารายณ สุรินทร
52 53116912467 นาง ปรียาดา วงมา บานมวงหนองตาด อบต.คําผง โนนนารายณ สุรินทร
53 53116912468 นาง คําปุน จริตนอม บานหนองบัวงาม อบต.โนน โนนนารายณ สุรินทร
54 53116912469 นาง จันทรสุดา นึกรัมย บานอีโสด อบต.หนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร
55 53116912470 นส. สมบุตร เพชรศรี ทต.บัวเชด(ศูนย2) ทต.บัวเชด บัวเชด สุรินทร
56 53116912471 นาง จิราภรณ วรางกูร บานโอทะลันพัฒนา อบต.จรัส บัวเชด สุรินทร
57 53116912472 นาง พิศสมัย ขันเงิน บานแสนสําราญ อบต.ตาวัง บัวเชด สุรินทร
58 53116912473 นส. เสาวลักษณ สระแกว บานสําเภาลูน อบต.สําเภาลูน บัวเชด สุรินทร
59 53116912474 นาง กชวรรณ กลวยทอง บานประเม อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร
60 53116912475 นาง สุพร ไชยศรีษะ บานรุน อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร
61 53116912476 นาง ณิชาภัทร แกวดี บานอาโพน อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร
62 53116912477 นาง สุดารัตน สมานทรัพย วัดนิคมพัฒนาราม ทต.นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
63 53116912478 นาง ทัศนี พงษชะอุมดี บานปลูง อบต.กังแอน ปราสาท สุรินทร
64 53116912479 นาง จันทรเพ็ญ บุญพูนเลิศ บานกะดาด อบต.โคกยาง ปราสาท สุรินทร
65 53116912480 นส. พัชรี ฉัตรทอง บานรันเดง อบต.โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร
66 53116912481 นาง ศุภกานต ทองเอ่ียม บานโพธิ์กอง อบต.เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร
67 53116912482 นส. สุพรรณี ทวีเหลือ บานรําเบอะ อบต.เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร
68 53116912483 นาง ชัญญาภัค สังเกตกิจ บานเจรญิสุข-พยุงสุข อบต.โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร
69 53116912484 นส. วิลาสินี มีกลา บานตร็อบ อบต.โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร
70 53116912485 นาง มนัสษา สีสด บานหนองปรือ อบต.ตานี ปราสาท สุรินทร
71 53116912486 นาง ปยวรรณ จันเทาแกว บานโคกบุ อบต.ทมอ ปราสาท สุรินทร
72 53116912487 นส. สุดธิดา เกิดกระจาย บานปงเม็ง อบต.บานพลวง ปราสาท สุรินทร
73 53116912488 นาง ธิดา สงวนศรี บานไพล อบต.ไพล ปราสาท สุรินทร
74 53116912489 นาง เสาวณี ดีแก วัดราษฎรนิยม อบต.ไพล ปราสาท สุรินทร
75 53116912490 นาง สายตา รุงเรือง บานสมุด อบต.สมุด ปราสาท สุรินทร
76 53116912491 นาง ณัฐพร บุญรวม ปลัดโคกลาวหนองตายึง อบต.หนองใหญ ปราสาท สุรินทร
77 53116912492 นาง จิตนา อุตรวิเศษ เสกกอง อบต.หนองใหญ ปราสาท สุรินทร
78 53116912493 นาง นภัสวรรณ สายบัวแดง ก็วล อบต.หนองใหญ ปราสาท สุรินทร
79 53116912494 นาง ศิวาพร กาแกว โคกกลาง อบต.โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร
80 53116912495 นาง ภูริดา บุตรเอ้ือ โคกโบสถ อบต.โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร
81 53116912496 นส. สุนีย พิรัมย ตาลวก อบต.จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร
82 53116912497 นส. อารยา ยิ่งชูงาม บานตาเมียง อบต.ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร
83 53116912498 นส. วราภรณ หอมหวน บานหนองคันนา อบต.ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร
84 53116912499 นาง ฉัตรแกว แกวหลวง บานดอนน้ําตาล อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร
85 53116912500 นาง อรุนณี ศรีจันทร บานพนมดิน อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร
86 53116912501 นาง มนสิชา ศรีตัมพวา บรมสุข อบต.ราม เมืองสุรินทร สุรินทร
87 53116912502 นาง จารีรัตน สหุนาลุ อบต.แกใหญ อบต.แกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร
88 53116912503 นส. อรทัย นึกถูก บานคอโค อบต.คอโค เมืองสุรินทร สุรินทร
89 53116912504 นาง กาญจนา สติยานุช บานดงมัน อบต.คอโค เมืองสุรินทร สุรินทร
90 53116912505 นาง ฉันทนา ขยันดี บานตาอํ่า อบต.เฉนียง เมืองสุรินทร สุรินทร
91 53116912506 นาง กัญรินทร ชมบุญ บานตระแสง อบต.ตระแสง เมืองสุรินทร สุรินทร
92 53116912507 นาง วิชนุดา หาสุข บานเขวานอย อบต.ต้ังใจ เมืองสุรินทร สุรินทร
93 53116912508 นาง วิไล พันธไชย บานระกาสังแก อบต.ต้ังใจ เมืองสุรินทร สุรินทร
94 53116912509 นาง ภูสวรรค ใจงาม อบต.ทาสวาง อบต.ทาสวาง เมืองสุรินทร สุรินทร
95 53116912510 นส. จันทรฉาย ทองเอ่ียม บานโคกปราสาท อบต.เทนมีย เมืองสุรินทร สุรินทร
96 53116912511 นาง สุรีรัตน สิงหจันทร บานทํานบ อบต.เทนมีย เมืองสุรินทร สุรินทร
97 53116912512 นส. เกียรติสุดา จารัตน บานตังกอ อบต.นาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร
98 53116912513 นส. สุดาวรรณ งาขาว บานนาบัว อบต.นาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
99 53116912514 นาง สุรีย แปนทอง อบต.บุฤาษี อบต.บุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร
100 53116912515 นาง เตือนใจ หอมขจร บานหัวตะพาน อบต.เพี้ยราม เมืองสุรินทร สุรินทร
101 53116912516 นาง ประยงค ปล้ืมใจ อบต.เมืองที อบต.เมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร
102 53116912517 นส. สุรีรัตน บุตรสวัสดิ์ บานระไซร อบต.สวาย เมืองสุรินทร สุรินทร
103 53116912518 นส. สมหมาย สรอยดอก บานสําโรง อบต.สําโรง เมืองสุรินทร สุรินทร
104 53116912519 นาง ราตรี ศรีสม บานแสลงพันธ อบต.แสลงพันธ เมืองสุรินทร สุรินทร
105 53116912520 นาง รัชนีกร หลักกลา ทต.รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร
106 53116912521 นาง ชนะไล พรหมบุตร วัดชัยศรีสะอาด อบต.ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร
107 53116912522 นส. บุญถิน จอยสระคู อบต.ทับใหญ อบต.ทับใหญ รัตนบุรี สุรินทร
108 53116912523 นาง นันติญา ศรีนาดี บานมวงหมาก อบต.ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร
109 53116912524 นาง สมฤทัย ใจศิลป บานโกสม อบต.น้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร
110 53116912525 นาง ทองมา เสนสอน บานหนองคู อบต.น้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร
111 53116912526 นส. แกวตา สาขะจันทร ต.หนองบัวทอง อบต.หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร
112 53116912527 นาง เมธาวี แสงลา บานดินแดง อบต.หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร
113 53116912528 นาง วิไลพร พรทิพย บานดู อบต.หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร
114 53116912529 นส. วิมลรัตน พิศวงขวัญ บานโคกกระโดน อบต.ตระเปยงเตีย ลําดวน สุรินทร
115 53116912530 นาง ประนอม เหล็กกลา บานหนองหาญ อบต.ตระเปยงเตีย ลําดวน สุรินทร
116 53116912531 นส. ศิริลักษณ ละคร วัดทุงสวางหนองคู อบต.ณรงค ศรีณรงค สุรินทร
117 53116912532 นาง คํากอง จันทร บานตะโนน อบต.แจนแวน ศรีณรงค สุรินทร
118 53116912533 นาง ปณฑิตา ดวงอินทร โคกลาว อบต.หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
119 53116912534 นส. ชนิฎา สมในใจ ทต.ระแงง ทต.ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร
120 53116912535 นส. พัชราภรณ สุขเหลือ บานกุดหวาย อบต.กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร
121 53116912536 นส. จันทรนภา วังจันทร บานโคกสนวน อบต.กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร
122 53116912537 นาง วรรณี กานเพชร บานดงถาวร อบต.กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร
123 53116912538 นส. วนิดา บุตรเพชร บานสําโรงไพรษร อบต.ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทร
124 53116912539 นาง ดวงสุรีย สุขดี บานเปรียง อบต.จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร
125 53116912540 นาง สุเวียง ประสมพันธ บานสดอ อบต.จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร
126 53116912541 นส. ชญาลัคน แสงงาม บานหัวแรต อบต.ชางป ศีขรภูมิ สุรินทร
127 53116912542 นส. บัวทอง บุตรใส บานตรมไพร อบต.ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร
128 53116912543 นส. ณัฐติการ เหงาพันธ บานตรึม อบต.ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร
129 53116912544 นาง อารี บูรณเจรญิ วัดวิมนทราราม อบต.ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร
130 53116912545 นส. ศิริประภา หงษเพชร วัดบานกาเจาะ อบต.ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร
131 53116912546 นส. ประทิน จันทรดํา อบต.นารุง อบต.นารุง ศีขรภูมิ สุรินทร
132 53116912547 นาง จอมหทัย สุริเทศ บานสวาง-โนนแดง อบต.ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร
133 53116912548 นส. ภัทรนันท แกนแกว บานอนันต อบต.ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร
134 53116912549 นาง สมจิตร จันทรทอง บานหนองหวา อบต.ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร
135 53116912550 นาง จุรีรัตน หลอแหลม โคกลําดวน อบต.หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
136 53116912551 นาง สุมาลี วังจันทร ลําหอก อบต.หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
137 53116912552 นาง มะลิวัลย ประภาสัย อบต.นานวน อบต.นานวน สนม สุรินทร
138 53116912553 นส. สุโอภาส ศรีสวาง บานโนนเปอย อบต.โพนโก สนม สุรินทร
139 53116912554 นาง สุภานี ขรุรัมย บานหนองบัวแดง อบต.โพนโก สนม สุรินทร
140 53116912555 นาง อัมพร บุญอิบ เปอยปาน อบต.โพนโก สนม สุรินทร
141 53116912556 นาง พรธิภา มีระหาญ บานพลับ-คอ อบต.สนม สนม สุรินทร
142 53116912557 นาง สุทธิวรรณ จันทรหมอง บานนาดี อบต.หนองระฆัง สนม สุรินทร
143 53116912558 นส. วารี สวัสดี อบต.หัวงัว อบต.หัวงัว สนม สุรินทร
144 53116912559 นส. ปทมาพร ขวัญรัมย ทต.สังขะ ทต.สังขะ สังขะ สุรินทร
145 53116912560 นาง รจนา พุมโพธิ์ บานกระเทียม ม.1 อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร
146 53116912561 นาง เจนจิรา ผมหอม บานโคกรัมย ม.7 อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร
147 53116912562 นาง ไพเราะ สูงย่ิง บานถนน ม.5 อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร
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ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
148 53116912563 นาง เอ้ือมพร สุนทรสวัสดิ์ บานโนนสบาย ม.9 อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร
149 53116912564 นส. จุรีวัลย วัยวัฒน รร.บานแยงมิตรภาพที่146 อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร
150 53116912565 นาง สุเทียน สุวรรณทอง บานทัพทัน อบต.ทับทัน สังขะ สุรินทร
151 53116912566 นาง บังอร ประจิตร บานตาพราม อบต.เทพรักษา สังขะ สุรินทร
152 53116912567 นส. เยาวเรศ สมยิ่ง บานทับทิมสยาม04 อบต.เทพรักษา สังขะ สุรินทร
153 53116912568 นาง ดวงใจ ทรัพยมาก โคกไทร อบต.บานจารย สังขะ สุรินทร
154 53116912569 นาง ทองคํา สุขอุม บานโชคชัย อบต.บานชบ สังขะ สุรินทร
155 53116912570 นส. กรองแกว แสนหาญ บานศาลาสามัคคี อบต.บานชบ สังขะ สุรินทร
156 53116912571 นส. นุชนาฎ สงางาม รร.บานกระสัง อบต.พระแกว สังขะ สุรินทร
157 53116912572 นาง สีนวน เมฆพัฒน รร.บานพรหมสะอาด อบต.พระแกว สังขะ สุรินทร
158 53116912573 นาง ประยูร แกวคํา รร.บานหนองขี้เหล็ก อบต.พระแกว สังขะ สุรินทร
159 53116912574 นาง อรวรรณ ยอดจักร รร.บานพระแกว อบต.พระแกว สังขะ สุรินทร
160 53116912575 นาง บุญคง อุนศิลป วัดทรายขาว อบต.สะกาด สังขะ สุรินทร
161 53116912576 นส. วรรณา มานุสนธิ์ บานศรีมงคล ทต.หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทร
162 53116912577 นาง จันทร จันทรบุดดา บานหมื่นศรีกลาง ทต.หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทร
163 53116912578 นส. บวน พูนุภา หนองอีเลิง อบต.กระออม สําโรงทาบ สุรินทร
164 53116912579 นาง คําสาย ศิริกุล บานเกาะแกวพัฒนา อบต.เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทร
165 53116912580 นาง ภาวินี ดัชถุยาวัตร บานหนองพญา อบต.ประดู สําโรงทาบ สุรินทร
166 53116912581 นาง ลาวัลย สุขเมือง บานเปอย อบต.ประดู สําโรงทาบ สุรินทร

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รายงานตัว ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114211551 นส. เพียงใจ เทพสูตร บานน้ําทรัพย อบต.แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี
2 53114211552 นส. ธญัญารัตน เทียมอุทัย บานแมคะเมย อบต.แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี
3 53114211553 นส. สมจิตร ย้ิมแยม บานหนองหงษ อบต.แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี
4 53114211554 นส. นิตยา ยอดสรอย ชลประทานแกงกระจาน อบต.แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี
5 53114211555 นส. ฉันทนา นวมสกุล บานทาเรือ อบต.แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี
6 53114211556 นาง ณัตินี เปล่ียนอารมย บานปาเด็ง อบต.ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี
7 53114211557 นส. ธญัญารัตน เวนะ บานปาเด็งใต อบต.ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี
8 53114211558 นส. สายรุง คําชื่น บานหวยกวางจริง อบต.พุสวรรค แกงกระจาน เพชรบุรี
9 53114211559 นาย สิทธิพล รักจงเจรญิ บานโปงลึก อบต.หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบุรี
10 53114211560 นาง มาลี นุมปน บานหวยไผ อบต.หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบุรี
11 53114211561 นส. ธนพร หอยระยา บานคีรีวงศ อบต.หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบุรี
12 53114211562 นส. นภสร ดินแดง หวยทาชาง อบต.หวยทาชาง เขายอย เพชรบุรี
13 53114211563 นาง ชาลิสา พรหมเมือง อบต.หนองปลาไหล อบต.หนองปลาไหล เขายอย เพชรบุรี
14 53114211564 นส. พัชรินทร อังคุณี ต.หวยทรายเหนือ อบต.หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี
15 53114211565 นส. ศรีนวล เกิดสมนึก บานโปงแย อบต.ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบุรี
16 53114211566 นส. มะลิ ชวยทุกขเพื่อน บานสามพระยา อบต.สามพระยา ชะอํา เพชรบุรี
17 53114211567 นส. สิริมา นารี วัดราษฎรเจริญธรรม ทม.ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
18 53114211568 นาง พรทิพย ทรัพยนาวิน บานเขากระจิว ทต.ทายาง ทายาง เพชรบุรี
19 53114211569 นาง กมลวรรณ สุภาเพชร รร.วัดทาคอย ทต.ทายาง ทายาง เพชรบุรี
20 53114211570 นส. สมถวิ พูลสวัสดิ์ วังไคร อบต.วังไคร ทายาง เพชรบุรี
21 53114211571 นส. เพญ็ศรี นุชเนตร อบต.หวยลึก อบต.หวยลึก บานลาด เพชรบุรี
22 53114211572 นาง ณาตยา โตะมิ ต.ทาแรงออก อบต.ทาแรงออก บานแหลม เพชรบุรี
23 53114211573 นาง กาญจนา รอดยิ้ม บานดอนวัด ม.6 อบต.บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี
24 53114211574 นส. วรรณา สอนขาว วัดดอนผิงแดด อบต.บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี
25 53114211575 นส. รัตนา เทศบรรทัด วัดราษฎรศรัทธา อบต.บางแกว บานแหลม เพชรบุรี
26 53114211576 นส. นก แสงจันทร วัดโคมนาราม อบต.บางแกว บานแหลม เพชรบุรี
27 53114211577 นส. อัจฉรา รอดสวัสดิ์ อบต.ดอนยาง อบต.ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
28 53114211578 นส. สุภนิตย แสนหมื่น รร.วัดหนองควง อบต.ตนมะพราว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
29 53114211579 นาง พัชราวลัย นกตอ ต.ธงชัย อบต.ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
30 53114211580 นส. ลักขณา คําเกล้ียง วัดขุนตรา อบต.บานกุม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
31 53114211581 นาง ณภัทร มาหนูพันธ บานหัวบาน อบต.โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
32 53114211582 นาย วัชรินทร วงษทองดี รร.วัดโรงเข อบต.ไรสม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
33 53114211583 นส. พัชริดา บุญรอด บานลาดโพธิ์ อบต.สํามะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
34 53114211584 นส. นฤมล จงศรี วัดธรรมรังษี อบต.หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
35 53114211585 นส. นริศรา เปลี่ยนเดช ต.ทาตะครอ อบต.ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบุรี
36 53114211586 นส. อรุณี บุญชูเชิด บานพุพลู อบต.ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบุรี
37 53114211587 นส. อาภรณ หมูโคตร บานยางน้ํากลัดใต อบต.ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหิน (อาคารชวนชม) ต.บอฝาย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115411756 นส. อุทัย นาคีสินทธ บานหนองนกกะเรียน อบต.รางบัว จอมบึง ราชบุรี
2 53115411757 นส. กรรณิกา ผิวแดง อบต.เบิกไพร อบต.เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
3 53115411758 นส. ศรีวรรณ ไอยราพัฒนา รร.ชุมชนวัดราษฎรเจริญธรรม ทต.ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี
4 53115411759 นส. อินทิรา ขวัญธํารง วัดตาลเรียง ทต.บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
5 53115411760 นส. ปรียานุช ศรีคง วัดชาวเหนือ ทต.บานไร ดําเนินสะดวก ราชบุรี
6 53115411761 นส. ลําเจียก ชูนิตย วัดบานไร ทต.บานไร ดําเนินสะดวก ราชบุรี
7 53115411762 นส. พักตรวิภา เอมโกษา ต.ดอนกรวย อบต.ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี
8 53115411763 นาง นาถนภา คุมครอง แสงสองหลา2 อบต.ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี
9 53115411764 นส. ศิริมา มาโคนามะ วัดเวฬุวนาราม อบต.ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
10 53115411765 นส. นิภารัตน จันทอน อบต.ดอนไผ อบต.ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
11 53115411766 นส. รุงทิพย กลีบเมฆ วัดทาเรือ อบต.แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี
12 53115411767 นส. พิมพใจ ตอยเจรญิ วัดเนกขัมเจริญวัย อบต.แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี
13 53115411768 นาง วัชราภรณ ภูระหงษ บานดอนเซง ทต.บางแพ บางแพ ราชบุรี
14 53115411769 นส. พิมพพิศา กลับสันเทียะ บานแหลมทอง อบต.หัวโพ บางแพ ราชบุรี
15 53115411770 นส. ราตรี เตียวตระกูล วัดทํานบ อบต.วัดแกว บางแพ ราชบุรี
16 53115411771 นส. ทิราพร ฮกซุน วัดบานใหม อบต.วัดแกว บางแพ ราชบุรี
17 53115411772 นส. วิไลรักษ สืบเนียม วัดหนองเอ่ียน อบต.วัดแกว บางแพ ราชบุรี
18 53115411773 นส. ประภัสสร รักสนาม รร.บานโปงกระทิงบน อบต.บานบึง บานคา ราชบุรี
19 53115411774 นส. กัฌธิมา ยอดอานนท เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี
20 53115411775 นส. วิบูลยศิริ มาลา วัดหุบกระทิง ทต.เบิกไพร บานโปง ราชบุรี
21 53115411776 นส. จินตนา งามสุวรรณ รร.วัดไผสามเกาะ อบต.เขาขลุง บานโปง ราชบุรี
22 53115411777 นาง กาญจนา ปราดเปรียว รร.วัดสัมมาราม อบต.เขาขลุง บานโปง ราชบุรี
23 53115411778 นาง ตุย พุมนิล บานหนองน้ําขาว อบต.ดอนกระเบ้ือง บานโปง ราชบุรี
24 53115411779 นส. จิราพร จันทรคําทรัพย อบต.หนองออ อบต.หนองออ บานโปง ราชบุรี
25 53115411780 นส. เบญจา ชาญชัย รร.บานพุคาย ทต.ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี
26 53115411781 นส. พันธทิพย เสือเฒา รร.บานหนองน้ําใส ทต.ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี
27 53115411782 นส. อําภาพร นันดี รร.บานหนองวัวดํา ทต.ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี
28 53115411783 นส. ยุวรี โคฮุด รร.วัดสนามสุทธาวาส ทต.ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี
29 53115411784 นส. วชิรา พุมเกตุ ทต.บานฆอง ทต.บานฆอง โพธาราม ราชบุรี
30 53115411785 นส. อุมเพ็ชร สุกร ทม.โพธาราม ทม.โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
31 53115411786 นส. สุรีย วัดกลีบ ธรรมาธิปไตย อบต.คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
32 53115411787 นส. นิสากร มะลิพุม บานน้ําตก อบต.บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
33 53115411788 นส. ปราณี วิเศรษรจนา บานบางโตนด อบต.บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
34 53115411789 นาง หัสรินทร จาเมือง บานสรอยฟา อบต.สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี
35 53115411790 นส. ปราณี พลอยแกวมณี บานหนองกวาง อบต.หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
36 53115411791 นส. สุกัญญา จอมพงษ รร.บานเขาแหลม อบต.เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี
37 53115411792 นาง พรเจิม เกิดทอง รร.บานพุลุง อบต.เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี
38 53115411793 นส. เกศินี เมืองประเทศ รร.วัดนางแกว ทต.เขาขวาง โพธาราม ราชบุรี
39 53115411794 นส. มัทนา สุพรธรรม อบต.เตาปูน(บานเขาราบ) อบต.เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
40 53115411795 นส. จรีรัตน ปานนวม อบต.หนองโพ อบต.หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
41 53115411796 นส. ดวงชีวัน หาญณรงค มหาธาตุสมานา ทม.ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
42 53115411797 นาง ประภาพรรณ สังขทอง รร.วัดแคทราย อบต.คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
43 53115411798 นส. ยุพา อุนอยู ต.ดอนแร อบต.ดอนแร เมืองราชบุรี ราชบุรี
44 53115411799 นส. จันทนา วิบูลเชื้อ รร.บานหนองนางแพรว อบต.น้ําพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
45 53115411800 นส. จารุวรรณ เกิดบัณฑิต รร.วัดน้ําพุ อบต.น้ําพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
46 53115411801 นส. สุภาภรณ อยูเอียง อบต.พิกุลทอง อบต.พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
47 53115411802 นาง อรวรรณ เกิดปาน อบต.เกาะศาลพระ อบต.เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
48 53115411803 นส. ลูเซ ซีแซ บานหวยน้ําหนัก อบต.ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี
49 53115411804 นส. มาลี ขวัญสุข รร.บานชัฏหนองหมี อบต.ทาเคย สวนผ้ึง ราชบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.ราชบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53115411805 นส. รจนา บัวขาว รร.วัดรางเสนหนครจันทร อบต.ทาเคย สวนผ้ึง ราชบุรี
51 53115411806 นส. ไพรินทร จันทรนะ อบต.ตะนาวศรี อบต.ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี
52 53115411807 นส. จารุณี อินตรา อบต.ปาหวาย อบต.ปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงพยาบาลแมและเด็ก จ.ราชบุรี



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116312184 นาย เฉลิมชัย อุทัยรัตนกิจ ทต.กระดังงา ทต.กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
2 53116312185 นาง จิรนันท มันทรารักษ บานบางสะแก อบต.บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
3 53116312186 นาง นวลขจร ผลพูล บานดาวโดง อบต.คลองเขิน เมืองฯ สมุทรสงคราม
4 53116312187 นส. สุภาภรณ วิวัฒนพูลชัย รร.วัดนอยแสงจันทร อบต.ลาดใหญ เมืองฯ สมุทรสงคราม
5 53116312188 นส. ขวัญเรือน จึงอภิรักษ เขตชานเมือง ทม.สมุทรสงคราม เมืองฯ สมุทรสงคราม
6 53116312189 นส. ธนพร ทองนพคุณ วัดจันทรเจรญิสุข อบต.บานปรก เมืองฯ สมุทรสงคราม
7 53116312190 นส. ณัฐฐา สัตยเลขา วัดปรกสุธรรมาราม อบต.บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116412191 นาย สุดชาย คณานุรักษ คลองมะเดื่อ คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร
2 53116412192 นิชนา ซิ้มเจริญ ประตูน้ําอางทอง ทม.กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร
3 53116412193 นส. รังสิมา ศรีเจรญิ วัดบางยาง อบต.บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
4 53116412194 นส. ภัทราภรณ ชมบานแพว ต.เจ็ดริ้ว อบต.เจ็ดริ้ว บานแพว สมุทรสาคร
5 53116412195 นส. รุงทิวา สุราฤทธิ์ ทต.บานแพว ทต.บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
6 53116412196 นาง พจนีย ชัยมงคล บานกาหลง อบต.กาหลง เมืองฯ สมุทรสาคร
7 53116412197 นส. ปยะวรรณ มวงจีบ บานเตาดํา อบต.ชัยมงคล เมืองฯ สมุทรสาคร
8 53116412198 นส. ศุภกร วงษวรรณ บานนาโคก อบต.นาโคก เมืองฯ สมุทรสาคร
9 53116412199 นส. ชุติมา ศักด์ิสิทธิ์ รร.วัดปจจันตาราม อบต.นาโคก เมืองฯ สมุทรสาคร

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110511276 นส. อาราดา พรมเปลว ทต.เมืองเกา ทต.เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
2 53110511277 นส. สุรีรัตน นาคทอง รร.บานไผ ทต.เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
3 53110511278 นาง รัชนี ศรีกระสอน บานแกงใหญ อบต.แกงดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
4 53110511279 นาง ชํานาญ พันธสุ รร.โคกกระจง อบต.สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี
5 53110511280 นส. หทัยรัตน บรรลังค รร.บุพราหมณ อบต.บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี
6 53110511281 นาง สุภาพ อุบลรัศมี รร.บุพราหมณอรุณอนุสรณ อบต.บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี
7 53110511282 นส. สุทัตตา ทาสี วัดทับลาน อบต.บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี
8 53110511283 นส. แกวใจ ตันเสียง บานหนองงูเหลือม อบต.บางพลวง บานสราง ปราจีนบุรี
9 53110511284 นาง วิจิตตรา สังขทอง วัดบานสราง ทต.บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี
10 53110511285 นาง สามารถ พรพิศ วัดโคกเขื่อน อบต.หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
11 53110511286 นาง บงกช ชีพสมทรง ทต.บานนาปรือ ทต.บานนาปรือ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
12 53110511287 นส. วรัทยา เล็กศิริ วัดเทพประสิทยยาราม ทต.โคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
13 53110511288 นส. อรสา พาชารัตน รร.เทศบาล2 ทม.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
14 53110511289 นส. เบญจวรรณ สีมา รร.เทศบาล5 ทม.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
15 53110511290 นาง พัทยา ฉายวัฒนะ รร.เทศบาล6 ทม.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
16 53110511291 นาง นันทรินทร อ่ิมเอิบ ทางาม อบต.ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
17 53110511292 นาง วรรณี วงศภาศกลาง วรเวทยโกวิท อบต.ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
18 53110511293 นส. อรสา วรพุฒ บานบอแร-ธารเลา อบต.เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
19 53110511294 นาง ประดิษฐ ท่ีพัก วัดเนินไมหอม อบต.เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
20 53110511295 นาง ศุทธิลักษณ วงษรัตน วัดเนินสูง อบต.เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
21 53110511296 นส. รัตติกาล พรมศรี หวยเกษียร อบต.เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
22 53110511297 นาง ภาวนา ยุงใหญ อบต.บานพระ อบต.บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
23 53110511298 นส. ศิริรัตน เหมือนสอน ทต.กรอกสมบูรณ ทต.กรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
24 53110511299 นาง ลัดดาพร บัวออน บานโปงไผ อบต.ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
25 53110511300 นส. สําเนียง อยูสุขสบาย วัดบุยายใบ อบต.ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
26 53110511301 นส. วัตนชีรินทร ประสงค วัดหลังถ้ํา อบต.ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
27 53110511302 นาง สุรีพร โพธิ์กลัด สัมพันธ อบต.ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
28 53110511303 นส. วันทนา คงเสือ ปรือวายใหญ อบต.หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
29 53110511304 นาง วิมะธา วาดถนน ระเบาะไผ อบต.หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
30 53110511305 นาง วรภัทร คํากองแกว บานหัวซา อบต.หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
31 53110511306 นาง ลําภู แกวศรี อบต.โคกปบ อบต.โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรี เลขท่ี 97 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111810208 นส. วัลยา อาจวิชัย บานทากลอย อบต.ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
2 53111810209 นส. วรรณนิภา คํามณี บานทุงยายชี อบต.ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
3 53111810210 นส. อัจจิมา กองเพ็ง บานหนองปรือนอย อบต.ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
4 53111810211 นส. เอ็มอร คําสิงห บานหนองปลาซิว อบต.ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
5 53111810212 นส. ภัทรา หวังผล บานอางเตย อบต.ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
6 53111810213 นส. สุพิศตา นิวัตร บานเทพเจริญ อบต.คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
7 53111810214 นส. วรรณิภา ชัยวังชัย บานรมโพธิ์ทอง อบต.คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
8 53111810215 นาง นองนุช กรทักษ ทต.ดอนฉิมพลี ทต.ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
9 53111810216 นาง อํานวย เสนาะนอย ทต.บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
10 53111810217 นส. บุญเทียม อูเงิน วัดเกตุสโมสร อบต.บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
11 53111810218 นส. สุวรรณี ขําวิไร สุเหราใหมปากคลอง17 อบต.บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
12 53111810219 นส. วรรณวดี มะลิวัลย บานคลองหกวา อบต.บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
13 53111810220 นส. นิจตญา สุขศิริ รร.วัดบางไทร อบต.โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
14 53111810221 นาง ปทุมธร ฤทธิ์ถาวร รร.วัดสวางอารมณ อบต.ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
15 53111810222 นาย เกษม พันแอ มัสยิดยามิอุลคอยรอต อบต.หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
16 53111810223 นาง สุนันทา กาบตุม สุเหราคลอง18 อบต.หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
17 53111810224 นส. ฐิดารัตน ทองลอม ทต.ทาสะอาน ทต.ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
18 53111810225 นส. มาลินี จันทรเพญ็กระจาง ทต.บางวัว ทต.บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
19 53111810226 นาง ณัฐธนา มั่นเจรญิพร วัดทาสะอาน อบต.ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
20 53111810227 นส. ผกาแกว สุวรรณรัตน วัดลาดยาว อบต.บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
21 53111810228 นส. กานตศินี ศรีแกว อบต.สองคลอง อบต.สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
22 53111810229 นส. อุมาพร ไกรศรี รร.คลองตาเอ่ียม อบต.หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
23 53111810230 นาง จรินทรทร วิไลพันธุ ทต.บานโพธิ์ ทต.บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24 53111810231 นาง รักษา สุขเจรญิ สุเหราจรเขนอย ทต.เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
25 53111810232 นาง รุงนภา ชาญศรีสมุทร ทต.ลาดขวาง ทต.ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
26 53111810233 นส. รัชดาภรณ เจรญิสมประสงค อบต.สนามจันทร อบต.สนามจันทร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
27 53111810234 นส. ไพรัตน บุญเพ็ง วัดประชาบํารุงกิจ อบต.สิบเอ็ดศอก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
28 53111810235 นาง สํารี ยังศิริ วัดอินทาราม อบต.หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
29 53111810236 นาง มาลัย สุวรรณ หนองปรือประชาสรรค ทต.วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
30 53111810237 นาง ทิพวรรณ จูเจริญ บานภูมิเจริญ ทต.หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
31 53111810238 นาง วันเพ็ญ เชื้อวงค บานเขาสะทอน อบต.หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
32 53111810239 นาง ลักษณา จงสมจิตร บานโคก อบต.หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
33 53111810240 นาง รําพึง พันธพวงพัฒนะ สระสองตอน อบต.หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
34 53111810241 นส. ยุวพร คงศักด์ิ รร.วัดบานนา อบต.บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
35 53111810242 นส. จิราภรณ บํารุงบุตร วัดนิโครธาราม อบต.ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
36 53111810243 นส. ศิลาภรณ นามวงษ วัดดอนทอง อบต.บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
37 53111810244 นาง สายฝน พิมพจันทร กองพลทหารราบที่11 อบต.บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
38 53111810245 นาง สุกานดา นอยพูน ต.โสธร อบต.โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
39 53111810246 นาง บุญลอม มงคลพันธ รร.บานหวยน้ําทรัพย อบต.ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงเรียนพณิชยการฉะเชิงเทรา เลขท่ี 3/20 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112610741 นส. สาลินี เกตุแกว รร.วัดโคกสวาง อบต.เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
2 53112610742 นส. ยุพิน ธญัญเจริญ รร.วัดเนินสะอาด อบต.เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
3 53112610743 นส. พัชรี ฉลาดถอย วัดเขาหัวนา อบต.เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
4 53112610744 นาง ยุพิน อินทวัญศักด์ิ รร.วัดอัมพวัน อบต.บางออ บานนา นครนายก
5 53112610745 นาง สายสวาท แกวสีขาว รร.ชุมชนบานวังไทร อบต.บานนา บานนา นครนายก
6 53112610746 นาง สุภาภรณ เพ็ชรคุม วัดทางกระบือ อบต.บานพราว บานนา นครนายก
7 53112610747 นส. มนัสนันท รุจิธนะไพศาล วัดหนองรี อบต.บานพราว บานนา นครนายก
8 53112610748 นาง ชุติมา วงษชู บานคลอง31 อบต.บานพริก บานนา นครนายก
9 53112610749 นส. พรพรรณ บัวศิริพันธุ บานคลอง33 อบต.บานพริก บานนา นครนายก
10 53112610750 นาง อภิชญา วงษวิกยกรณ วัดบานพริก อบต.บานพริก บานนา นครนายก
11 53112610751 นส. อุไรวรรณ จันทะเวียง วัดโพธิ์แกว อบต.บานพริก บานนา นครนายก
12 53112610752 นส. นฤมล แนตรสวาง วัดศรีสุวรรณ อบต.บานพริก บานนา นครนายก
13 53112610753 นส. วารุณี อภัยจิต รร.วัดพิกุลแกว อบต.พิกุลออก บานนา นครนายก
14 53112610754 นส. ปญชลี ทรัพยวิจิตร บานหนองกันเกรา อบต.ศรีกะอาง บานนา นครนายก
15 53112610755 นส. สุปราณี ฉิมพะวงษ บานไผขวาง อบต.อาษา บานนา นครนายก
16 53112610756 นส. อัญชุลี ธญัญวุฒิศิริ รร.บานดงแขวน อบต.เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
17 53112610757 นส. ณัฐนิชา หิรญัถาวร ทต.ทาชาง ทต.ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
18 53112610758 วาที่ร.ต.หญิง เมธาวี นนทตรี รร.เทศบาล1(วัดศรีเมือง) ทม.นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
19 53112610759 นาง ไพวรรณ นิลชิต วังตูม อบต.บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
20 53112610760 นาง อัมพร คําสีดา วังไทร อบต.บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
21 53112610761 นาง สมถวิล โพธิ์โต อบต.ศรีจุฬา อบต.ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
22 53112610762 นส. ทองพูน สืบจากศรี บานสาริกา อบต.สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
23 53112610763 นส. สุภาพร โตะยียา รร.สาริกา อบต.สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
24 53112610764 นส. วาสนา พยุงวงษ นครปทุม อบต.บึงศาล องครักษ นครนายก
25 53112610765 นส. นุสรา ชื่นใจ รร.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อบต.คลองใหญ องครักษ นครนายก
26 53112610766 นาง สุนันทา สมาน บานทํานบ อบต.ชุมพล องครักษ นครนายก
27 53112610767 นส. เกวรินทร เขมา วัดราษฎรศรัทธาธรรม อบต.ชุมพล องครักษ นครนายก
28 53112610768 นส. นิศาชล กุลศักด์ิ วัดประสิทธิเวช อบต.บางปลากด องครักษ นครนายก
29 53112610769 นส. ประมาภรณ จุลลา วัดสันติธรรมราษฎรบํารุง อบต.บางปลากด องครักษ นครนายก
30 53112610770 นาง อาภาภรณ สอนนุช รร.วัดบางนางเลก อบต.บางลูกเสือ องครักษ นครนายก
31 53112610771 นาง นาตยา ไพโรจน รร.วัดใหมพงษโสภณ อบต.บางลูกเสือ องครักษ นครนายก
32 53112610772 นส. ปวียภัทร พูลสวัสดิ์ รร.บานเตยใหญ อบต.บางสมบูรณ องครักษ นครนายก
33 53112610773 นส. สุภาพร อารีซา บานดอนกลาง อบต.บึงศาล องครักษ นครนายก
34 53112610774 นส. วารุณี ขําประดิษฐ บานนครปทุม อบต.บึงศาล องครักษ นครนายก
35 53112610775 นส. พวงผกา มาตเจือ วัดสุนทรพิชิตาราม อบต.พระอาจารย องครักษ นครนายก
36 53112610776 นาง วรรณภา ชมพู รร.บานปากคลอง31 อบต.โพธิ์แทน องครักษ นครนายก
37 53112610777 นาง นงนุช เทียนเรียว รร.วัดโพธิ์แทน อบต.โพธิ์แทน องครักษ นครนายก
38 53112610778 นาง รําพึง สุขชวย อบต.องครักษ อบต.องครักษ องครักษ นครนายก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน ข-4/389 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113111114 นส. สําอาง แชมจอย วัดยอดพระพิมล อบต.ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี
2 53113111115 นส. กาญจนา ลือบุญ วัดมะสงมิตรภาพท่ี55 อบต.ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี
3 53113111116 นาง รุงตะวัน บุญเพ็ชร รร.ดีมากอุปถัมภ อบต.ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี
4 53113111117 นส. อนันตา คลายสอน บานหนองเพรางาย อบต.หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี
5 53113111118 นาง ชญัญา ศรีสิงห วัดเพรางาย อบต.หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี
6 53113111119 นาง กุสุมา ผลตาล วัดเสนียวงศ อบต.หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี
7 53113111120 นส. กัญญานิช ศิริโสภา ทต.ปลายบางวัดโคนอนราษฎรบํารุง ทต.ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
8 53113111121 นาง ศิรินุช เอกตระกูล ทต.ปลายบางวัดโบสถ ทต.ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
9 53113111122 นาง อานิตยถา สิงหมนต รร.ทต.ปลายบางวัดสมเกล้ียง ทต.ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
10 53113111123 นส. กัลยากร ชาวิลัย รร.อนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติ ทต.ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
11 53113111124 นาง ลําเพย บัวกลํ่า รร.วัดใหมผดุงเขต ทต.ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
12 53113111125 นส. ธนธรณ ศิลปสาธิต วัดบางขนุน อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
13 53113111126 นาง ชนิฎฐา มาวิสัย คลายสอน อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
14 53113111127 นส. อําภา พวงภู เต็มรัก อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
15 53113111128 นาง นพสรณ โตเอ่ียม บางคูรัด อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
16 53113111129 นส. สุวรรณา กงสิน บานคลองลํารี อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
17 53113111130 นาง น้ํามนต สอนชอบ รร.แสงประเสริฐ อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
18 53113111131 นส. อารีย บินซาอิส บานโรงสวด อบต.พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
19 53113111132 นส. สุทาทิพ นุมดี แกวอินทรสุธาอุทิศ อบต.เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี
20 53113111133 นส. จรุงใจ บุษยากูล ทน.ปากเกร็ด1(บางพัง) ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
21 53113111134 นาง พรรณี เสฎฐธนโชค ทน.ปากเกร็ด2(ประชาสงเคราะห) ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
22 53113111135 นาง ดวงนภา จารุศังข อบต.คลองพระอุดม อบต.คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
23 53113111136 นส. สุนิสา สังขะมงคล ทต.ไทรมา ทต.ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี
24 53113111137 นาง กันยสุดา สงวนวงศ บางรักนอย อบต.บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
25 53113111138 นส. ศตพร กําแพงดี รร.วัดแคใน อบต.บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
26 53113111139 นาง ธีราภรณ มีลาภา รร.วัดบางระโหง อบต.บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนพงษสวัสด์ิพณิชยการ เลขท่ี 14/5 ถ.พิบูลยสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113511238 นาง จิราภา แยมอํ่า ทม.ทาโขลง ทม.ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
2 53113511239 นส. สมพร เงินประเสริฐ รร.วัดอูขาว ม.5 อบต.คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
3 53113511240 นาง ชลธิชา วงคแพทย รร.อินทรนาวีฯ ม.1 อบต.คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
4 53113511241 นส. นงนุช หุนทรัพย อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
5 53113511242 นส. อาทิตยา พายรัศมี ต.บึงย่ีโถศูนย1 ทต.บึงย่ีโถ ธญับุรี ปทุมธานี
6 53113511243 นาง สุกัญญา สุธรรม ต.บึงย่ีโถศูนย2 ทต.บึงย่ีโถ ธญับุรี ปทุมธานี
7 53113511244 นาง พรพิศ ปรีเปรม ต.บึงย่ีโถศูนย3 ทต.บึงย่ีโถ ธญับุรี ปทุมธานี
8 53113511245 นส. วรัญญา นาคสุข ต.บึงย่ีโถศูนย4 ทต.บึงย่ีโถ ธญับุรี ปทุมธานี
9 53113511246 นาง ก่ิงดาว กาหาวงศ ทต.ธญับุรี ทต.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
10 53113511247 นาย กานต ชัยพานิช ทม.สนั่นรักษ1 ทม.สนั่นรักษ ธญับุรี ปทุมธานี
11 53113511248 นาง อุบล บุญประสิทธิ์ ทม.สนั่นรักษ2 ทม.สนั่นรักษ ธญับุรี ปทุมธานี
12 53113511249 นาง ชลพรรษ เทียมแสง เอ้ืออาทรรังสิต ทม.รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
13 53113511250 นาง อัญชลี ปรีชากุล อบต.บางขะแยง อบต.บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
14 53113511251 นาง จีรวรรณ เศวตคชกุล อบต.บางเดื่อ อบต.บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
15 53113511252 นส. บุญนาค บัวบาน อบต.บางพูด(บานโรงหีบ) อบต.บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
16 53113511253 นาง วัชรี รัตโนทัย อบต.บานใหม อบต.บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
17 53113511254 นส. ชุลีพร เจรญิแสง ทต.คลองพระอุดม ทต.คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
18 53113511255 นาง อารี เชื้อไทย บานบอทอง อบต.คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
19 53113511256 นาง แพงศรี ทองขวญัแกว วัดสุทธาวาส อบต.ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
20 53113511257 นส. สุพัฒน ศรีขะนัง อบต.หนาไม อบต.หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
21 53113511258 นาง ทัศนีย หมอนทอง รร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ทต.ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
22 53113511259 นส. มาลินี เชาวเครือ ศพด.1 ม.3 ทม.ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี
23 53113511260 นาง รุงนภา มะสาตสม รร.วัดโสภณาราม อบต.บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี
24 53113511261 นส. ศิริลักษณ สลักลาย อบต.บึงทองหลาง อบต.บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี
25 53113511262 นาง สัญลักษณ ขวัญเจริญ อบต.ลาดสวาย1 อบต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
26 53113511263 นาง รักษณีย ประสาทพรศักด์ิ อบต.ลาดสวาย2 อบต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
27 53113511264 นส. ทัศนีย ผูชวยรอด อบต.ลาดสวาย3 อบต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
28 53113511265 นส. พัชรี สมสุข รร.วัดมงคลรัตน อบต.ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี
29 53113511266 นาง พัชรี ประสานเกษม อบต.ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
30 53113511267 นส. อัจฉรา เอกสุข อบต.บานงิ้ว อบต.บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
31 53113511268 นส. อาริสา เอ่ียมชะโอด อบต.บึงกาสาม1(วัดเจริญบุญ) อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
32 53113511269 นาง มณฑา สารเสวก บานสปก. อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
33 53113511270 นส. อัจฉรา สุดเอ้ือม รร.นิกรราษฎรบํารุงวิทย อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
34 53113511271 นาง วิมาลา สามทอง รร.วัดพวงแกว อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
35 53113511272 นส. ทิพวรรณ สายพิมพทอง รร.วัดศรีสโมสร อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
36 53113511273 นส. พัชรา สูงสุด รร.วัดปทุมนายก อบต.ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
37 53113511274 นาง จารุวรรณ สูนยี่ขัน รร.แสนจําหนายวิทยา อบต.ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
38 53113511275 นาง อมรรัตน เทศขวัญ รร.อยูประชานุเคราะห อบต.ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111510117 นาง อัมพร มินคอน ต.ยางสูง อบต.ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
2 53111510118 นาง บังเอิญ วิสาจันทร ทต.ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
3 53111510119 นาง สุวารี กฤตสุภะ ทต.สลกบาตร ทต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
4 53111510120 นาง จุฑารัตน เรืองอยู บานโคงไผ อบต.โคงไผ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
5 53111510121 นาง วัลภัตม นอยเจรญิ บานใหมหนองยาง อบต.บอถ้ํา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
6 53111510122 นส. ศศิธร แกวออน ปางมะคา อบต.ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
7 53111510123 นส. อําภาพร พลูสมบัติ อบต.สลกบาตร อบต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
8 53111510124 นาง พัชรียาพร โตพันยะ ประชาสามัคคี อบต.คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
9 53111510125 นส. เชลียม ปสสา บานคลองเจริญ อบต.ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
10 53111510126 นส. สมพิศ แกวออง อบต.วังแขม อบต.วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
11 53111510127 นาง ริปอง เหลากสิการ บานไร อบต.วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
12 53111510128 นส. อัญชลี จันทน บานสามเรือน อบต.วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
13 53111510129 นาง นาตยา หอมรื่น บานเกาะลําใย อบต.วังบัว คลองขลุง กําแพงเพชร
14 53111510130 นส. ขวัญตา โพธิ์สิงห บานสามแยก อบต.วังบัว คลองขลุง กําแพงเพชร
15 53111510131 นาย สิงหคํา สุจริตการ บานแมพืช-แปลงส่ี ทต.คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
16 53111510132 นส. ยุวดี อยูอาง บานทาชาง อบต.คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
17 53111510133 นาง อําภา วิเศษวงษา บานโปงน้ํารอน อบต.โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
18 53111510134 นส. วิสสุตา อินทรโอภาส วัดศรีสมบูรณ อบต.สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
19 53111510135 นส. ปยวัลย สุทธิวงศ บานคลองแขยง อบต.สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
20 53111510136 นาย เสกสรร อวนเสมอ บานทุงทราย ทต.ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
21 53111510137 นาง เรียมจิตร สิงหนอก บานหนองไผ ทต.ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
22 53111510138 นาง วิมลรัตน ฉิมทวี บานหนองนกชุม ทต.ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
23 53111510139 นาง วนิดา แสนกลา เนินกรอย อบต.หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
24 53111510140 นส. กัลยา ชูจ๋ิว บานแกวสุวรรณ อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
25 53111510141 นส. รุงราตรี แซต้ัง บานทุงมหาศาล อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
26 53111510142 นส. สลักจิตร มวงพลู บานหวยใหญยางงาม อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
27 53111510143 นส. ยุภาพรรณ ขันตี อบต.มหาชัย อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
28 53111510144 นส. สุชญัญา ศรีเสมอ อบต.หนองคลา อบต.หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
29 53111510145 นส. คําปุน แสนนอก โนนใหญ อบต.หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
30 53111510146 นส. กฤติยา สิทธินาม บานตอรัง อบต.หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
31 53111510147 นส. ซอนกล่ิน บัวเขียว ไผตาสุม อบต.หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
32 53111510148 นาย วรากร ตมกล่ัน บานหนองแมแตง อบต.หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
33 53111510149 นส. น้ําออย พรมมา บานบึง(บานเสารหา) อบต.บึงสามัคคี บึงสามัคคี กําแพงเพชร
34 53111510150 นาง เกษร แสนแดง บานซับใหญ อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
35 53111510151 นส. สุทธิกานต เจริญอรุณโรจน บานมอเจรญิ อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
36 53111510152 นส. สุมิตรา แจมประแดง บานเริงกพพง อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
37 53111510153 นส. วาสนา แสงพันตา โพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
38 53111510154 นส. ทัศนีย สระทองบุตร ทต.คลองพิไกร ทต.คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
39 53111510155 นาง วิชุตา แปงออน บานหนองโสน อบต.เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
40 53111510156 นส. ณัฐวรรณ โพรงพนม บานเกา-บานนาทองคํา อบต.ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
41 53111510157 นส. ชณิตา จูมาศ บานลานกระทิง อบต.วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
42 53111510158 นาง สุวรรณา มณีเขียว บานลานทองนอย อบต.วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
43 53111510159 นาง ศรีนวล คะระออม บานหนองทราย อบต.วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
44 53111510160 นส. สายรุง คําเผือก อบต.วังตะแบก อบต.วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
45 53111510161 นส. ดวงนภา มุงถ้ํากลาง บานหนองหัววัว อบต.หนองหัววัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
46 53111510162 นาง สิริพันธุ เงินทอง บานคลองหวยยั้ง อบต.หวยยั้ง พรานกระตาย กําแพงเพชร
47 53111510163 นาง อนงค สมตัว บานเทพนคร ทต.เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
48 53111510164 นส. อัญชลี โพธาราม บานปลองทองพัฒนา อบต.คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
49 53111510165 นส. ชนก อ่ินออน ปราสาทอนุสรณ อบต.คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1
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ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53111510166 นส. นันทนา วงษกัณหา หงษทอง อบต.คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
51 53111510167 นส. เรณู คําเลิศ บานเขาน้ําเพชร อบต.คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
52 53111510168 นาง อัสสราภา สมบูรณศิลป วังน้ําขาว อบต.ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
53 53111510169 นาย เกรียงกมล จันทรดวง วังประดา อบต.ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
54 53111510170 นส. วาริทร ภูมิโคกรัก บานปางขนุน อบต.นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
55 53111510171 นส. อัจฉรา อาจหาญ บานแมนารี อบต.นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
56 53111510172 นส. เยาวลักษณ พิชพันธ อบต.ลานดอกไม อบต.ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
57 53111510173 นส. นิศา วรอินทร บานมอสมบัติ อบต.วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
58 53111510174 นาง กนกอร หงษยนต บานเทพประทาน อบต.สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
59 53111510175 นาง พยงค บุญอยู บานลํามะโกรก อบต.สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
60 53111510176 นส. ศิริรัตน จันทรแดง บานเกาะสะบา อบต.หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112510712 นส. พรพิมล ตะวันเดือนดารา บานกามาผาโด อบต.แมหละ ทาสองยาง ตาก
2 53112510713 นส. น้ําทิพย ไพรบุญธรรม บานทีจ้ือหลอคี อบต.แมหละ ทาสองยาง ตาก
3 53112510714 นส. ดวงดาว ครองแสนเพชร บานพะตี้หมอโจ อบต.แมหละ ทาสองยาง ตาก
4 53112510715 นส. สุนีย เกรียงไกรลาภ บานพะนอคี อบต.แมหละ ทาสองยาง ตาก
5 53112510716 นส. จันทรา เทพพะ บานแมหละยาง อบต.แมหละ ทาสองยาง ตาก
6 53112510717 นส. วนิดา ชัยศร ต.สมอโคน อบต.สมอโคน บานตาก ตาก
7 53112510718 นส. อมรทิพย ทิพยเกษร บานเกาะลาน อบต.สมอโคน บานตาก ตาก
8 53112510719 นาง รัชนี ฉัตรมี ต.น้ํารึม อบต.น้ํารึม เมืองตาก ตาก
9 53112510720 นส. นิสา เอมอยู บานชะลาดระฆัง อบต.โปงแดง เมืองตาก ตาก
10 53112510721 นาง สายชล เครือกลัด บานตลุกปาตาล อบต.โปงแดง เมืองตาก ตาก
11 53112510722 นาง อมรรัตน วงษกลํ่า บานโปงแดง อบต.โปงแดง เมืองตาก ตาก
12 53112510723 นส. พนิดา สุดแสง บานน้ําดิบ อบต.วังประจบ เมืองตาก ตาก
13 53112510724 นส. ศุจินธร ชุมพู เดนวิทยา อบต.หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
14 53112510725 นส. ยุพิน พรมเสน บานหัวฝาย อบต.พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
15 53112510726 นส. ฉันทนา นิกรสันติธรรม บานปูแป อบต.พะวอ แมสอด ตาก
16 53112510727 นาย จเร คีรีพิสุท บานหวยระพิ้ง อบต.พะวอ แมสอด ตาก
17 53112510728 นส. แกว สุขเปย บานโกกโก อบต.แมกาษา แมสอด ตาก
18 53112510729 นาง รจนา คําภีระ บานแมกาษา อบต.แมกาษา แมสอด ตาก
19 53112510730 นาง ชลธิดา ยาโนยะ ต.แมตาว อบต.แมตาว แมสอด ตาก
20 53112510731 นส. ชฎาภา ยาโนยะ บานแมตาวแพะ อบต.แมตาว แมสอด ตาก
21 53112510732 นาง ภคพร อินจันดี บานทาตะครอ อบต.ประดาง วังเจา ตาก
22 53112510733 นาง จุฬารัตน งอกงาม บานทุงกง อบต.ประดาง วังเจา ตาก
23 53112510734 นาง ศุภิสรา วงษไว บานประดาง อบต.ประดาง วังเจา ตาก
24 53112510735 นส. ลักขณา สีสูงเนิน ทต.วังเจา ทต.วังเจา วังเจา ตาก
25 53112510736 นาง ฐาปาณี มีหนองน้ํา บานตัวอยาง อบต.วังจันทร สามเงา ตาก
26 53112510737 นส. ปณัฐนันท จอนจุม บานวังโพ อบต.วังจันทร สามเงา ตาก
27 53112510738 นส. สายรุง สาลี รร.เคล่ือนท่ีอูมฮวม อบต.บานนา สามเงา ตาก
28 53112510739 นส. จุรีพร สีสะแล บานแปโดทะ อบต.อุมผาง อุมผาง ตาก
29 53112510740 นาย สุรชัย พรมมาเตียม บานอุมผางคี อบต.อุมผาง อุมผาง ตาก
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ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยจังหวัดตาก อ.แมสอด จ.ตาก



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114111513 นส. สุริยา กัลยา ทต.สํานักขุนเณร ทต.สํานักขุนเณร ดงเจรญิ พิจิตร
2 53114111514 นส. สายใจ ดวงจันทร วังบงค ทต.วังบงค ดงเจริญ พิจิตร
3 53114111515 นส. เมธาริณ เพชรแกวกุล รร.วัดสัตตวนาราม อบต.วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
4 53114111516 นาย ภาณุวิชญ ขจีนิวาสวงศ อบต.ทับหมัน อบต.ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
5 53114111517 นส. น้ําออย มามาก รร.วัดคลองขอย อบต.ไผหลวง ตะพานหิน พิจิตร
6 53114111518 นส. อารีย ทองปญญา ทต.เขาทราย ทต.เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
7 53114111519 นาง ศิรินาถ วิวัฒนมงคล ทต.ทับคลอ ทต.ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร
8 53114111520 นส. ศิริวรรณ อยูถมยา ทต.หอไกร ทต.หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
9 53114111521 นาง นงเยาว ภูระหงษ บานวังสําโรง อบต.วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
10 53114111522 นส. กชมา สังขหิรัญ รร.อนุบาลบางมูลนาก ทม.บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
11 53114111523 นาง บังอร เพชรชอ วัดวังตะกู ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
12 53114111524 นส. นิชาภัทร ชูจิตร บานหนองแขม อบต.โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
13 53114111525 นาง ชบา ชางดวง บานแหลมรัง อบต.แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
14 53114111526 นาง วันเพญ็ ศรีชัยศักด์ิ บานทุงนอย ทต.ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
15 53114111527 นส. อมรรัตน กาญจนโพชน อบต.โพทะเล อบต.โพทะเล โพทะเล พิจิตร
16 53114111528 นส. แววดาว เสือขํา อบต.ทะนง อบต.ทะนง โพทะเล พิจิตร
17 53114111529 นส. สมใจ ศรีนพมาศ หวยนอย อบต.ทุงใหญ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
18 53114111530 นาง าสาววิลาวัลย เทียมมล บานเขารูปชาง ทต.ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
19 53114111531 นาง อัชรา คําสุวรรณ บานวังไร ทต.ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
20 53114111532 นส. ธัญวรัตน พลับพลา บานวังหูทิพย ทต.ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
21 53114111533 นส. ประนอม สุดครบ วัดวิจิตราราม ทม.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
22 53114111534 นาย ฌณภัทร คงคะชาติ รร.เทศบาลบานปากทาง ทม.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
23 53114111535 นส. นันทพร ผลปาน อบต.คลองคะเชนทร อบต.คลองคะเชนทร เมืองพิจิตร พิจิตร
24 53114111536 นส. แสงเดือน พุมมา บานดงปาคํา อบต.ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
25 53114111537 นาง วิลาวรรณ ทับทิม อบต.ปามะคาบ อบต.ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
26 53114111538 นส. นัทธมน พรวรรณเพญ็ อบต.ยานยาว อบต.ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
27 53114111539 นาง สุดารัตน ขําไชโย บานหนองสะเดา อบต.บานนา วชิรบารมี พิจิตร
28 53114111540 นาง โณลี แตงออน รร.บานหนองขาว อบต.บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
29 53114111541 นาง สายพิณ รุงโรจน วัดปทุมรัตนาราม อบต.บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
30 53114111542 นส. รัดดาวรรณ ดาเกลี้ยง ทต.หนองปลอง ทต.หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
31 53114111543 นาง อําไพ แกวจันทร บานทาคลอ อบต.ทาเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
32 53114111544 นส. รวงทิพย เท่ียงอยู เนินพยอม ทต.เนินปอ สามงาม พิจิตร
33 53114111545 นส. ศิรินรถ สายงาม มาบแฟบ ทต.เนินปอ สามงาม พิจิตร
34 53114111546 นาง คะดารัตน ธิชากรณ บานปาแซง อบต.หนองโสน สามงาม พิจิตร
35 53114111547 นส. จิตราภา นามพุทธา บานไผใหญ อบต.หนองโสน สามงาม พิจิตร
36 53114111548 นส. สมจิตร วงคประเสริฐ มาบกระเปา อบต.หนองโสน สามงาม พิจิตร
37 53114111549 นส. ประไพรัตน แยมสุข อบต.กําแพงดิน อบต.กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
38 53114111550 นาง เพชรรัตน แสงสุวรรณ อบต.สามงาม อบต.สามงาม สามงาม พิจิตร
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รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ถ.ศรีธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114311588 นส. ชุลีพร ศักด์ิเจริญชัยกุล บานชัยชนะ ม.8 อบต.เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ
2 53114311589 นส. สุพรรณี มงคลมหาศาล บานปากลวย ม.3 อบต.เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ
3 53114311590 นส. อุบล กุมเปรม บานถ้ําแกว อบต.ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ
4 53114311591 นส. อรวรรณ บัวทอง บานหินดาดใหญ อบต.ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ
5 53114311592 นาง วรรณเพ็ญ พิมพหนู บานใหมเขาวงษ อบต.ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ
6 53114311593 นาง สายหยุด กันเพ็ชร อบต.ศรีมงคล อบต.ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ
7 53114311594 นส. จินตนา ปลัดทวม ทต.ทาพล ทต.ทาพล เมืองเพชรบุรี เพชรบูรณ
8 53114311595 นส. วรรณา ทองอยู ทต.นางั่ว ทต.นางั่ว เมืองเพชรบุรี เพชรบูรณ
9 53114311596 นาง เรณู พรมชุลี บานน้ํารอน อบต.น้ํารอน เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
10 53114311597 นส. สรัสนุช คําชด รร.บานกม.2 อบต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
11 53114311598 นาย วสันต พรมเมือง อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
12 53114311599 นส. วริวรรณ กุลพัฒนเดชานนท บานวังกระดาษเงิน ทต.ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
13 53114311600 นาง มาลัย เชื้อหงษ คลองน้ําตัน อบต.ซับเปบ วังโปง เพชรบูรณ
14 53114311601 นส. นงเยาว ครองยา บานดงลึก อบต.วังศาล วังโปง เพชรบูรณ
15 53114311602 นส. วันวิสา สิทธิเกษร บานวังแชกลอย อบต.วังศาล วังโปง เพชรบูรณ
16 53114311603 นาง สมร ทองกวด ทต.พุเตย ทต.พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
17 53114311604 นาง วัลภา รัตนพลแสน โคกปรง อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
18 53114311605 นส. ขวัญใจ องอาจ คลองบง อบต.น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
19 53114311606 นาง จริยา ศรีบานโพน โคกสําราญ อบต.น้ํารอย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
20 53114311607 นส. จตุพร ปนเอ่ียม บานโคกกรวด อบต.ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
21 53114311608 นาง วาสนา อนุรักษ แกงหินปูน อบต.สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
22 53114311609 นาง จิตติมา แพวศรีสาร รร.บานเข็มทอง อบต.สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
23 53114311610 นส. ปราณี ดุลสุจริตกุล บานโคกสะอาด ทต.โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ
24 53114311611 นส. ปยะมาส ตะกรุดเงิน รร.หนองสะแกส่ี ทต.โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ
25 53114311612 นาง พิศมัย พรมทอง บานวังขอน อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ
26 53114311613 นส. มุกดา เฉลิมวัฒน บานหนองตาลเสี้ยน อบต.นาสนุน ศรีเทพ เพชรบูรณ
27 53114311614 นาง ออย จีนยี่ บานตีบใต อบต.บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ
28 53114311615 นาง รุงฟา ทองเกิด บานเนินพัฒนา อบต.กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ
29 53114311616 นาง เทียน ประหยัดสิน บานวังชงโค อบต.กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ
30 53114311617 นส. จิตรดา กองเส็ง บานทาแดง อบต.ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ
31 53114311618 นาง เพียง ไวลิขิต บานยางงาม อบต.ยางงาม หนองไผ เพชรบูรณ
32 53114311619 นาง ทับทิม ครูเกษตร ทต.หลมเกา ทต.หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ
33 53114311620 นส. ณัฐวรา นันธาหูล อบต.หินฮาว อบต.หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เลขท่ี 331/4 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116812253 นส. ศิรินันท สุขสวัสดิ์ วัดบานกราง ทต.กงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย
2 53116812254 นส. กันนิกา บัวแกว วัดสิงหทอง อบต.กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
3 53116812255 นส. สุพัทนา ธรรมรักษา อบต.ดงเดือย อบต.ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
4 53116812256 นส. แพรวนภา ศรีสุนทร วัดโบสถ อบต.ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
5 53116812257 นส. สุภาวิดา รอดเขียว บานตะเขขาน อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
6 53116812258 นส. สุรียนิภา ทองแจม รร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ทต.ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
7 53116812259 นาง โสภณ อาคมวัฒนะ วัดดุสิตดาราม ทต.ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
8 53116812260 นาง นวลจันทร หนูคํา บานยางแหลม อบต.โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
9 53116812261 นาง นิธิกานต ขําแยม วัดธรรมปญญาราม อบต.โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
10 53116812262 นส. ทัศนีย ชํานาญเสือ บานน้ําพุ อบต.บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย
11 53116812263 นาง อาภัสรา เมฆเขียว บานลําคลองยาง อบต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
12 53116812264 นาง นันทกา กันนา ภาวนาราม อบต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
13 53116812265 นส. แสงสุรีย ตุมเขียว บานนิคมพัฒนา อบต.หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
14 53116812266 นส. อัมพร ชุมดวง บานใหมชัยมงคล ทต.เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสล่ียม สุโขทัย
15 53116812267 นาง จินดา ปานเทือก วัดสามหลัง ทต.เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสล่ียม สุโขทัย
16 53116812268 นส. นุชนาฏ ปญุญพันธ บานวังโตก ทต.ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทัย
17 53116812269 นส. พรรณชนิดา อินตาปอก บานวังหาด ทต.ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทัย
18 53116812270 นาง วิไลวรรณ ชิดเชื้อ ทต.ลานหอย ทต.ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย
19 53116812271 นาง รัชดาภรณ ขอนดอก รร.บานหนองจัง อบต.บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
20 53116812272 นาง ดาวลอย บุญกลํ่า วัดวังแดด อบต.บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
21 53116812273 นาง ธมลวรรณ คงดวน บานหนองเฒา อบต.ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย
22 53116812274 นส. พรนิภา ทรัพยเพชร บานวังไทร อบต.วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทัย
23 53116812275 นส. ถวิล มากอยู บานภูทอง อบต.วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย
24 53116812276 นส. ปวีณา สุขอน บานหนองสองตอน อบต.วังลึก บานดานลานหอย สุโขทัย
25 53116812277 นส. ธารารัตน ละอองเดช บานคลองปลายนา อบต.บานสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
26 53116812278 นาง อุไร เพชรรี่ วัดศรีเสวตวนาราม ทม.สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
27 53116812279 นส. วรรณศิริ คัมภีรพจน ทต.ศรีนคร ทต.ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
28 53116812280 นส. ดลนภา อินทรใจ วัดราษฏรศรัทธาธรรม ทต.ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
29 53116812281 นส. กันทิมา นอยนา บานทุงมหาชัย อบต.คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
30 53116812282 นส. เจนจิรา ชาวดง อบต.ศรีนคร อบต.ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
31 53116812283 นาง ชลอ เรื่องลือ ต.ดงคู อบต.ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
32 53116812284 นส. รัชนีย ละมาย ทาชัย ทต.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
33 53116812285 นส. อุษา ชูหลี หนองชาง ทต.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
34 53116812286 นาง จีรนันท สุวรรณรัตน ทต.หาดเส้ียว ทต.หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
35 53116812287 นส. แสงดาว มีไข บานดงยาปา อบต.บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
36 53116812288 นส. สุพรรษา ทัดชั่ง บานนิคม อบต.สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทัย
37 53116812289 นส. วราภรณ มีบุญ บานสันติสุข อบต.นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทัย
38 53116812290 นส. บุญชวย อินทรสอน รร.บานซาน อบต.บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย
39 53116812291 นส. วรรณพร มากคง รร.ปากคลองแดน อบต.บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย
40 53116812292 นาง นวลพรรณ บุญพรม ทม.สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
41 53116812293 นาง ปทมพร หนุนนาค เทศบาลวัดสวรรคราม ทม.สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
42 53116812294 นส. แสงเดือน การกิจ เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค ทม.สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
43 53116812295 นาง โศภิน ทับคลาย บานคลองวังทอง อบต.คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
44 53116812296 นาง พวงทอง หวังเอ้ืออัตตชน บานวังแร อบต.คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
45 53116812297 นส. เนตรนภา นวลระหงษ ปากน้ํา อบต.ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53117412887 นาง รสสุคนธ มากจุย ทต.ตรอน ทต.ตรอน ตรอน อุตรดิตถ
2 53117412888 นส. ณัฐชาว เกตุสุวรรณ บานแหลมถอน อบต.ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถ
3 53117412889 นส. กรรยา พิกุล วัดวังแดง อบต.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ
4 53117412890 นาง จรรยา จวนอาจ หมูหาสามัคคี อบต.บานแกง ตรอน อุตรดิตถ
5 53117412891 นส. ฤทัยรัตน นวมคํา ทาชาง อบต.น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ
6 53117412892 นาง ลีลาวดี กุลสิทธิ์ บอทอง ทต.ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ
7 53117412893 นาง แจม สิริพัฒนา บานน้ําลอก อบต.บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ
8 53117412894 นาง กนกวรรณ สีขํามี บานวังเบน อบต.บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ
9 53117412895 นาง อลิสา แจมใส บานแพะ อบต.บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ
10 53117412896 นส. ศุภิสรา หลาติ๊บ ทต.ทาปลา ทต.ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ
11 53117412897 นส. พิไลพร ภูสี ทต.น้ําปาด ทต.น้ําปาด ทาปลา อุตรดิตถ
12 53117412898 นาง ปาริชาติ โนวิน บานงอมมด อบต.ทาแฝก ทาปลา อุตรดิตถ
13 53117412899 นาง เฉลียว เจริญคํา บานหวยผ้ึง อบต.ทาแฝก ทาปลา อุตรดิตถ
14 53117412900 นาง ค้ําคาง โมเกิด บานนากล่ํา อบต.น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ
15 53117412901 นาง สุพัตรา อุดดี บานปางเกลือ อบต.น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ
16 53117412902 นส. ราตรี ลังกาวงศ บานหวยคอม อบต.น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ
17 53117412903 นส. สุวภัทร เดชกอง ผาเลือด อบต.ผาเลือด น้ําปาด อุตรดิตถ
18 53117412904 นส. ณัฐรดี ชามี บานโปงพาน อบต.หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถ
19 53117412905 นส. วิภาวรรณ จันทรเงิน บานสองสี อบต.หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถ
20 53117412906 นาง ยุวรี ฝางแกว บานหวยมุน อบต.หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถ
21 53117412907 นาง วิชุตา ศิริวัฒน คลองกะชี อบต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ
22 53117412908 นาง เยาวลักษณ เคนดา บานกองโค อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ
23 53117412909 นาง เครือวัลย ทิมใหผล บานบึงทายวน อบต.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ
24 53117412910 นาง ชะโรม ภูประเสริฐ บานคลองกะพั้ว อบต.บานโคน พิชัย อุตรดิตถ
25 53117412911 นาง สําเนียง สิงหประพันธ บอพระฯ ทต.คุงตะเภา เมืองฯ อุตรดิตถ
26 53117412912 นาง ศรีไพร แสงไทย ปากลวยฯ ทต.คุงตะเภา เมืองฯ อุตรดิตถ
27 53117412913 นาง นิตยา อุนไฝ ปาขนุนฯ ทต.คุงตะเภา เมืองฯ อุตรดิตถ
28 53117412914 นาง มณฑา เลี้ยงประเสริฐ หัวหาดฯ ทต.คุงตะเภา เมืองฯ อุตรดิตถ
29 53117412915 นาง จําลอง เลี้ยงเชื้อ คายพิชัยดาบหัก ทต.ทาเสา เมืองฯ อุตรดิตถ
30 53117412916 นส. วรนุช อิทธิวัฒนะ ทต.บานเกาะ ทต.บานเกาะ เมืองฯ อุตรดิตถ
31 53117412917 นาง มารยาท อยูเชื้อ บานปาเซา ทต.บานเกาะ เมืองฯ อุตรดิตถ
32 53117412918 นส. วารุณี จันทรกลัด ชมรมสามลอ ทม.อุตรดิตถ เมืองฯ อุตรดิตถ
33 53117412919 นส. เสาวลักษณ เชี่ยวชาญ บานวังถ้ํา อบต.ถ้ําฉลอง เมืองฯ อุตรดิตถ
34 53117412920 นส. นิชา บัวหลวง บานนารี อบต.ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ
35 53117412921 นาง วิไลวรรณ จันน้ําคบ บานมอนนางแหลม อบต.ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ
36 53117412922 นส. ดวงกมล บุญเกตุ วัดดงสระแกว อบต.ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อาคารโรงแรมเรือนตนสัก ชั้น 3 หอง 1223  ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110712087 นส. อาริญา สุขสวัสดิ์ แหลมหาด อบต.เกาะใหญ กระแสสินธุ สงขลา
2 53110712088 นาง นภาศิริ บัวสกัด ดานงา อบต.คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
3 53110712089 นาง สําอางค มณีแนม ควนเนียงใน อบต.รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
4 53110712090 นาง นิภาพร แกวพวงศ ปากบางภูมี อบต.รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
5 53110712091 นส. จิราภรณ บุญยรักษ วัดควนเนียง อบต.รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
6 53110712092 นส. หมุเหรียม สังคะโน มัสยิดดารุลดาหมาน อบต.หวยลึก ควนเนียง สงขลา
7 53110712093 นาง มลฑา ประดับศรี นาทับ อบต.นาทับ จะนะ สงขลา
8 53110712094 นส. รัตติยา หมัดเหล็ม บานปาระไม อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
9 53110712095 นส. สิรญิยา หีมมุเด็น บานสะกอม อบต.สะกอม จะนะ สงขลา
10 53110712096 นาง เยาวลักษณ ศรีอมร ปริก ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
11 53110712097 นาง ไสนะ หลีเส็น มัสยิดปาโระสิตี ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
12 53110712098 นส. ผการัตน ผอมแกว วัดลําไพล ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
13 53110712099 นส. พรรณประภา วิจิตร เกาะสะบา อบต.เกาะสะบา เทพา สงขลา
14 53110712100 นาง จรุวรรณ ทองใบเพ็ชร วัดพรุตู อบต.เกาะสะบา เทพา สงขลา
15 53110712101 นาง สมศรี สงอุน บานพุทธนิมิต อบต.ทามวง เทพา สงขลา
16 53110712102 นส. วิชุตา เภามี วัดโคกนาว อบต.ทามวง เทพา สงขลา
17 53110712103 นาง วันเพ็ญ พรหมทอง นิคมสรางตนเองเทพา อบต.เทพา เทพา สงขลา
18 53110712104 นาง สุพิน หวังหมัด ปาโอน อบต.เทพา เทพา สงขลา
19 53110712105 นส. พยุง หนูแกนเพชร บานควนหมาก อบต.วังใหญ เทพา สงขลา
20 53110712106 นาง เสาวณี สันสะและ พรุหลุมพี อบต.สะกอม เทพา สงขลา
21 53110712107 นส. สารียะ อนันทบริพงค วัดคงคาสวัสดิ์ อบต.สะกอม เทพา สงขลา
22 53110712108 นาง ลอองศิลป ทองแกว บานเกา อบต.คลองกวาง นาทวี สงขลา
23 53110712109 นส. สุมาลี ทองแกว บานนาปรัง อบต.คลองกวาง นาทวี สงขลา
24 53110712110 นาง ปุญยวีย แกวสุวรรณ บานลําพด อบต.คลองทราย นาทวี สงขลา
25 53110712111 นส. กนกพร แดงไชย วัดลําชิง อบต.คลองทราย นาทวี สงขลา
26 53110712112 นาง วรารัตน จันเสน บานชอนทอง อบต.ทับชาง นาทวี สงขลา
27 53110712113 นาง นงลักษณ ชูไทย กะทิง อบต.ทับชาง นาทวี สงขลา
28 53110712114 นาง วาสนา แกวทอง อบต.ประกอบ อบต.ประกอบ นาทวี สงขลา
29 53110712115 นส. วไลพร ทองคํา บานปอง อบต.สะทอน นาทวี สงขลา
30 53110712116 นส. อรฤทัย แกวกลับ บานสะพานเคียน อบต.สะทอน นาทวี สงขลา
31 53110712117 นส. เครือวัลย วิจิตร วัดพรหมประดิษฐ อบต.พิจิตร นาหมอม สงขลา
32 53110712118 นาง วาสนา บิลลาเตะ บอแพ ทต.ทาชาง บางกล่ํา สงขลา
33 53110712119 นส. สาเหระ ฤทธิโต บานหนองขวน ทต.ทาชาง บางกล่ํา สงขลา
34 53110712120 นส. ชารีนา บินรหัส ควนหิน ทต.พะวง เมือง สงขลา
35 53110712121 นส. อามีนา สายสลํา บานดอนขี้เหล็ก ทต.พะวง เมือง สงขลา
36 53110712122 นาง จริยา บัวก่ิง บานน้ํากระจาย ทต.พะวง เมือง สงขลา
37 53110712123 นาง อารยา ประแกว รวมใจพัฒนา ทน.สงขลา เมือง สงขลา
38 53110712124 นาง สมคิด เนียมวงศ วัดไทรงาม ทน.สงขลา เมือง สงขลา
39 53110712125 นาง ชลิตา ยินดี รร.วัดประดู ทต.บอตรุ ระโนด สงขลา
40 53110712128 นส. เกษรา ภูธวัชชัย ทต.กําแพงเพชร ทต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
41 53110712129 นส. รจนา เสียงดัง บานนาสีทอง ทต.นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
42 53110712130 นส. อัจฉรา หนูวงศ บานคอกชาง อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
43 53110712131 นส. จิราพร รัตนแกว บานปลายละหาน อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
44 53110712132 นส. อัจฉรา ชุมเปย วัดใหมทุงคา อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
45 53110712133 นาง สียะดะ หมัดอะด้ํา คลองตอ อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
46 53110712134 นาย ดลหรอหมาน เอียดหมาน หวยโอน อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
47 53110712135 นาง พรทิพย ละกะเต็บ เขารักเกียรติ อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
48 53110712136 นส. ดีกะ โสะขาว คลองกั่ว อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
49 53110712137 นาง สุภาพร ปานหลี บนควน อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขท่ี 160 หมู 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53110712138 นาง จันทรจิรา แกวอัมพร บานไทรใหญ อบต.ควนรู รัตภูมิ สงขลา
51 53110712139 นส. ทัศวรรณ ทองเสง รร.ชุมชนบานโคกคาย อบต.ควนรู รัตภูมิ สงขลา
52 53110712140 นส. จรวยพร ศรีวะปะ ศรีวิชัย อบต.คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
53 53110712141 นส. อุไรรัตน เพชรมณี ทุงเค่ียม อบต.ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
54 53110712142 นาง นิสา เกษมุล นิคม อบต.ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
55 53110712143 นส. สุมาลี มุหมีน เนินนิมิตร อบต.ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
56 53110712144 นาง อัฆรียมา บิลหมัน บานทาชะมวง อบต.ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
57 53110712145 นส. สุนิสา หรนหมาน มัสยิดบานทามะปราง อบต.ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
58 53110712146 นส. เหิม แกวประดิษฐ ปลายคลอง อบต.สนามชัย สทิงพระ สงขลา
59 53110712147 นส. ธญัชนก ศรีนวลขาว อบต.กระดังงา อบต.กระดังงา สทิงพระ สงขลา
60 53110712148 นส. เพญ็ศรี แสงศรีคํา อบต.จะทิงพระ อบต.จะทิงพระ สทิงพระ สงขลา
61 53110712149 นส. วราภรณ ทองมี บานยางเกาะ อบต.ปริก สะเดา สงขลา
62 53110712150 นส. อุมาพร ขวัญทอง บานหวยคู อบต.สํานักแตว สะเดา สงขลา
63 53110712151 นส. สากีเราะ ยะลาหะ ตันหยงมูหลง อบต.ธารคีรี สะบายอย สงขลา
64 53110712152 นส. รอสีเยาะ เลาะหนิ นุรุลอิสลามมียะห อบต.ธารคีรี สะบายอย สงขลา
65 53110712153 นส. อารีมะ สาแต บานแกแดะ อบต.ธารคีรี สะบายอย สงขลา
66 53110712154 นาง มารีดะ ยะลาหะ บานสุโสะ อบต.ธารคีรี สะบายอย สงขลา
67 53110712155 นส. ซัยเกาะ ยูโซะ บานหาดทราย อบต.ธารคีรี สะบายอย สงขลา
68 53110712156 นาง มีดะ บาโงสะตา ปายอจง อบต.ธารคีรี สะบายอย สงขลา
69 53110712157 นาง ไยเมาะ สาเมาะ วังโอะ อบต.จะแหน สะบายอย สงขลา
70 53110712158 วาที่ร.ต.หญิง เสาวนีย เกล้ียงแกว นะหเมาะลาแต อบต.ทุงพอ สะบายอย สงขลา
71 53110712159 นาง แมมูเนาะ ดาลี บานโครงสิเหรง อบต.ทุงพอ สะบายอย สงขลา
72 53110712160 นส. ไซนุง กามุง มัสยิดยาบัลโรดเหราะหมะ ทม.สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
73 53110712161 นส. สุนันทา อิสระ มัสยิดอีมาดลอิสลาม ทม.สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
74 53110712162 นาย สมเกียรติ ดิสโร บานยางงาม ทม.สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
75 53110712163 นาย สมโชค ดิลกอุดมชัย ทาไทร ทม.คลองแห หาดใหญ สงขลา
76 53110712164 นส. วอลีหะ บินอาสัน บานโปะหมอ(ศูนย3) ทม.คลองแห หาดใหญ สงขลา
77 53110712165 นส. รัฎชนก สุขแกว หนองนายขุย ทม.คลองแห หาดใหญ สงขลา
78 53110712166 นส. นลินภัทร สุวรรณชาตรี ต.ทุงตําเสา อบต.ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
79 53110712167 นาง ฝะติมะ บินอาหวา หัวสะพาน ทต.คูเตา หาดใหญ สงขลา
80 53110712168 นส. อนงค รัตนแกวมณี รร.คายเสนาณรงค ทม.คอหงส หาดใหญ สงขลา
81 53110712169 นส. ลภัสรดา ปานเฉลิม บานทุงงาย อบต.ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขท่ี 160 หมู 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112310672 นส. รจนา สองหลง ต.ตะเสะ อบต.ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
2 53112310673 นส. กัญทิมา ใจแฟบ อบต.ชอง อบต.ชอง นาโยง ตรัง
3 53112310674 นส. สุกัญญา เชยชื่นจิตร อบต.นาหมื่นศรี อบต.นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
4 53112310675 นส. อภินันทร เสียมไหม ทุงไทรทอง อบต.สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
5 53112310676 นส. ขวัญฤทัย ชายทุย มัสยิดตะวะตุลอิสลาม อบต.สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
6 53112310677 นส. รัตนาภรณ บุญเนื่อง บานน้ําฉา อบต.หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
7 53112310678 นส. สุมาลี ต้ันฉวน อบต.นาทามเหนือ อบต.นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
8 53112310679 นส. สายสุดา ชาตรีวงศ ทต.ยานตาขาว ทต.ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
9 53112310680 นส. ปยะนุช แกวละเอียด บานคลองปะเหลียน อบต.ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง
10 53112310681 นาง สิริยุภา อินทนิน บานควนอินทนินงาม อบต.ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง
11 53112310682 นาง สมปอง สองพัง บานทาบันใด อบต.ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง
12 53112310683 นาง ขวัญใจ เกล้ียงสงค บานนาโตง อบต.ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง
13 53112310684 นส. เฉลิมขวัญ สุระตะ บานโคกทรายเหนือ อบต.โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
14 53112310685 นส. เพียงแข กัตเวที บานตนปรง ทต.วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
15 53112310686 นส. พรศิรัตน พุมแกว บานยูงงาม อบต.อาวตง วังวิเศษ ตรัง
16 53112310687 นส. นิตยา ส่ีหมื่น อบต.เขาขาว อบต.เขาขาว สิเกา ตรัง
17 53112310688 นส. ไพฑูรย พลฤทธิ์ วัดเขาไมแกว อบต.เขาไมแกว สิเกา ตรัง
18 53112310689 นาง ชนิษฐา ชื่นชม บานไสตนวา อบต.บอหิน สิเกา ตรัง
19 53112310690 นส. รัตติภรณ ดีเบา บานนาหละ อบต.ไมฝาด สิเกา ตรัง
20 53112310691 นาง พรทิพย พลโคกกอง บานหวยตอ อบต.ไมฝาด สิเกา ตรัง

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนยตรัง) หวยยอด จ.ตรัง

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113211140 นส. นูอาซูรา เจะอายุ บานกาแย อบต.ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
2 53113211141 นาง สารีพะห เจะดอเลาะ บานไอรโซ อบต.ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
3 53113211142 นส. สุพัตรา ลาเตะ เจาะไอรอง อบต.จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
4 53113211143 นาง นีรา แวมายิ บานโตะเล็ง อบต.บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส
5 53113211144 นส. รอฮีเมาะ สาและ บานบูเกะตาโมง อบต.บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส
6 53113211145 นส. คอบือเซาะ เจะแน บานไอสะเตียร อบต.บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส
7 53113211146 นส. อัสหมะ ลีแมะ ยานาตุสสาลาม อบต.บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส
8 53113211147 นาง สารีปะ กือโด ดารูลอีมาน อบต.มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
9 53113211148 นส. มาสือนะ อาแว บานจูโงะ อบต.มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
10 53113211149 นาง มาซือนะ ดาโอะ บานบองอ-จูโวะ อบต.มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
11 53113211150 นส. อาอีดะ ยูนะ บานมะรือโบออก อบต.มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
12 53113211151 นส. นูรมา เปาะมุ มูฮํามาดียะห อบต.มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
13 53113211152 นส. รุสนะ เจะกาเมาะ บานบาเดาะมาตี อบต.ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
14 53113211153 นาง มือซะห สนิ กาบุ อบต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
15 53113211154 นส. กูรอซีดะ สะบูโด อัลยาดิ ทต.บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
16 53113211155 นาง ฮายาตี มะโซะ จําปากอ อบต.บาเระหนือ บาเจาะ นราธิวาส
17 53113211156 นส. ลาตีพะห สะเด็ง ยามูแรแน อบต.บาเระหนือ บาเจาะ นราธิวาส
18 53113211157 นาง ฮานีซะ มาเลาะ กาเยาะมาตี อบต.กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
19 53113211158 นาง รอปอซะ โตะกานี เชิงเขา อบต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
20 53113211159 นาง แวแอเสาะ สาเมาะ บานลุโบะสาวอ อบต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
21 53113211160 นาง ฟาซียะ ดอเลาะ ประจําจังหวัด ทม.นราธิวาส เมือง นราธิวาส
22 53113211161 นาย มะกอรี บือซา เขาตันหยง อบต.กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
23 53113211162 นส. นูรา สามะ สิรินธร อบต.กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
24 53113211163 นาง ซาลือมา ดอเลาะ บาโง อบต.โคกเคียน เมือง นราธิวาส
25 53113211164 นาง รอฮานา ยูโซะ บานทอน อบต.โคกเคียน เมือง นราธิวาส
26 53113211165 นาง มณี เล็กกระสัน บานโคกตีเต อบต.บางปอ เมือง นราธิวาส
27 53113211166 นาย อับดุลรอฮิม มะเกะ ดารุลวุซกอ อบต.ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
28 53113211167 นส. คอลีเยาะ แวแตลี อัลฮูดา อบต.จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
29 53113211168 นาง อาซียะ ดือเระ ตะปอเยาะ อบต.ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
30 53113211169 นาง นาศีฮะห บินยะหยา อบต.ย่ีงอ อบต.ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
31 53113211170 นส. สุไฮมะ ลาตะ บานปูตะ อบต.ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
32 53113211171 นส. อาซีซะห มะลี อัดดีนียะห อบต.ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
33 53113211172 นาง ตวนซารีดา นิมุ บานลุโบะดาโตะ อบต.ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
34 53113211173 นาง สุกัญญา แมเลาะปากา กาหนั๊วะ อบต.กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
35 53113211174 นาง เจะมาซือนะ ลูวา ปูโงะ อบต.กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
36 53113211175 นาง อารุณี วาเตะ บานลูโบะกาเยาะ อบต.เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
37 53113211176 นส. ซุริยา ยูโซะ บานกูจิงลือปะ อบต.เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
38 53113211177 นาง วานิดา ไชยยาว บานตอหลัง อบต.ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
39 53113211178 นาง มือละ สะอะ กูตง อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
40 53113211179 นส. สายดะ มะปเยาะ บานบองอ อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
41 53113211180 นาง อัมรูมา มูแย บานลาไม อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
42 53113211181 นาง ราตี ยะโกะ อาแนโตะอีแต อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
43 53113211182 นส. สมใจ พรหมบุตร ดราแดะ อบต.บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
44 53113211183 นส. ฮายาตี มะเกะ ดารุลฯ อบต.บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
45 53113211184 นาง ลาตีพะห เจะอาแซ บละแต อบต.บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
46 53113211185 นาง นารียะห มะสะ บาโงตา อบต.บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
47 53113211186 นาง มาซีเตาะ ยะโกะ บานธรรมเจรญิ อบต.โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
48 53113211187 นาง ศุภางคศรี บุญรักษา ทต.รือเสาะ ทต.รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
49 53113211188 นส. อามีนา เตะ ฮูแตมาแจ อบต.กายูคละ แวง นราธิวาส

ชื่อ - สกุล

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

รายงานตัว ณ โรงแรมเซาวเทิรนวิว เลขท่ี 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53113211189 นาง วิลาสินี ลิเปง บานจะมาแกะ อบต.แมดง แวง นราธิวาส
51 53113211190 นส. ซัลมา ดิง บานบาลูกา อบต.แวง แวง นราธิวาส
52 53113211191 นาง มาเรียม ดาหามะ มุสลิมวาตอนียะห อบต.แวง แวง นราธิวาส
53 53113211192 นาง นัตเราะ ตาเละ บานแอแว อบต.เอราวัณ แวง นราธิวาส
54 53113211193 นส. นิสุไรดา นิหะยี รร.บานน้ําทุเรียน อบต.รมไทร สุคิริน นราธิวาส
55 53113211194 นส. ซารีนา สารีงะ ไอยามู อบต.เกียร สุคิริน นราธิวาส
56 53113211195 นส. ซาลีฮา ประศรี รร.นิคมพัฒนา4 อบต.มาโมง สุคิริน นราธิวาส
57 53113211196 นาง นันทวดี ศรีหิรัญ บูเกะ อบต.มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
58 53113211197 นส. แวรอกายะ แวยูโซะ อิสละ อบต.ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
59 53113211198 นาง สําซียะห เจะเตะ บานบาโงฮูมอ อบต.กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
60 53113211199 นส. ฟารีดะห เจะอาแว บานบาโงสนิง อบต.กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
61 53113211200 นส. รอซีดะ มะยูนุ บานไอบาตู อบต.โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
62 53113211201 นาง อานีซะ บินมะยูนุ บานกลูบี อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
63 53113211202 นาง นูรฮายาตี อาแซ บานสากอ อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
64 53113211203 นาง ปยนันท รักชน วัดประดิษฐบุปผา อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงแรมเซาวเทิรนวิว เลขท่ี 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113611307 นส. อาอีดะ สะอิ บานกาหยี อบต.ตะโละดือรามัน กะพอ ปตตานี
2 53113611308 นส. กุสุมา และซา บานตะโละดือรามัน อบต.ตะโละดือรามัน กะพอ ปตตานี
3 53113611309 นส. รอบีฮะ มามะ มัสยิดดารุสลาม อบต.ปาบอน โคกโพธิ์ ปตตานี
4 53113611310 นส. ซารีพะ ซือรี ปาแดปาลัส อบต.ปากู ทุงยางแดง ปตตานี
5 53113611311 นส. สุไฮบะห สะนิ บานน้ําบอ อบต.บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตตานี
6 53113611312 นส. กมล พูลเงิน บานปาลัส อบต.ควน ปะนาเระ ปตตานี
7 53113611313 นส. คูซัยหมะ ลีเยาะ พอมิ่ง อบต.พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี
8 53113611314 นาง พาตีเมาะ หะแซ สดใสบานกูวิงฯ อบต.ทาน้ํา ปะนาเระ ปตตานี
9 53113611315 นส. มานีซะ มะโระ มัสยิดฮิดายาตุลอิสลามียะห อบต.ลุโบะยิไร มายอ ปตตานี
10 53113611316 นส. นูรฮายาตี ตาเยะ ต.ตันหยงลุโละ อบต.ตันหยงลุโละ เมืองปตตานี ปตตานี
11 53113611317 นส. ฟาริดา จิใจ บานกูแบปูยู อบต.มวงเตี้ย แมลาน ปตตานี
12 53113611318 นส. มูรีณี สิเดะ บานวังกวาง อบต.ปาไร แมลาน ปตตานี
13 53113611319 นส. ฟารีดะห เจะแว บราโอ อบต.ประจัน ยะรัง ปตตานี
14 53113611320 นาง ปาตีเมาะ ลานง บาซากะจิ อบต.กระโด ยะรัง ปตตานี
15 53113611321 นส. คอลีเยาะ บาเละ บานจาแบปะ อบต.ระแวง ยะรัง ปตตานี
16 53113611322 นาง ปาตีมา ยูโซะ บานโฉลง อบต.คลองใหม ยะรัง ปตตานี
17 53113611323 นาง อัสมะ อับดุลอาลีม บานศาลาสอง อบต.สะดาวา ยะรัง ปตตานี
18 53113611324 นส. นาปซะห ลาเตะ ประจัน อบต.ประจัน ยะรัง ปตตานี
19 53113611325 นส. พาบีละ กาหลง บานกอลํา อบต.กอลํา ยะรัง ปตตานี
20 53113611326 นส. ไยนะ ยะกะ บานกูแบสีรา อบต.กอลํา ยะรัง ปตตานี
21 53113611327 นาง สูไฮลาร จารง บานจาเราะ อบต.เขาตูม ยะรัง ปตตานี
22 53113611328 นาง หมะซง กะลูแป บานจาเราะบองอ อบต.เขาตูม ยะรัง ปตตานี
23 53113611329 นส. เจะซง มะลี กําปงบูดี อบต.แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปตตานี
24 53113611330 นส. พาดีละ โตะหะ บานตอหลัง อบต.ตอหลัง ยะหริ่ง ปตตานี
25 53113611331 นาง มีเนาะ ดาราแม็ง ปาโฮะกาเยาะ อบต.ตะโละ ยะหริ่ง ปตตานี
26 53113611332 นส. บัลกิส หะแว ดารุลอิฮซาน อบต.ตะบ้ิง สายบุรี ปตตานี
27 53113611333 นส. อามีนี ดือเระ บานกูแบบาเดาะ อบต.ตะบ้ิง สายบุรี ปตตานี
28 53113611334 นส. ยูรา รอนิง บานเจาะโบ อบต.แปน สายบุรี ปตตานี
29 53113611335 นส. สานีสะหิ มาฮะ บานบาเลาะ อบต.ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี
30 53113611336 นาง เปรมฤทัย มลสุขราช บานแปน อบต.แปน สายบุรี ปตตานี
31 53113611337 นาง รอฮานิง ยีดือเระ สายหมอ อบต.บางเขา หนองจิก ปตตานี

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงแรมเซาวเทิรนวิว เลขท่ี 399 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114011466 นาง สุณี เศษขาว บานทายาง ทต.ชะรัด กงหรา พัทลุง
2 53114011467 นาง เอมโอษฐ ทองมาก บานโหละจังกระ อบต.คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
3 53114011468 นาง สาหนะ เพ็งโอ ควนนายชอง อบต.เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
4 53114011469 นาง วิไล หอยสกุล บานจงเก ทต.จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
5 53114011470 นส. นภัสสร สังขเมียน บานไทยรัฐ อบต.หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
6 53114011471 นส. วิไล บัวผิน ทต.ควขนุน ทต.ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
7 53114011472 นาง แจมศรี แกวแฝก ทุงยางเปล อบต.พนมวังก ควนขนุน พัทลุง
8 53114011473 นาง สุภัสสรา กาญจโนภาส ธรรมสามัคคี ทต.พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
9 53114011474 นาง สุวิภา แกวจันทร บานในยาง ทต.พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
10 53114011475 นาง ศิริพร ทองเพชร บานปากคลอง ทต.มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
11 53114011476 นส. อายีชะ เจะนี ทต.แมขรี ทต.แมขรี ตะโหมด พัทลุง
12 53114011477 นส. อุสาห ภัยชํานาญ บานหัวชาง ทต.เขาหัวชาง ตะโหมด พัทลุง
13 53114011478 นาง ปรีดา เปรมดิษฐกุล บานตะโหมด ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
14 53114011479 นาง สมะลิหยาม หนูโสะ ลําธําร อบต.โคกสัก บางแกว พัทลุง
15 53114011480 นาง จาริวรรณ ไหมงํา บานปากพล อบต.นาปะขอ บางแกว พัทลุง
16 53114011481 นาง ศรญัญา ไชยวรรรณ วัดชางทอง อบต.นาปะขอ บางแกว พัทลุง
17 53114011482 นาง สุวิชา หมะหวีเอ็น สิรินธร อบต.นาปะขอ บางแกว พัทลุง
18 53114011483 นส. อรทัย เซงเล่ือนลอย บานทาเนียน ทต.เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
19 53114011484 นส. เสาวนิตย ชูแกว ต.ดอนทราย ทต.ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
20 53114011485 นาง อรพร อุทัยรังสี ทต.ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
21 53114011486 นาง เรณุ พรหมเมศร บานควนนกหวา ทต.หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
22 53114011487 นาง อรญิญา ไทยแกว วัดควนนางพิมพ อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
23 53114011488 นาง ชุลี ภูจอมจิตร วัดโรจนาราม อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
24 53114011489 นาง เยาวมาลย ศิริวัง วัดอัมพะวัน อบต.ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
25 53114011490 นาง ภัททิยา พรหมเพชร ควนเพ็ง อบต.โคกทราย ปาบอน พัทลุง
26 53114011491 นส. วรรนิภา สังขทอง ควนแสวง อบต.โคกทราย ปาบอน พัทลุง
27 53114011492 นาง ฉวีวรรณ บุญสง โคกทราย อบต.โคกทราย ปาบอน พัทลุง
28 53114011493 นาง สาลินี บุญมี พรุพอ อบต.โคกทราย ปาบอน พัทลุง
29 53114011494 นส. นุสรา ชายแกว บานโหละหาร อบต.ทุงนารี ปาบอน พัทลุง
30 53114011495 นาง ชูลาภ นุนพังยาง บานทุงคลองควาย อบต.ทุงนารี ปาบอน พัทลุง
31 53114011496 นาง อรอุมา ชูศรี บานทุงคาย อบต.หนองธง ปาบอน พัทลุง
32 53114011497 นาง อาติกะ เด็มเพร็ชหนอง บานหนองธง อบต.หนองธง ปาบอน พัทลุง
33 53114011498 นาง สุพรรณี พรหมสวัสดิ์ บานเหมืองตะก่ัว อบต.หนองธง ปาบอน พัทลุง
34 53114011499 นาง จรรยา จันทรศรีแกว บานประชาสามัคคี อบต.เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง
35 53114011500 นาง บุษบรรณ แกวขาว บานไสตอ ทต.บานพราว ปาพะยอม พัทลุง
36 53114011501 นาง กิจจา ขุนทอง บานเกาะยวน อบต.เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง
37 53114011502 นาง ภัชรี ชวยเนื่อง บานคลองใหญ อบต.เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง
38 53114011503 นาง พนิดา เกลาฉีด บานไสเลียบ อบต.เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง
39 53114011504 นส. อนงนุช สุวรรณภักดี ปาพะยอม อบต.ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง
40 53114011505 นส. วรรณา ทองทวี นางลาด ทม.พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
41 53114011506 นส. นันทนา มากชู วัดชัยชนะสงคราม ทม.พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
42 53114011507 นาง กัณฑิมา ภัทรภูติ บานตนไทร อบต.นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
43 53114011508 นาง ปราณี สังเมียน บานนาโหนด อบต.นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
44 53114011509 นาง อําพร วงศสวัสดิ์ มัสยิดหนูรนเอียะสาน อบต.นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
45 53114011510 นาง กนกพร เพชรกาฬ บานทาน้ํา อบต.ลําปา เมืองพัทลุง พัทลุง
46 53114011511 นาง สุพิศ สุวรรณภักดี บานเขาปู อบต.เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
47 53114011512 นาง จารุณี จันทคาม บานสํานักวา อบต.เขายา ศรีบรรพต พัทลุง

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116112170 นส. นิชรินทร ใจดี บานโตนปาหนัน อบต.ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
2 53116112171 นาง มาริยัน มรรคาเขต บานสวน อบต.ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
3 53116112172 นาง เครือวัลย ขวัญแกว สตูลพิปูนลนเกลา อบต.ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
4 53116112173 นส. รอกียะ บินหมาน บานควนโดน ทต.ควนโดน ควนโดน สตูล
5 53116112174 นส. ไซหนาบ หมาดทิ้ง ปนจอร ทต.ควนโดน ควนโดน สตูล
6 53116112175 นส. ยารอนะ ลาโหยด ดารุลฮูดาย อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล
7 53116112176 นส. เจนจิรา หมาดปนจอร บานทุงพัฒนา อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล
8 53116112177 นาง โตน เกปน อิสลาเฮ๊ียะ อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล
9 53116112178 นส. นิตยา อุมายี บานทาแพกลาง อบต.ทาแพ ทาแพ สตูล
10 53116112179 นาง ชารีฟะห นารอยี ดารุลญันหะห ทต.ฉลุง เมืองสตูล สตูล
11 53116112180 นส. ปรีดา นาวา บานตํามะลังใต อบต.ตํามะลัง เมืองสตูล สตูล
12 53116112181 นาง กัญญา เขียวหลง บานตํามะลังเหนือ อบต.ตํามะลัง เมืองสตูล สตูล
13 53116112182 นส. ผอูนรัตน ทองนอย รร.เทศบาล3 ทม.สตูล เมืองสตูล สตูล
14 53116112183 นส. จําป แทนประมูล บานวังสายทอง อบต.น้ําผุด ละงู สตูล

ชื่อ - สกุล

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ถ.ยนตรการกําธร ต.คลองคุด อ.เมือง จ.สตูล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110812298 นส. เกศินี เนเรียะ ตะเพินคี่ อบต.วังยาว ดานชาง สุพรรณบุรี
2 53110812299 นาง กัญญา โชติกเดชาณณงค บานดงรัง อบต.วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี
3 53110812300 นาง สัจจา ธัญญเจริญ ปาขี อบต.หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบุรี
4 53110812301 นส. อมรรัตน บุญเสริม ไผสีทอง อบต.องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี
5 53110812302 นส. กฤตพร เศรษฐบุตร หนองมะเขือขื่น อบต.องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี
6 53110812303 นาง สุนันทา แขวงสุน ทต.เขาดิน1 ทต.เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
7 53110812304 นส. วิจิตรา ทองโตน บานดงตาล-ดอนแค อบต.ปาสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
8 53110812305 นาง บังอร สมบัติเจริญ บานปากน้ํา ทต.ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
9 53110812306 นส. เกศา เกษรนวล รร.อนุบาล อบต.ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
10 53110812307 นาง วันทนีย คงสมจิตต วัดขวาง ทต.โคกครามพัฒนา บางปลามา สุพรรณบุรี
11 53110812308 นาง วาสนา อิมทขันตี วัดลานคา ทต.โคกครามพัฒนา บางปลามา สุพรรณบุรี
12 53110812309 นาง ศิริพร ศรีวัชรพงษ บานปาพฤกษ ทต.บานแหลมพัฒนา บางปลามา สุพรรณบุรี
13 53110812310 นาง ประทุมวดี ทองแท บานศุขเกษม ทต.บานแหลมพัฒนา บางปลามา สุพรรณบุรี
14 53110812311 นส. รัศมี ศรีสังข กฤษณา อบต.กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี
15 53110812312 นาง เสาวณิต สังขทอง ราษฎรบํารุง อบต.ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
16 53110812313 นส. จุฑารัตน เชื้อวงษดี วังน้ําเย็น อบต.วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบุรี
17 53110812314 นส. หัสนัย ลิสอน บานคลองโมง อบต.องครักษ บางปลามา สุพรรณบุรี
18 53110812315 นส. ยุพาวดี สุวรรณสูร บานโคกโคเฒา อบต.โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
19 53110812316 นาง ธาริณี แซเฮง วัดคันทด ทต.ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
20 53110812317 นส. ศิริพร สงางาม สุวรรณประภัสสร ทต.บางกุง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
21 53110812318 นาง ปยนันท แสงจันทร วัดหนอสุวรรณ อบต.โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
22 53110812319 นาง อารีย เจริญสุช บานพันตําลึง อบต.ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
23 53110812320 นส. สาธิมา แจงใจดี บานหัวไมซุง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
24 53110812321 นาง ฤทัยรัตน แกวพิพัฒน วัดอุทุมพราราม อบต.ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
25 53110812322 นาง จลกล พันธุจอย ปรีชาวุฒิคุณ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
26 53110812323 นาง สุรีย ศรีสัมพันธ เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
27 53110812324 นส. อภญิญา แกวนธัญญกรณ สระประทุม อบต.ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
28 53110812325 นส. กนกวรรณ วิรุมาศ สุวรรณนาคี อบต.ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
29 53110812326 นาง จงรักษ บุรัมยสูงเนิน อินทรศรัทธาราษฎร อบต.ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
30 53110812327 นาง อัญชนา ผลาเผือก บานโพธิ์ตะวันออก อบต.บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
31 53110812328 นาง อมรัตน สุดโต วัดโพธิ์ทาทราย อบต.บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
32 53110812329 นส. วรินทร ประเสริฐ บานรางกระทุม อบต.ไผขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
33 53110812330 นส. สุนันทา ออนคํา บานดอนสนวน อบต.ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
34 53110812331 นส. วราภรณ อานคําเพชร รร.วัดราษฎรศรัทธาธรรม อบต.ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
35 53110812332 นาย ณัฏฐพงษ เรือนฉาย รร.บานดอนโพ อบต.สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
36 53110812333 นาง นัตติมา ศรีวิเชียร บานคลองชะอม ทต.ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
37 53110812334 นส. สมหมาย เทพวงษ ไกเต้ีย ทต.วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
38 53110812335 นาง นิภาภรณ เกตุกอง บรรไดทอง ทต.วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
39 53110812336 นส. จุไรรัตน แกวศรีงาม สัปรสเทศ ทต.วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
40 53110812337 นส. พิมพลภัส พุมเข็ม รร.วัดบานกราง ทต.ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
41 53110812338 นาง พัชชา ศรีเมือง รร.วัดยาง ทต.ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
42 53110812339 นส. นฤมล แกวเขียว ต.บางงาม อบต.บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี
43 53110812340 นส. จงรักษ อินสวาง วัดปูเจา อบต.บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
44 53110812341 นาง จุรีย มีชัย วัดมวงเจริญผล อบต.ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
45 53110812342 นส. ศรัญญา เชื้อชมกุล รร.วัดสองพี่นอง อบต.ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบุรี
46 53110812343 นส. สมทรง ล้ําเลิศ วัดดอนกลาง อบต.เนินพระปรางค สองพี่นอง สุพรรณบุรี
47 53110812344 นส. น้ําออย แจมสี วัดบอสุพรรณ อบต.บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
48 53110812345 นาง สุกัญญา แกวกันดา เวฬุวัน อบต.บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
49 53110812346 นส. วิภาวรรณ สีสําลี หนองกระดี่ อบต.บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยสุพรรณบุรี 57 ถ.ปาโมก-สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53110812347 นส. พรนิภา ใจตรง วัดรางกราง อบต.ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
51 53110812348 นาง กัลยาณี คชสุวรรณ บานโคกหมอ อบต.กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี
52 53110812349 นาง อําไพ แบนประเสริฐ ต.บานสระ อบต.บานสระ สามชุก สุพรรณบุรี
53 53110812350 นาง กนิษฐา ฐานะ บานทุงแฝก อบต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
54 53110812351 นส. ชนิดา ลวรรณวงษ วัดหนองสังขทอง อบต.หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
55 53110812352 นส. วันทนีย สุขแสงทอง ต.หนองสะเดา อบต.หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
56 53110812353 นส. เอมสอางค สะอาดดี ทต.หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
57 53110812354 นส. อังสุมารินทร กอกูล บานหนองขาม อบต.หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
58 53110812355 นาง เบญจภรณ ศรีสวัสดิ์ บานสามัคคีธรรม อบต.หนองโพธิ์ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
59 53110812356 นส. อัมภาวัลย อุบล บานหนองราชวัตร อบต.หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
60 53110812357 นาง ปวีณา มังกร บานมาบพะยอม อบต.หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
61 53110812358 นส. สุวรรณา แกวสระแสน วัดยางย่ีแส ทต.กระจัน อูทอง สุพรรณบุรี
62 53110812359 นส. ราตรี ออนละออ บานจราใหม ทต.บานโขง อูทอง สุพรรณบุรี
63 53110812360 นส. ชลธิชา บองเพชร ทต.บานดอน ทต.บานดอน อูทอง สุพรรณบุรี
64 53110812361 นาง อําภา ทองคํา บานจรเขสามพัน อบต.จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี
65 53110812362 นาง ธีรารัตน หนูทอง อบต.ดอนคา อบต.ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี
66 53110812363 นาง ธุวพร ศรีอวม บานสระพังลาน อบต.สระพังลาน อูทอง สุพรรณบุรี
67 53110812364 นส. สําเภา เสมศึกสาม บานหวยหิน อบต.หนองโอง อูทอง สุพรรณบุรี
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ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111310042 นส. ธนัชพร ขวัญออน ทต.ดานมะขามเตี้ย ทต.ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
2 53111310043 นส. พิมานมาศ นพมาศ บานทุงมะขามเฒา อบต.กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
3 53111310044 นส. จารุณี จันทบูรณ วัดยางเกาะ อบต.กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
4 53111310045 นาง นภาพร นาสวนสุวรรณ คลิต้ี อบต.ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
5 53111310046 นส. ธิติมา แตงยัง บานกุยแหย อบต.หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
6 53111310047 นส. พาแพง ทองผาภูมิปรีดา บานหวยปากคอก อบต.หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
7 53111310048 นาง จุฑามาศ เกิดพันธุพงษ ทต.ทามวง ทต.ทามวง ทามวง กาญจนบุรี
8 53111310049 นาง รัชณีสร อินทรวัฒนา รร.เขาดินวิทยาคาร ทต.ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี
9 53111310050 นส. ปรียาภา พูแกว รร.วัดทาลอ ทต.ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี
10 53111310051 นาง วรรณี ยันตะพานิช วัดบานทอง ทต.ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี
11 53111310052 นส. ดวงใจ สงเวียง วัดวังขนายทายิการาม ทต.วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี
12 53111310053 นาง สุภา วอนเพียร รร.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม ทต.วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี
13 53111310054 นส. ตติยา นักเวช ทต.หนองขาว ทต.หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี
14 53111310055 นส. ชลนนันท แสงมานนท บานทุงทอง อบต.ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี
15 53111310056 นาง วิภารัตน รอดผ้ึง กระตายเตน ทต.ทาไม ทามะกา กาญจนบุรี
16 53111310057 นาง สมนึก ปูนจีน ครอพนัน ทต.ทาไม ทามะกา กาญจนบุรี
17 53111310058 นาง สุดา โพธิ์ทอง ทต.พระแทน ทต.พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
18 53111310059 นส. วนิดา เห็นดี บานจันทรลาด ทต.หนองลาน ทามะกา กาญจนบุรี
19 53111310060 นส. เสาวนีย เมืองพิธิ์ บานหนองไมแกน ทต.หนองลาน ทามะกา กาญจนบุรี
20 53111310061 นส. เกษการดา สุวรรณศรี สํานักครอ อบต.ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี
21 53111310062 นาง วาทินี เสือพาดกอน บานเกาหลัง อบต.ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี
22 53111310063 นส. จินตนา บรรณการ บานหวยปากงาม อบต.ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี
23 53111310064 นาง สุปราณี ทองสุขใส วัดดงสัก อบต.พงตึก ทามะกา กาญจนบุรี
24 53111310065 นส. พวงพิศ นกจันทร บานหนองกรด อบต.ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
25 53111310066 นส. วรรณา หยวกจุย บานหนองโรง อบต.ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
26 53111310067 นส. มณีรัตน จักหมื่นภูผา บานหวยกระดาน อบต.ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
27 53111310068 นส. ธิติมา ออนนอย บานสนามแย อบต.สนามแย ทามะกา กาญจนบุรี
28 53111310069 นส. ศิริกาญจน ชาวกรุงเกา บานดอนเขวา อบต.แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี
29 53111310070 นส. ศรีณญา โพธิ์ศรี วัดกระทุม อบต.แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี
30 53111310071 นส. นพมาส ใจแกว วัดหนองพลับ อบต.แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี
31 53111310072 นส. ยุวเรศ ยินดี ทต.น้ําตกไทรโยคนอย ทต.น้ําตกไทรโยคนอย ไทรโยค กาญจนบุรี
32 53111310073 นส. มนญัชยา ตุไทร ทต.วังโพธิ์ ทต.วังโพธิ์ ไทรโยค กาญจนบุรี
33 53111310074 นาย วิสุทธิ์ ยอดเรือน วัดพุตะเคียน อบต.ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
34 53111310075 นส. สุนารี ยุติธรรม ต.ไทรโยค อบต.ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
35 53111310076 นาง จันทรา พรหมรัตน บานทุงมะเซอยอ อบต.บองต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี
36 53111310077 นส. นันทิกานต ถิ่นขจร บานบองต้ีลาง อบต.บองต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี
37 53111310078 นาง ธัญมน มงคล วัดบองต้ี อบต.บองต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี
38 53111310079 นาง สุวรรณดี คําสอาด วัดไทรทอง อบต.ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
39 53111310080 นส. เต็มดวง ชื่นชมทรัพย บานบองต้ีนอย อบต.วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
40 53111310081 นส. นพมาศ ใจตรง บานหนองปลาซิว อบต.ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
41 53111310082 นาง วันเพญ็ แกวมีมาก บานวังสิงห อบต.สิงห ไทรโยค กาญจนบุรี
42 53111310083 นาง รัตติกาญจน ปรีเปรม บานปากกิเลน อบต.สิงห ไทรโยค กาญจนบุรี
43 53111310084 นาง สกุลรัตน อุตสาหะ ทต.บอพลอย ทต.บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
44 53111310085 นาง แสงเดือน ลบแยม ทต.หนองรี ทต.หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
45 53111310086 นส. เบญจพร ภูเล่ือมขํา บานทุงมะสัง อบต.หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี
46 53111310087 นาง อรกานต ใจหาญ สามยอด อบต.ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
47 53111310088 นาง จีรวรรณ นพรัชษธาดา หนองหวา อบต.ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
48 53111310089 นส. ภาวิณี คํามี อบต.ชองดาน อบต.ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
49 53111310090 นส. สุมล ทองอินทร บานดอนเจดีย อบต.ดอนเจดีย พนมทวน กาญจนบุรี

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53111310091 นาง ปทุม สุทธิจักร บานดอนตาเพชร อบต.ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
51 53111310092 นาง ลําดวน ใจดี บานตลาดเขต ทต.ตลาดเขต พนมทวน กาญจนบุรี
52 53111310093 นส. สุขฤทัย มาทัพ อบต.พนมทวน อบต.พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
53 53111310094 นส. จันทรทิมา วิมูลศักด์ิ ทม.กจ. ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
54 53111310095 นส. อทิตยา กุลพานิช บานหัวหิน อบต.ทามะขาม  เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
55 53111310096 นาง จารุวรรณ ขําพระบุตร วัดทามะขาม อบต.ทามะขาม  เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
56 53111310097 นาง อัสษฎี ขยันการ วัดบานยาง อบต.ทามะขาม  เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
57 53111310098 นส. สุกัญญา คําวัดไทร ทต.หนองฝาย ทต.หนองฝาย เลาขวญั กาญจนบุรี
58 53111310099 นส. มนัสนันท เข็มเพชร บานหนองปลิง อบต.ทุงกระบํ่า เลาขวัญ กาญจนบุรี
59 53111310100 นส. ชญัญา เนตรแกว บานหนองหวาย อบต.ทุงกระบํ่า เลาขวัญ กาญจนบุรี
60 53111310101 นส. นภา พุมพันธุวงศ หมูบานปาไม อบต.ทุงกระบํ่า เลาขวัญ กาญจนบุรี
61 53111310102 นส. น้ําทิพย พยาบาล บานชองกล่ิงชองเกรด อบต.หนองนกแกว เลาขวญั กาญจนบุรี
62 53111310103 นส. ปนัดดา ปนกระจัน บานหนองนกแกว อบต.หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบุรี
63 53111310104 นส. นิตยา พลาเผือก บานตลุงเหนือ อบต.หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี
64 53111310105 นาง บุญสี อินอํานวย บานน้ําโจน อบต.หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี
65 53111310106 นาย สมาน ลีสุขสาม บานโปง อบต.หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี
66 53111310107 นส. สมคิด โพธิ์ทอง บานหนองตากาย อบต.หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี
67 53111310108 นส. รัฎฐา สวางศรี วัดหนองกะหนาก อบต.หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
68 53111310109 นส. คนึงนิตย โภคา บานหนองโสน อบต.หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
69 53111310110 นส. กชนันท สวัสดิ์คณา บานเขาแหลม อบต.เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
70 53111310111 นส. ดวงทอง จันทรทาทอง ทต.สระลงเรือ ทต.สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี
71 53111310112 นาง แจง คําปาน วัดหวยกระเจา ทต.หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี
72 53111310113 นส. วาธิน ไตรปฎก รร.บานหนองนางเลิ้ง อบต.ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี
73 53111310114 นส. สุภาพ หาระทา วัดดอนแสลบ อบต.ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี
74 53111310115 นส. พัชรี มีศรี วักนาใหม อบต.วังไผ หวยกระเจา กาญจนบุรี
75 53111310116 นาง กัญญานาตย เชื้อวงษ วัดวังไผ อบต.วังไผ หวยกระเจา กาญจนบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112710779 นาง สมคิด พระแทน บานหนองกระทุม อบต.หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
2 53112710780 นส. สาน สระทองออน บานหนองเทียม อบต.สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
3 53112710781 นส. วารี หวยหงษทอง บานหวยขวาง อบต.หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
4 53112710782 นส. วันเพ็ญ ปนแกว บานหวยดวน อบต.รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
5 53112710783 นาง ดาราพร เพชรรุณ ประถมฐานบิน อบต.กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
6 53112710784 นส. ยุพิน น้ําใจตรง อบต.กระตีบรวมใจ อบต.กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
7 53112710785 นส. ธนัชชนก เชียงแกนตา ต.ลําเหย อบต.ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
8 53112710786 นส. ธญัญารัตน งามวิลัย วัดกงลาด อบต.หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
9 53112710787 นส. สาวิตรี กุพันแล วัดสระส่ีเหล่ียม อบต.ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
10 53112710788 นส. ภคภรณ เอ่ียมจันทรพวง โคกเขมา อบต.แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
11 53112710789 นส. ษิริกาญจน สุขชู ทต.หวยพลู ทต.หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม
12 53112710790 นาง วราพร ธนทรัพยโยธิน ทาตําหนัก อบต.ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
13 53112710791 นาง สําเนา ศิริพิน บานศรีมหาโพธิ์ อบต.ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
14 53112710792 นาง มะลิวรรณ บูสามสาย บานหวยกรด อบต.แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
15 53112710793 นส. กนิษตา แซอุย ต.ไผหูชาง อบต.ไผหูชาง บางเลน นครปฐม
16 53112710794 นส. นงนุช เหลืองชางทอง นราภิรมย อบต.นราภิรมย บางเลน นครปฐม
17 53112710795 นส. อรวรรณ เจรญิพร บานนราภิรมย อบต.นราภิรมย บางเลน นครปฐม
18 53112710796 นส. มาลัย แกวไทรฮุน วัดไผจรเข อบต.ไทรงาม บางเลน นครปฐม
19 53112710797 นส. บัวหลวง บญุแยม อบต.บัวปากทา อบต.บัวปากทา บางเลน นครปฐม
20 53112710798 นส. เสาวลักษณ โฉมฉาย บานวัดสุวรรณ อบต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
21 53112710799 นาง อรรินทร พุกยม ต.มาบแค อบต.มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
22 53112710800 นาง ชุมศรี มีกํ่า ทต.ดอนยายหอม ทต.ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
23 53112710801 นส. พรพิมล ผิวออน ทต.โพรงมะเด่ือ ทต.โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
24 53112710802 นาง ลําใย หลิมไทยงาม บานหนองขาหยั่ง อบต.สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม
25 53112710803 นส. จิราพร นาคใหญ บานตนมะขาม อบต.สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
26 53112710804 นาง นงนุช จิตหาญ ตลาดจินดา อบต.ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
27 53112710805 นส. หทัยรัตน สุทธารมย ทม.ไรขิง ทม.ไรขิง สามพราน นครปฐม
28 53112710806 นส. ปทิชญา บุญมีรอด บานคลองจินดา อบต.คลองจินดา สามพราน นครปฐม
29 53112710807 นส. ภาวินี บุญมีรอด บานพาดหมอน อบต.คลองจินดา สามพราน นครปฐม
30 53112710808 นส. นงลักษณ หรายมณี วัดวังน้ําขาว อบต.คลองจินดา สามพราน นครปฐม
31 53112710809 นาง สมใจ นาคสมญาติ วัดออมใหญ ทต.ออมใหญ สามพราน นครปฐม
32 53112710810 นาง เพชรน้ําคาง สังขรักษา อบต.บางชาง อบต.บางชาง สามพราน นครปฐม
33 53112710811 นาง พัชรีย ศรีอนันต อบต.ยายชา อบต.ยายชา สามพราน นครปฐม
34 53112710812 นส. สมเจตน ล้ิมคาง อบต.หอมเกร็ด อบต.หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม
ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113711338 นส. ทัศณีย หอมสุวรรณ วัดมเหยงค ทต.อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

2 53113711339 นส. น้ําผ้ึง ศิลธรรม อบต.ปากจั่น อบต.ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

3 53113711340 นาง เสาวลักษณ ทิศาภาคย บานโคกตาพรหม อบต.ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา

4 53113711341 นส. วาสนา มงคลสังข วัดวังชะโด อบต.บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา

5 53113711342 นาง อุไร บุญฤทธิ์ ไทยรัฐวิทยา3 ทต.บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา

6 53113711343 นาง นภาพร ชุมแสง รร.วัดเทพสนทวารี ทต.บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา

7 53113711344 นส. พรทิพย สุวรรณนาค รร.วัดไทรโสภณ ทต.บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา

8 53113711345 นส. สุชาดา จิตกระแสร รร.วัดสนามไชย อบต.สนามไชย บางไทร พระนครศรีอยุธยา

9 53113711346 นาง ธมนวรรณ รุจิวุฒิ รร.วัดอนุกุญชราราม อบต.กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา

10 53113711347 นาง ดัชนี จิตรีธาตุ รร.ศรีบางไทร ทต.บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา

11 53113711348 นส. ศิริรัตน สุขราชกิจ วัดหนาตางใน อบต.บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา

12 53113711349 นาง มะลิ ไหลอุดม วัดอินกัลยา อบต.บานลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

13 53113711350 นาง จงดี เพชรงาม ทต.บานสราง ทต.บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

14 53113711351 นาง อัญชลี ธนีบุญ ทต.พระอินทราชา ทต.พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

15 53113711352 นาง แนงนอย สระบัว รร.คลองจิก ทต.คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

16 53113711353 นาย วินัย เลิศอาภารัตน วัดชุมพลนิกายาราม ทต.บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

17 53113711354 นาง จันคนา วงษา อบต.นาคู อบต.นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา

18 53113711355 นาง พเยาว วงษประยูร อบต.ลาดน้ําเค็ม อบต.ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

19 53113711356 นส. ผัสพร มินันที ทน.พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
20 53113711357 นาง จันทรจิรา ฉิมกลาง พรพินิตพิทยาคาร อบต.สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
21 53113711358 นาง ปยนันท กฤษณะสังข รร.วัดชางใหญ อบต.วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
22 53113711359 นส. อุศนา เหมซมัน อบต.ลุมพลี อบต.ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
23 53113711360 นาง ลําพึง กองสถิตย รร.ชุมชนวัดสุเมธ อบต.บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา

24 53113711361 นาง บุญประคอง วัฒนเกตุ วัดปากคลอง ทต.มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา

25 53113711362 นส. เปรมจิต กิจวรรณี อบต.บานขวาง อบต.บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา

26 53113711363 นาง ชลธิชา พรหมชัย วัดราษฎรปุณณาราม อบต.คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

27 53113711364 นส. ทิพวรรณ ทรัพยพันธ อบต.คูสลอด อบต.คูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

28 53113711365 นส. ขวัญเรือน รุงรัศมี รร.วังนอยฯ ทต.ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

29 53113711366 นาง สุกัญญา สุวรรณประภา รร.วัดศรีประชา ทต.ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

30 53113711367 นาง ฉะออน หมายตอกลาง รร.วัดศิวาราม ทต.ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

31 53113711368 นส. วราภรณ ฉํ่ามาก วัดบานชาง ทต.ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

32 53113711369 นาง นันทนาพร เจริญสุข จรูญกิมล้ี ทต.ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

33 53113711370 นาง ศิริจันทร ธาระมัต วัดกลางคลองวัฒนาราม ทต.เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา

34 53113711371 นาง อังคนา เปลงวาจา วัดเจาเจ็ดใน ทต.เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา

35 53113711372 นส. มะปราง จันทมูล วัดบานแพน ทต.สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา

36 53113711373 นส. นฤมล ชิราพร บานกระทุม ทต.หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

37 53113711374 นส. อัมพา ควรแท วัดบันไดชาง ทต.หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

38 53113711375 นส. จิราพร ฉายชูวงษ วัดประดูฯ ทต.หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

39 53113711376 นส. ราตรี ฤกษดี วัดหัวเวียง ทต.หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

40 53113711377 นาง วราภรณ นาชัย รร.วัดกระโดงทอง อบต.บานโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา

41 53113711378 นาง สุนันท สังขประไพ วัดโคกชาง ทต.อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

42 53113711379 นาง จงกลณี จริตดี วัดจําปา ทต.อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

43 53113711380 นาง สุรัสวดี ฤทธิชัย วัดโตนด อบต.ขาวเมา อุทัย พระนครศรีอยุธยา

44 53113711381 นาง จินตนา นาคเกษม วัดสะแก อบต.ขาวเมา อุทัย พระนครศรีอยุธยา

45 53113711382 นาง สมฤดี คามีศักด์ิ บานเปด อบต.ขาวเมา อุทัย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

รายงานตัว ณ วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา ถ.ปาโทน  ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53117212692 นส. อารีย รอดละมูล ทต.บางจัก ทต.บางจัก วิศษชัยชาญ อางทอง
2 53117212693 นาง มณฑา วงษปาน รร.ชุมชนวัดวิเศษฯ ทต.ศาลเจาโรงทอง วิศษชัยชาญ อางทอง
3 53117212694 นส. วลีลักษณ ฤทธิไชยกูล รร.บานไผหมูขวิด อบต.ย่ีลน วิศษชัยชาญ อางทอง
4 53117212695 นส. ศิริวรรณ เกตุชีพ รร.วัดหวยโรง ทต.หวยคันแหลน วิศษชัยชาญ อางทอง
5 53117212696 นาง ยุพิน มีฤกษ รร.วัดอบทม อบต.ย่ีลน วิศษชัยชาญ อางทอง
6 53117212697 นส. วันเพญ็ ดวงโต วัดอบทม อบต.หัวตะพาน วิศษชัยชาญ อางทอง
7 53117212698 นส. วาลิกา เกตุนาค อบต.หลักแกว อบต.หลักแกว วิศษชัยชาญ อางทอง
8 53117212699 นส. สายทอง สาลีกิจ ทม.อางทอง ทม.อางทอง เมืองฯ อางทอง
9 53117212700 นส. เมทินี เอ่ียมสําอางค รร.วัดราชปกษี อบต.โพสะ เมืองฯ อางทอง
10 53117212701 นส. จันทกานต จันทรออน อบต.ตลาดกรวด อบต.ตลาดกรวด เมืองฯ อางทอง
11 53117212702 นส. วรรณเพ็ญ จันทราภิรมย บานยางชาย อบต.ยางชาย โพธิ์ทอง อางทอง
12 53117212703 นาง พิกุล แตงงาม รร.วัดงิ้วราย อบต.ยางชาย โพธิ์ทอง อางทอง
13 53117212704 นาง ยุภา ดีจริง รร.วัดยางทอง อบต.บางเจาฉา โพธิ์ทอง อางทอง
14 53117212705 นส. ธันยจิรา กมลพัฒนชุติกุล รร.วัดสามประชุม อบต.บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง
15 53117212706 นาง บุญมาก สุขสงวน รร.วัดมหานาม ทต.จระเขรอง ไชโย อางทอง
16 53117212707 นาง บังอร สุขมานพ รร.วัดละมุด ทต.จระเขรอง ไชโย อางทอง
17 53117212708 นาง สุนทรี มากสุวรรณ วัดจาบุญเกิด อบต.เทวราช ไชโย อางทอง
18 53117212709 นส. นิตยา เอ่ียมประไพ วัดไชโย ทต.เกษไชโย ไชโย อางทอง
19 53117212710 นส. ศิริรัตน ศรีทรง อบต.ราชสถิตย อบต.ราชสถิตย ไชโย อางทอง
20 53117212711 นาง เพ็ญพักตร พัดโบก วัดบานแก อบต.ศรีพราน แสวงหา อางทอง
21 53117212712 นาง ชมกร โสพิน วัดบานพราน อบต.ศรีพราน แสวงหา อางทอง
22 53117212713 นส. วิไลพร เงินดี อบต.บานพราน อบต.บานพราน แสวงหา อางทอง
23 53117212714 นส. สวิง เปรมปญญา อบต.นรสิงห อบต.นรสิงห ปาโมก อางทอง

ชื่อ - สกุล

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงเรียนอางทองปทมโรจน  อ.เมือง จ.อางทอง

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53110912365 นาง ทรงศรี วัชรนพวิกา ทต.ทาทองใหม ทต.ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
2 53110912366 นาง ดารารัตน กุศลธรรม มัสยิดยาเมียะฮ ทต.ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
3 53110912367 นาง นอย พงศยูโสะ มัสยิดเยาฮารุณดีนียะห ทต.ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
4 53110912368 นาง จินตนา วิชัยดิษฐ บานคลองสระ อบต.คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
5 53110912369 นาง วรรณา มงกุฎทอง บานทับทอน อบต.ทุงกง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
6 53110912370 นาง เกยูร วณิชชาภิวงศ อบต.บานใต อบต.นาใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี
7 53110912371 นาง อุทุมพร จิราสิต เทศบาล1(วัดคงคาราม) ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
8 53110912372 นส. เสาวลักษณ วงศทรัพย เทศบาล1(วัดประเดิม) ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
9 53110912373 นส. อังคณา มีเดช เทศบาล2(วัดประเดิม) ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
10 53110912374 นาง ปรีดา ทองเรือง เทศบาล3(วัดคีรีวงการาม) ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
11 53110912375 นส. ฐิตาพร นิจจันพันศรี เทศบาล4(วัดสวางอารมณ) ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
12 53110912376 นาง อรอุมา เจริญสุข บานทองกรูด ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
13 53110912377 นาง มลฤดี แพกุล บานบางปอ ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
14 53110912378 นส. เฉลิมศรี สมหวัง วัดภูเขาทอง ทม.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
15 53110912379 นส. ชนิดา วิจารณ หินลาด อบต.น้ําหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
16 53110912380 นาง จิราภรณ หนูศรีแกว บานคลองโร อบต.บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี
17 53110912381 นาง วิไลลักษณ ชมภูพล บานบางคราม อบต.ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี
18 53110912382 นาง นิสา ชัยบรรดิษฐ บานเสวียด อบต.เสวียด ทาฉาง สุราษฎรธานี
19 53110912383 นาง พิจิตรา เฮาตระกูล ทต.ทาชนะ ทต.ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
20 53110912384 นาง จงพิศ จุลกรานต อบต.ทาชนะ อบต.ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
21 53110912385 นส. อรวรรณ ราชฤทธิ์ บานไรยาว อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
22 53110912386 นส. ศรีโสภา สุขนาวา แมทะลาง อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
23 53110912387 นาง พนิดา หีมขาว อัสนุเราะห อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
24 53110912388 นาง ธิดารัตน ชวยอินทร บานคลองโสด อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
25 53110912389 นาง พนิดา เนตมณี บานหวยเคี่ยม อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
26 53110912390 นส. อรอุมา ธาตุทอง ต.วัง อบต.วัง ทาชนะ สุราษฎรธานี
27 53110912391 นส. วิภารัตน พัฒแทน อบต.พะแสง อบต.พะแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี
28 53110912392 นาง จันจิรา ชวยเจริญ ลมโชย ทม.นาสาร บานนาเดิม สุราษฎรธานี
29 53110912393 นาง กัลยา ชาตะเวที บานหนองเรียน อบต.นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี
30 53110912394 นส. ลาวัลย ไสยรินทร บานหวยใหญ อบต.บานนา บานนาสาร สุราษฎรธานี
31 53110912395 นส. วันสงกรานต ศรีเผือก บานควนเนียง อบต.พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี
32 53110912396 นส. กิตติยา รัตนพันธ บานชองชาง อบต.พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี
33 53110912397 นส. วนิดา คงทอง บานเขานอย อบต.ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี
34 53110912398 นาง มาลี เกิดสมบัติ ปลายธารา อบต.ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี
35 53110912399 นาง อรอนงค คํามาเขียว อบต.สาคู อบต.สาคู พระแสง สุราษฎรธานี
36 53110912400 นาง ประพิศ ศิริรัตน บานโคกมะมวง อบต.สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี
37 53110912401 นาง สายใจ โพธิ์หิรัญ คลองน้ําเย็น อบต.สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี
38 53110912402 นส. ศรญัญา มีลักษณะ รร.บานราษฎรประสานจิต อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎรธานี
39 53110912403 นส. ยุวดี สุระกา รร.วัดรัษฎาราม อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎรธานี
40 53110912404 นส. เกษณีย บัวทอง อบต.บางงอน อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎรธานี
41 53110912405 นส. อารีรัตน ภูเปล่ียน รร.วัดสามัคคี อบต.ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรธานี
42 53110912406 นส. ระวีวรรณ พลวรรณ บานหวยกรวด อยต.มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี
43 53110912407 นาย ฉัตรชัย สมรักษ รร.เทศบาล4(วัดโพธาวาส) ทน.สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
44 53110912408 นส. ประภาพร ภูมิไชยา บานคลองมุย อบต.ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี
45 53110912409 นาง ชาลิสา วาดนิ่ม บานคลองวาย อบต.ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี
46 53110912410 นส. รุงรัตน เรืองรงค บานทานหญิง อบต.ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี
47 53110912411 นาง กิจการ เดชาสิทธิ์ บานเทพนิมิตร อบต.ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี
48 53110912412 นส. บุษผาทิพย ไชยเทพ บานเขาปูน ทต.เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี
49 53110912413 นส. พัศมัย วงศสวัสดิ์ ทต.บานสอง ทต.บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร เลขท่ี 143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53110912414 นส. อรอุมา เพชรคง ทต.เมืองเวียง ทต.เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎรธานี
51 53110912415 นาง จิราภรณ จันทรเดช ทต.เวียงสระ ทต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร เลขท่ี 143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111210001 นาง อนุสรา อมีเด็น บานโละใหญ อบต.เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบ่ี
2 53111210002 นส. ดวงหทัย ทิมทอง บานหลังสอด อบต.เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบ่ี
3 53111210003 นาง สุจิตร ทิมทอง มัสยิดสามัคคีมัสยิด อบต.เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบ่ี
4 53111210004 นส. วิภา หาญทะเล บานเกาะปอ อบต.เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบ่ี
5 53111210005 นส. ศิริวรรณ สุภาพ บานคลองยาง อบต.คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี
6 53111210006 นส. อาฉะ บิลหีม บานนูรุนอิหมาน อบต.คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี
7 53111210007 นาง นิตยา รักษาจิตต บานขุนรายา อบต.คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี
8 53111210008 นาง อารียา พยายาม มัสยิดบานทุงหยีเพ็ง อบต.ศาลาดาน เกาะลันตา กระบ่ี
9 53111210009 นาง สุดใจ กสิคุณ มัสยิดบานโละดุหยง อบต.ศาลาดาน เกาะลันตา กระบ่ี
10 53111210010 นส. ยะมีละ กกใหญ มัสยิดบานคลองโขง อบต.ศาลาดาน เกาะลันตา กระบ่ี
11 53111210011 นาง ธัญญรัฐ ญาติพิทักษ บอมะมวง อบต.ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี
12 53111210012 นส. อนุสรา ไพนุศิลป บานคลองทอมเหนือ อบต.คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบ่ี
13 53111210013 นส. พัชรินทร ลูกหยี บานทุงครก อบต.คลองพน คลองทอม กระบ่ี
14 53111210014 นส. มาลินี วีระปจจานนท บานพรุใหญ อบต.คลองพน คลองทอม กระบ่ี
15 53111210015 นส. น้ําทิพย ชัยเพชร หวยลึก อบต.ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี
16 53111210016 นาย อนันต แซเฮง บานดาน อบต.พรุดินนา คลองทอม กระบ่ี
17 53111210017 นส. ฤทัยรัตน ศิริมานูญ บานควรเศียร อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
18 53111210018 นาง เตือนจิต หาการ วัดบานตัวอยาง อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
19 53111210019 นาง รัตนา กลับฉ่ิง บานในชอง อบต.ทับปริก เมืองกระบ่ี กระบ่ี
20 53111210020 นาย อาบู บุญแตง บานในไร อบต.หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
21 53111210021 นส. จันทพร สีดอกบวบ บานหนองกก อบต.ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
22 53111210022 นาย กิตติ ก่ิงเล็ก บานเขากลม อบต.หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
23 53111210023 นส. สุรินทร นบนอบ บานทุงตนปก อบต.เขาคราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี
24 53111210024 นส. สุดา มุคุระ บานไหนหนัง อบต.เขาคราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี
25 53111210025 นส. สุดารัตน มัฐฏารักษ ทต.ลําทับ ทต.ลําทับ ลําทับ กระบ่ี
26 53111210026 นส. ศิริลักษณ เกษศรี บานภูผา อบต.ลําทับ ลําทับ กระบ่ี
27 53111210027 นส. บุญเรือน ไหมทอง บานยานอุดม อบต.ลําทับ ลําทับ กระบ่ี
28 53111210028 นาง บุญลอบ แกวเจือ บานไสใน อบต.ทุงไทรทอง ลําทับ กระบ่ี
29 53111210029 นส. สุภญิญา อุษาวิลาวัณย บานเกาะจํา อบต.เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
30 53111210030 นส. ลัดดา บุตรนอย บานคลองเขมา อบต.คลองเขมา เหนือคลอง กระบ่ี
31 53111210031 นส. ภาวณี นักฟอน อบต.หวยยูง อบต.หวยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
32 53111210032 นาง ฉวีวรรณ หนูเมือง ทต.อาวลึกใต ทต.อาวลึกใต อาวลึก กระบ่ี
33 53111210033 นาง ดวงฤหทัย คําอินทร บานเขาลอม อบต.เขาใหญ อาวลึก กระบ่ี
34 53111210034 นส. จิรสุดา เกาพันธ บานคลองยา อบต.คลองยา อาวลึก กระบ่ี
35 53111210035 นส. ชลธิชา ตูแวตาแม บานชองไมดํา อบต.คลองหิน อาวลึก กระบ่ี
36 53111210036 นาง สุดาภรณ สกุลหลัง บานศาลาพระมวง อบต.คลองหิน อาวลึก กระบ่ี
37 53111210037 นาง จุรีรัตน หมันการ บานนบ อบต.คลองหิน อาวลึก กระบ่ี
38 53111210038 นส. โสวรรณดี ชัยยะ บางเจรญิ อบต.นาเหนือ อาวลึก กระบ่ี
39 53111210039 นส. จรรจิรา บุญจันทร บานนาเหนือ อบต.นาเหนือ อาวลึก กระบ่ี
40 53111210040 นส. เชาวลักษณ การประกอบ บานบางโทง อบต.นาเหนือ อาวลึก กระบ่ี
41 53111210041 นส. สุมาลี แหละตี มัสยิดนุรุลอิสลาม อบต.อาวลึกนอย อาวลึก กระบ่ี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ถ.ทาเรือ อ.เมือง จ.กระบี่
ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112110328 นส. ปราถนา รุกเขตต ทต.เนินสันติ ทต.เนินสันติ ทาแซะ ชุมพร
2 53112110329 นาง อรพรรณ หมุนสนิท บานปะระ อบต.สลุย ทาแซะ ชุมพร
3 53112110330 นส. จุฬารัตน พันธุทอง ทต.ทุงตะไคร ทต.ทุงตะไคร(รูปแบบที่1) ทุงตะโก ชุมพร
4 53112110331 นาง อนงค ผุดมี มุจลินทาราม อบต.ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
5 53112110332 นส. พรพรรณ หันสวาท วัดมาบอํามฤต ทต.มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร
6 53112110333 นส. พนิดา นิลรัตนโชติ ทต.สะพลี ทต.สะพลี ปะทิว ชุมพร
7 53112110334 นาง สุภาพร ซุยยัง บานไชยราชสันติสุข อบต.เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
8 53112110335 นาง จรรยา เพ็ชรมณี บานทรายแกว อบต.เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
9 53112110336 นส. โสภา สายศรี บานชองมุด อบต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
10 53112110337 นส. ชิโนรส มวงระยา บานบอเมา อบต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
11 53112110338 นส. วิลัยลักษณ เพ็ชรดวง บานบางจาก อบต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
12 53112110339 นาง เนาวรัตน นาคคมุข คลองวังชาง อบต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
13 53112110340 นาง ศิริรัตน เสงสง บานคลองอาร อบต.ปงหวาน พะโตะ ชุมพร
14 53112110341 นาง บุญนํา รอดบุญมา บานไรยาว อบต.พระรักษ พะโตะ ชุมพร
15 53112110342 นาง จิระพร เกตุไพบูลย บานดอนสมอ ทต.ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
16 53112110343 นส. นิภา จันรจนา ดอนไทรงาม ทต.บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
17 53112110344 นส. สุนิสา ใยนิรัตน บานคอเตี้ย ทต.บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
18 53112110345 นาง จิตรัตน กายสะอาด วัดดอนรวบ ทต.บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
19 53112110346 นส. กาญจนา พงษศักด์ิไกรศรี ทุงมะขาม ทต.หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
20 53112110347 นส. ขนิษฐา สนแกว หาดทรายรี ทต.หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
21 53112110348 นส. สุดารัตน เทวสกุล วัดหาดทรายแกว อบต.ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
22 53112110349 นส. ณัฐปภัสร อินทระ อบต.บานนา อบต.บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
23 53112110350 นส. อาทิตยา เกตุสา บานหาดภราดรภาพ อบต.ปากน้ําชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
24 53112110351 นาง เนาวรัตน บุญกอง บานเขาชันโตะ อบต.วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
25 53112110352 นส. อรษา เพ็ชรสงค บานทุงขี้หนอน อบต.ละแม ละแม ชุมพร
26 53112110353 นส. อําภา อินทรวงษ สวนแตง อบต.สวนแตง ละแม ชุมพร
27 53112110354 นาง สิรินลักษณ เลิศวิบูลยลักษณ บานชองบอน อบต.เขาทะลุ สวี ชุมพร
28 53112110355 นาง ดอกไม วิชัยดิษฐ บานถ้ําน้ําลอด อบต.เขาทะลุ สวี ชุมพร
29 53112110356 นาง ชุติกาญจน จันทรแกว บานเขานอย อบต.นาสัก สวี ชุมพร
30 53112110357 นส. ฐาปนี ประจันบาล บานไทยพัฒนา อบต.นาสัก สวี ชุมพร
31 53112110358 นส. วิจิตรา นอยเกษม ทต.ปากน้ําหลังสวน ทต.ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร
32 53112110359 นส. สุนทราภรณ ทรัพยเจรญิ บานในกริม อบต.หาดยาย หลังสวน ชุมพร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ โรงแรมจันทรสมชุมพร 188/138 ถ.ทาทาโพ อ.เมือง จ.ชุมพร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อ - สกุล



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112910977 นส.  ิตรี โอชาพงษ ทต.ขนอม ทต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

2 53112910978 นาง จิตติมา ดวงบุหงา แขวงเภา ทต.ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

3 53112910979 นส. จิราพร ไชยสุวรรณ ทาจันทน ทต.ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

4 53112910980 นาง วราภรณ ศรีทองเพ็ง ทามวง ทต.ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

5 53112910981 นาง รัตนา บุญสิน กระดังงา อบต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

6 53112910982 นาง อมรกานต สมส้ิน บานคีรีรัตน อบต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

7 53112910983 นาย พลากร คนซื่อ รร.บานคลองวัง อบต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

8 53112910984 นาง วรุณรัตน คชสวัสดิ์ รร.บานทานอย อบต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

9 53112910985 นาง มยุรีย กัญจนะกาญจน อบต.บานชะอวด อบต.บานชะอวด จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

10 53112910986 นาง ยินดี แสงทองออน อายเลา อบต.ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

11 53112910987 นส. รัชนี อินทอง บานปากเปยด อบต.กะเปยด ฉวาง นครศรีธรรมราช

12 53112910988 นาง จันทิมา สายชู อบต.ฉวาง อบต.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

13 53112910989 นาง สุภัทร แผวศรี อบต.เชียรเขา อบต.เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

14 53112910990 นาง ฉันทนา เพ็ชรสังข สีก๊ัก อบต.เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช

15 53112910991 นาง นิดา ขําเนย บานเขาพระทอง อบต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช

16 53112910992 นส. ยุภญิ สายนวม บานทุงโชน อบต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช

17 53112910993 นาง อารี ชะนะสงคราม บานทุงใคร อบต.เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช

18 53112910994 นาง ไพยเราะ ทองสง บานควนเถียะ อบต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช

19 53112910995 นาง ขจัด โอเอ่ียม วัดหนองจิก อบต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช

20 53112910996 นาง พจนาพร ศุขสมบัติ อบต.นางหลง อบต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช

21 53112910997 นาง อรฤทัย เจ้ียงย่ี บานเนินธัมมัง อบต.แมเจาอยูหัว เชียรใหญ นครศรีธรรมราช

22 53112910998 นส. สุพาณี มีเลิศ อบต.กลาย อบต.กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช

23 53112910999 นาง จตุพร แกวขาว บานหนาเขาวัด อบต.ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

24 53112911000 นาง สุดใจ นิยมเดชา ยามาลุดดีน อบต.ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

25 53112911001 นส. ชุติมา โตะหมาด วัดทาสูงบน อบต.ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

26 53112911002 นส. สมพิศ ไชยประยา สระบัว อบต.ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

27 53112911003 นส. ดิบลา ใบเต หนาทับ อบต.ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

28 53112911004 นส. อาลิษา หมินหมัน มัสยิดบานอูตะเภา อบต.โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

29 53112911005 นาง พานี วิทูรยพันธ อบต.โมคลาน อบต.โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

30 53112911006 นาง สุจิตรา จันทรชิต หัวตะพาน อบต.หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

31 53112911007 นส. วาสนา รัตนพันธ รร.บานหนองหวา อบต.ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช

32 53112911008 นส. สิทธินี สุขแกว รร.วัดเขากลาย อบต.ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช

33 53112911009 นาง กวีกานต สมหมาย วัดวังหีบ อบต.ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช

34 53112911010 นส. ธญัลักษณ โบศรี บานเขาหลัก อบต.กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

35 53112911011 นส. นุชรักษ ถวยทอง บานบางรูป อบต.บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

36 53112911012 นส. ดาว ปราสาททอง อบต.ทุงใหญ อบต.ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

37 53112911013 นส. ศรินยา อุปมา ทต.นาบอน ทต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช

38 53112911014 นาง มนฑาทิพย พรหมศร บานแกวแสน อบต.แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช

39 53112911015 นส. ลัดดา ชิตรัตน วัดเกาะสระ อบต.แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช

40 53112911016 นาง จารุวรรณ เพชรเก้ือ บานคลองโอม อบต.ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช

41 53112911017 นาง พิสมัย ชูรอด บานไสยูงปก อบต.ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช

42 53112911018 นาง ฉันทนา จันทรมี ควนตอ อบต.บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

43 53112911019 นส. จันทนา จันตราชู ทม.ปากพนัง ทม.ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

44 53112911020 นาง สุทิศา ศักด์ิสง บานวัดโบสถ อบต.เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช

45 53112911021 นาง จิราวรรณ ศรีเสน รร.วัดโคกมะมวง อบต.ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

46 53112911022 นาง นิษฐิกานต ชูเมือง บานบางดวน อบต.ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

47 53112911023 นาง กาญจนา รอดขวัญ วัดเหมก อบต.ปาระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช

48 53112911024 นส. เสาวนีย เกิดสมมาศ อบต.ทายสําเภา อบต.ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช

49 53112911025 นาง วรรณภรณ ขวดทอง บานทุงรอน ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53112911026 นส. สุมณฑา ทิพยสุวรรณ บานนางเอ้ือย อบต.กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช

51 53112911027 นาง ณัฐพิมล แสงแกว ตลาดหัวอิฐ ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

52 53112911028 นาง ลัดดาภรณ อมรวัฒน ทาวโคตร ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

53 53112911029 นส. ศุภลักษณ สวัสดี เทศบาล2 ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

54 53112911030 นส. กาญจนา จักขุมณี เทศบาล3 ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

55 53112911031 นาง สนธยา วิวัทพงษ เทศบาล4 ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

56 53112911032 นาง ศรินทิพย สุวรรณเปยม บุญพาสันติ ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

57 53112911033 นส. วนิดา พานิช ประตูลอด ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

58 53112911034 นส. เสาวลักษณ วัดพรหม ไสเจรญิ ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

59 53112911035 นส. ปณิดา คงชวย หนาสถานีฯ ทน.นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช

60 53112911036 นาง วัลธการ วงศถาวร อบต.ทาซัก อบต.ทาซัก เมืองฯ นครศรีธรรมราช

61 53112911037 นาง สุดาลักษณ ลักษณะวิลาส อบต.ปากนคร อบต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช

62 53112911038 นาง ธัญญา พิศแลงาม มัสยิดนูรูลมุสลีมีน ทต.หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

63 53112911039 นส. วนิสา วรินทรเวช วัดหนา อบต.เสาธง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

64 53112911040 นส. สุวรรณี ทองทิพย อบต.ควนชุม อบต.ควนชุม รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

65 53112911041 นาง อาภรณ วรรณโสภณ บานศาลาขี้เหล็ก อบต.ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช

66 53112911042 นาย สํารวน ทองสุวรรณ วัดชายเขา อบต.เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช

67 53112911043 นส. กุลวดี ดังสทาน อบต.ลานสกา อบต.ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

68 53112911044 นส. มัทณี จันทรทิพย กุมแป อบต.ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

69 53112911045 นาง วันทนา เกสรินทร ทุงไมเรียง อบต.ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

70 53112911046 นส. อาภรณ พฤษารัตน ปลายทอน อบต.ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

71 53112911047 นาง ถนอมวรรณ บัวทอง วัดชนาราม อบต.ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

72 53112911048 นส. อมรรัตน ศรีใหม รร.บานไสพลู อบต.เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช

73 53112911049 นส. นิติกุล บุญเหลือ รร.วัดชนสังขรณพิจิตร อบต.เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช

74 53112911050 นาง ทองวิไล สุทธิชล ทต.หัวไทร ทต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช

75 53112911051 นาง เพญ็ศรี จันทรนวล บานลากชาย อบต.เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช

76 53112911052 นส. นวรัตน แกวบริสุทธิ์ ปากเหมือง อบต.ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช

77 53112911053 นส. สายพิณ ดวงสิน วัดนพคุณ อบต.บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช

78 53112911054 นาง สุดา นิยมเดชา บานหนาศาล อบต.หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113911442 นส. เบ็ญจวรรณ ชุมชวย บานปากคลอง อบต.รมณีย กะปง พังงา
2 53113911443 นส. เอมฤดี ปานทอง รร.วัดนารายณิการาม อบต.เหล กะปง พังงา
3 53113911444 นส. กมลเนตร เนตรสกุล อบต.เหมาะ อบต.เหมาะ กะปง พังงา
4 53113911445 นาง พิรีภรณ สุขสวาง บานเตรียม อบต.คุระ คุระบุรี พังงา
5 53113911446 นาง นันทนภัส แซตัน บานสวนใหม อบต.คุระ คุระบุรี พังงา
6 53113911447 นาง รจนา บํารุง มัสยิดบานหินรม อบต.คลองเคียน ตะก่ัวทุง พังงา
7 53113911448 นส. ประพีพรรณ อุดม อบต.ถ้ํา อบต.ถ้ํา ตะก่ัวทุง พังงา
8 53113911449 นาง สุทิพย เรื่องแกว รร.บานควน อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
9 53113911450 นส. นิตยา เพชรสุข รร.บานทองหลาง อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
10 53113911451 นาง มณฑยา ละงู รร.บานในหยง อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
11 53113911452 นส. จันทรา สุเมนทร รร.บานบากัน อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
12 53113911453 นส. พัชรี มูลหมัน รร.บานบางจัน อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
13 53113911454 นาง ปนัดดา ศรีลาชัย รร.บานแหลมหิน อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
14 53113911455 นส. ศริพร หนักแนน รร.วัดนากลาง อบต.หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา
15 53113911456 นาง อุบล ชูสุวรรณ บานดอกแดง อบต.บางไทร ตะกั่วปา พังงา
16 53113911457 นส. พัชรา มากหลาย บานนอกนา อบต.เกาะคอเขา ตะก่ัวปา พังงา
17 53113911458 นส. สุดารัตน บินรอโสน มัสยิดตอรีกอตุลยันนะห อบต.บางนายสี ตะก่ัวปา พังงา
18 53113911459 นาง เพลินพิศ ล่ิมสกุล รร.บานบางมวง อบต.บางมวง ตะก่ัวปา พังงา
19 53113911460 นาง จินตนา จําปา สภากาชาดไทยบานนํ้าเค็ม อบต.บางมวง ตะก่ัวปา พังงา
20 53113911461 นาง ธัญญาณีย สุดสาย บานทาสนุก อบต.มะรุย ทับปุด พังงา
21 53113911462 นส. หนึ่งฤทัย ประสงคผล อบต.บอแสน อบต.บอแสน ทับปุด พังงา
22 53113911463 นาง อนุรัตน จงกิจ อบต.ลําภี อบต.ลําภี ทายเหมือง พังงา
23 53113911464 นส. ศศิธร เดนมาลัย เกาะหมากนอย อบต.เกาะปนหยี เมืองพังงา พังงา
24 53113911465 นาง สุภาพร เพ็งพลอย บานบางกัน อบต.ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114511645 นส. จันทรา ทองกอบ บานเกาะมะพราว อบต.เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
2 53114511646 นส. สุวรรณี ศรีสอาด บานโคกทรายสาขา1 อบต.ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3 53114511647 นส. สายฝน รอดทอง บานโคกทรายสาขา2 อบต.ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
4 53114511648 นส. พนิดา นาขวญั บานพรุจําปา ทต.เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
5 53114511649 นส. สุรีรัตน สิงฆาฬะ พารา อบต.ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
6 53114511650 นาง นิภาพร สําราญ มุสลิมบานบางโรง อบต.ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รายงานตัว ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา
รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115211689 นส. ชนากานต ทองพรอม บานนิคมผัง1 ทต.จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
2 53115211690 นาง ยินดี โพธิรัตน บานนิคมผัง3 ทต.จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
3 53115211691 นาง ศรัณยากร เถินบุรินทร บานนิคมผัง4 ทต.จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
4 53115211692 นส. ออยใจ ดวงจิตร บานในกรัง ทต.จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
5 53115211693 นาง สิริริลล เสาดํา ทต.น้ําจืด ทต.น้ําจืด กระบุรี ระนอง
6 53115211694 นาง ศิริ คลองเงิน บานหาดตุน อบต.ปากจั่น กระบุรี ระนอง
7 53115211695 นาง จรินทร แสงสงา วัดสุวรรณคีรี อบต.ปากจั่น กระบุรี ระนอง
8 53115211696 นส. นวลจันทร หิรัญวงศ บานสองแพรก อบต.ลําเลียง กระบุรี ระนอง
9 53115211697 นาย เอกลักษณ สุดจิตร มัสยิดเราะหมะห มวงกลวง กะเปอร ระนอง
10 53115211698 นส. ฐปนีย เคนหา บานเชี่ยวเหลียง อบต.บานนา กะเปอร ระนอง
11 53115211699 นส. สุธิสา สุขแจม บานแพรกซาย อบต.บานนา กะเปอร ระนอง
12 53115211700 นส. เต็มดวง รักเจรญิ บานบางกลาง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
13 53115211701 นาง กรกนก นาวาลอย มัสยิดญันนาตุนยาอีม ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
14 53115211702 นาง ขวญัใจ พรหมขาว ทต.ปากน้ํา ทต.ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
15 53115211703 นาง ขนิษฐา วิชัย มัสยิดอิสลาฟยะห ทต.ปากน้ําทาเรือ เมืองระนอง ระนอง
16 53115211704 นส. วิไลวรรณ มะหมัด มัสยิดอูบูดียะห ทต.ปากน้ําทาเรือ เมืองระนอง ระนอง
17 53115211705 นาง ณัฏฐิกา ฉิมพลีวัฒน บานราชกรูด ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
18 53115211706 นาง พะเยาว ศรีบุญจันทร บานเกาะพยาม อบต.เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
19 53115211707 นส. ยุพา ศรีมั่น มัดยิสอัลฟาอีซีน อบต.หงาว เมืองระนอง ระนอง
20 53115211708 นาง ประภัสสร ทําคง ทต.ละอุน ทต.ละอุน ละอุน ระนอง
21 53115211709 นาง นิรัตน ตะกวาน บานระวิ อบต.บางพระเหนือ ละอุน ระนอง

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงแรมจันทรสมชุมพร 188/138 ถ.ทาทาโพ อ.เมือง จ.ชุมพร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111012752 นาง ปวรรณรัตน จุตตะโน วัดวิสุทธาวาส ทต.สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
2 53111012753 นาง จันทิมา วงศหาจักร วัดธาตุสามัคคี อบต.กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
3 53111012754 นาง ดวงจันทร เจากระโทก บาผัง3ใหม อบต.ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
4 53111012755 นส. ศิริวรรณ โยธาภักดี วัดปาลําภู อบต.ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
5 53111012756 นาง ปาณิสรา หลาบุญมา วัดโพธิ์ศรี อบต.เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
6 53111012757 นาง วัชรากรณ ดวงโคตะ วัดบานโนนมวง อบต.ปะโค กุดจับ อุดรธานี
7 53111012758 นาง อําพร เปาทอง วัดสวางอารมณ อบต.ปะโค กุดจับ อุดรธานี
8 53111012759 นาง บุญมี มาพลัน วัดสีหนาราม อบต.เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
9 53111012760 นาง สุพัฒนา สุริยะจันทร ทต.กุมภวาป ทต.กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี
10 53111012761 นาง นวลละออง วังภูมิใหญ บานจีต ม.4 ทต.กูแกว กูแกว อุดรธานี
11 53111012762 นาง นิรันดร หาวหาญ บานซําปารังฯ ม.1 ทต.กูแกว กูแกว อุดรธานี
12 53111012763 นส. สุภาพร ดีอันจันทร นาปู-นากลาง อบต.หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
13 53111012764 นาง ภัคดี สุขทวี วัดไชยาถวราราม ทต.ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
14 53111012765 นส. วิรดา เจรญิสิงห หนองแคน อบต.หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
15 53111012766 นาง บุบบผา แสงทวี บานกุดคา อบต.ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
16 53111012767 นาง สมจิตร ปญญาคุณ วัดอุดมวอินทราวาส อบต.ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
17 53111012768 นาง ศิริอร โคกสถาน บานบุญมี อบต.ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
18 53111012769 นาง มณีจันทร สีสมรส คําสีดา อบต.นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
19 53111012770 นส. วรารัตน พิมพศูนย อบต.นาชุมแสง อบต.นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
20 53111012771 นาง ศรินทรยา ศรีชัยมูล บานชาง อบต.นาทม ทุงฝน อุดรธานี
21 53111012772 นส. สุพัตรา จันทรทิพย รีสําราญ ทต.นางัว น้ําโสม อุดรธานี
22 53111012773 นาง นงนุช ลาสนธิ บานทุงทอง อบต.บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
23 53111012774 นส. ยุพา พลอามาตร บานโนนนาโพธิ์ อบต.ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
24 53111012775 นส. เปรมฤทัย ชาวดร โชคชัย อบต.สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
25 53111012776 นาง ระเบียบ โคตรเพชร ผากลางนา อบต.สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
26 53111012777 นส. เดนเดือน มหิวรรณ สวัสดี อบต.สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
27 53111012778 นส. ญาณิศฌา พรมกุลัง บานโสมสะอาด อบต.หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
28 53111012779 นาย พิริยะ ทิมินกุล วัดชัยอัมพร อบต.โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
29 53111012780 นาง ยุวรี อุรญั วัดศรีสําราญ อบต.โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
30 53111012781 นาง เพ็ญพักตร นาสินสรอย วัดอุดมวุฒิฑาราม อบต.โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
31 53111012782 นส. ปนิดา โยธชัย บานหนองโก อบต.บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
32 53111012783 นาง จีระณา วรรณเสริฐ อบต.บุงแกว อบต.บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
33 53111012784 นส. รุงนภา จันทรดิษฐ วัดศรีวิสาร อบต.โพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
34 53111012785 นาง มลุด จันทรงาม อบต.บานดุง อบต.บานดุง บานดุง อุดรธานี
35 53111012786 นาง นาราภัทร บุญประถม วัดไชยพร อบต.บานยวด บานดุง อุดรธานี
36 53111012787 นส. ปยพร ยางขัน วัดโพธิ์ศรีเจรญิ อบต.บานยวด บานดุง อุดรธานี
37 53111012788 นาง ติ๋ม หอมสมบัติ บานติ้ว อบต.เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
38 53111012789 นส. อํานวยพร ไชยแสง บานถอน ทต.บานผือ บานผือ อุดรธานี
39 53111012790 นส. ดอกไม ชาวดร วัดเกษศิริวิหาร อบต.เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
40 53111012791 นาง จินตนา รัชโน วัดตาลกอง อบต.เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41 53111012792 นาง ดอกรัก คําดวง วัดพระพุทธบาทบัวบาน อบต.เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
42 53111012793 นาง จันทิมา แกวบัว วัดโพธิศรีวิลัย อบต.เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
43 53111012794 นาง เกียรติศิริ สีทนงาม บานนางาม อบต.หนองแวง บานผือ อุดรธานี
44 53111012795 นส. นิ่มนวล วงศทาว วัดอุดมนิคมเขต อบต.หนองแวง บานผือ อุดรธานี
45 53111012796 นาง นิตยา คณะวาป วัดชัยแกวศรีสมภาร อบต.หนองแวง บานผือ อุดรธานี
46 53111012797 นาง นรินทรทิพย ริวงศา วัดดอยสวรรค อบต.หนองแวง บานผือ อุดรธานี
47 53111012798 นส. จารุวรรณ สีพิมพสอ บานโพธิ์ อบต.หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี
48 53111012799 นาง ณัฐกานต อุนมุกดา บานสะคุ อบต.หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี
49 53111012800 นาง ชนิกานต กาพยชน โนนสมบูรณ อบต.หวยสามพาด ประจักษฯ อุดรธานี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กม.18 ถ.อุดรธานี- ขอนแกน ต.หนองไผ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53111012801 นาง สังวาลย นอยศรี บานโคกลาง อบต.นามวง ประจักษฯ อุดรธานี
51 53111012802 นส. วนิดา พละกุล บานดอนมวง อบต.นามวง ประจักษฯ อุดรธานี
52 53111012803 นส. กัญจนพร พรวาป บานโนนสา อบต.นามวง ประจักษฯ อุดรธานี
53 53111012804 นาง พิสมัย มณีจักร สะอาดนามูล อบต.หวยสามพาด ประจักษฯ อุดรธานี
54 53111012805 นาง บุญเสริม วงษสิทธิ์ สังคม อบต.หวยสามพาด ประจักษฯ อุดรธานี
55 53111012806 นาง สุพรรณ แพงสุดโท บานโพนทอง อบต.อุมจาน ประจักษฯ อุดรธานี
56 53111012807 นาง จิตติพร คลังตุย วัดโพธิ์ศรีสวาง อบต.อุมจาน ประจักษฯ อุดรธานี
57 53111012808 นส. ณัฐฐาพร บัวหงษา โนนตาล-ดงยางนอย อบต.ดอนกลอย พิบูลยรักษ อุดรธานี
58 53111012809 นาง ปภาดา แกวแสงใส ดอนกลอยศรีวิไล อบต.ดอนกลอย พิบูลยรักษ อุดรธานี
59 53111012810 นาง อมรทิพย เมาราษี ดงยางฯ อบต.บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี
60 53111012811 นาง ประภาพร ไชยสาร บานนาคอมนาดอกไม ทต.บานธาตุ เพญ็ อุดรธานี
61 53111012812 นาง เพ็ญแข วิทาโน บานนิคมสงเคราะห ทต.บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
62 53111012813 นาง โสภาวดี ศรีสรางคอม รร.บานสังซาวังน้ําขาว ทต.บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
63 53111012814 นส. ปรางทิพย ธรรมธาตุ รร.บานหมูมนโพนสวาง ทต.บานธาตุ เพญ็ อุดรธานี
64 53111012815 นาง เพ็ญศรี ธรรมประวัติ วัดบําเพญ็สมญานุกูล ทต.บานธาตุ เพญ็ อุดรธานี
65 53111012816 นส. นิตยา สุมงคล วัดศรีเจรญิโพนบก ทต.บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
66 53111012817 นาง อําไพ หาระคุณ วัดอินทรสรณสงา ทต.บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
67 53111012818 นส. ประกาย ปองพาล บานนาออง อบต.โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
68 53111012819 นาง ทองมวน แกวเชียงหวาง บานเชียงหวางสรางลาน อบต.เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
69 53111012820 นส. อรอุมา สุระวิชัย บานดงใหญ อบต.เชียงหวาง เพญ็ อุดรธานี
70 53111012821 นส. แสงจันทร วิเศษศรี บานโพนทัน อบต.เชียงหวาง เพญ็ อุดรธานี
71 53111012822 นาง จริยา นวกะคาม บานสรางหลวงสรางคํา อบต.เชียงหวาง เพญ็ อุดรธานี
72 53111012823 นส. สุภาดา มะลัยศรี บานหนองสระใคร อบต.เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
73 53111012824 นาง ประคอง อุปชนม วัดปาสวางจิตนิมิตวนาราม อบต.เชียงหวาง เพญ็ อุดรธานี
74 53111012825 นส. สุพรรษา วงหาริมาตย ดงมะไฟ อบต.นาพู เพ็ญ อุดรธานี
75 53111012826 นาง พัชรินทร แกวชิน บานศรีบุญเรือง อบต.นาพู เพ็ญ อุดรธานี
76 53111012827 นาง บรรจง คําไพ บานหลวงหัวสวย อบต.นาพู เพ็ญ อุดรธานี
77 53111012828 นส. สมสนุก หารินไสถ วัดจําปานาพู อบต.นาพู เพญ็ อุดรธานี
78 53111012829 นาง บัวหลวง ภูริศรี บานดงมะไฟ อบต.นาพู เพ็ญ อุดรธานี
79 53111012830 นส. พรรณ ทิพยสมบูรณ อบต.บานเหลา อบต.บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
80 53111012831 นาง นฤมล สมบูรณ วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม อบต.สุมเสา เพญ็ อุดรธานี
81 53111012832 นส. ศิริวรรณ บัวบาน บานดงปอ อบต.สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
82 53111012833 นส. กรกนก นามอาษา โกย อบต.หนองนาคํา เมืองฯ อุดรธานี
83 53111012834 นาง ปญจา ยาพุทธา ทต.นาขา ทต.นาขา เมืองฯ อุดรธานี
84 53111012835 นาง นพรัตน 1 โสภากุล ทต.นิคมสงเคราะห เมืองฯ อุดรธานี
85 53111012836 นาง รัตนา โพธิทากูล ทต.บานจ่ัน ทต.บานจ่ัน เมืองฯ อุดรธานี
86 53111012837 นาง สมใจ แสงสุริยมงคล ทม.หนองสําโรง ทม.หนองสําโรง เมืองฯ อุดรธานี
87 53111012838 นาง อมรรัตน นอยมะลิวัลย บานดงเจริญ อบต.กุดสระ เมืองฯ อุดรธานี
88 53111012839 นาง ดารณี เทพพรม บานบอนอย อบต.เชียงยืน เมืองฯ อุดรธานี
89 53111012840 นาง กาญจนา สุริยานนท บานหนองหลอด อบต.เชียงยืน เมืองฯ อุดรธานี
90 53111012841 นส. นิตยา อาจศิริ วัดธาตุมังคลาราม อบต.เชียงยืน เมืองฯ อุดรธานี
91 53111012842 นาง รัชนี จันทรแสง วัดศรีคุณเมือง อบต.นากวาง เมืองฯ อุดรธานี
92 53111012843 นาง นิศากรณ กองเงิน บานงอย อบต.นาขา เมืองฯ อุดรธานี
93 53111012844 นาง สงกรานต บุตรแกว บานโนนตูม อบต.นาขา เมืองฯ อุดรธานี
94 53111012845 นส. พิสมัย ปองโส บานเลี่ยมพิลึก อบต.บานจ่ัน เมืองฯ อุดรธานี
95 53111012846 นาง อรปรียา พันโภคา ผานศึก4 อบต.บานตาด เมืองฯ อุดรธานี
96 53111012847 นาง โสภา ศรีธรรมโม บานสามพราว อบต.สามพราว เมืองฯ อุดรธานี
97 53111012848 นส. นันทวัน เชื้อสิงห ถอนนอย-หนองไผดํา อบต.หนองนาคํา เมืองฯ อุดรธานี
98 53111012849 นส. ละมัย รัตนพร นาหวาน อบต.หนองนาคํา เมืองฯ อุดรธานี
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ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
99 53111012850 นส. เจษฎา ไพละออ หนองนาคํา อบต.หนองนาคํา เมืองฯ อุดรธานี
100 53111012851 นาง บุญโฮม ทินแสง บานนอยมาลีฯ ทต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
101 53111012852 นาง สํารวย ศรีพอ รร.เลิงถอนโนนสมบูรณ ทต.หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
102 53111012853 นส. ลักษณขณา อุทปา รร.บานทาลาด ม.3 อบต.คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
103 53111012854 นส. น้ําผ้ึง ติยะบุตร รร.บานแหลมทอง ม.8 อบต.คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
104 53111012855 นาง ทิพรัตน โนนทิง โคกสวางดงงามนอย อบต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
105 53111012856 นาง มะลิวรรณ ภูน้ําตน นาแก-ภูดิน อบต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
106 53111012857 นาง สัมฤทธิ์ สมภาร นาตาด-นาโปรง อบต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
107 53111012858 นส. ภญิญาพัชญ จันทะรัด บานโคกเลา อบต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
108 53111012859 นส. รชรินทร ภูมิพันธ บานบะยาว อบต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
109 53111012860 นาง เอ้ือพร สอนสกุล บานชัยเจริญ อบต.หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
110 53111012861 นส. สุขนันท ไชยราช บานไทยสมพร อบต.หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
111 53111012862 นส. นิติยา บุตตอินทร บานหนองกุงทับมา อบต.หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
112 53111012863 นส. วิภาวี บญจะนะ บานโนนสูง-ปาปอแดง ทต.จําป ศรีธาตุ อุดรธานี
113 53111012864 นาง บัวฮอง บุตรอินทร บานหนองกุง อบต.นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
114 53111012865 นาง ชนิดา สนทาธร วัดศรีแกวอัมพวัน ทต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
115 53111012866 นส. สุจิตรา จันทาศรี สรางคอม ทต.สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
116 53111012867 นส. พรพิภา ศรีสรางคอม บานแมด อบต.เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
117 53111012868 นาง ประคอง คํานาดี ตล่ิงชัน-สรางแกว อบต.บานหินโงม สรางคอม อุดรธานี
118 53111012869 นส. รักขณา มะลิวงษ บานน้ําพน อบต.น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
119 53111012870 นาง รัตนมน ศรีราวรรณ วัดไรสวรรค ทต.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
120 53111012871 นาง น้ําออย ผิวเหลือง วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม ทต.อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
121 53111012872 นาง ศศิธร โพธิ์ไหม วัดมงคลคําบํารุง อบต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
122 53111012873 นาง นฤมล ทองเมือง วัดอุดมศิลป อบต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
123 53111012874 นาง รุงฤดี ไชยสมบัติ กุดหมากไฟ อบต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
124 53111012875 นาง สุภาพร สอนดงบัง บานเลา อบต.น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
125 53111012876 นส. มณีรัตน แสนบุตร บานหนองแวงเดิด อบต.น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
126 53111012877 นส. สุภาพ นันทะศิริ รร.บานหนองแซงสรอย อบต.น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
127 53111012878 นาง เรียง สุขเสมอ วัดบานสามขาสันติสุข อบต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
128 53111012879 นาง เรวดี บุตรรัตนะ บานหนองบัวบาน อบต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
129 53111012880 นส. ณัฐริกา ประทุมวัน บานโคกศรีแกว อบต.หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
130 53111012881 นาง วิราพร พิมพศรี บานหนองแวงฮี อบต.หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
131 53111012882 นาง ละออง คมกลา บานหนองแสง อบต.หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
132 53111012883 นาง เจียง โคตรสมบัติ หนองเม็ก ทต.หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
133 53111012884 นาง ครองใจ ขวัญทอง หนองลาด ทต.หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
134 53111012885 นส. จารุวรรณ วงษดี วัดสวางลัฏฐิวัน อบต.พังงู หนองหาน อุดรธานี
135 53111012886 นส. จีรภรณ ไชยนาพันธ อบต.สรอยพราว อบต.สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
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ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53112810813 นาง ภัทรภร มูลสุวรรณ ศพด.1 ทต.ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
2 53112810814 นาง สุชาดา ระบาเลิศ ศพด.2 ทต.ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
3 53112810815 นาง จันทจร เข็มปญญา บานดงปายูง อบต.นาถอน ธาตุพนม นครพนม
4 53112810816 นาง ประคอง ทองยอด บานดงยอ อบต.นาถอน ธาตุพนม นครพนม
5 53112810817 นาง ปทิตตา มิควาฬ บานนาถอนทา อบต.นาถอน ธาตุพนม นครพนม
6 53112810818 นาง สุดาวัลย พองผลา บานดงกอม อบต.นาถอน ธาตุพนม นครพนม
7 53112810819 นาง ลาวรรณ จันสี บานนาถอนทุง อบต.นาถอน ธาตุพนม นครพนม
8 53112810820 นส. วรารัตน แสนเขื่อน บานหวยทราย อบต.โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
9 53112810821 นาง ศิรประภา ทาศรีภู วัดยางเด่ียว อบต.โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
10 53112810822 นาง วราพร อุนชัย บานอุมเหมา อบต.อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
11 53112810823 นาง นิตยา อินธิแสง ไตรรัตนาราม อบต.คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
12 53112810824 นาง วารุณี ดวนลี บานหนองยาว อบต.คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
13 53112810825 นาง รัศมี พรหมมา วัดศรีจันทราวาส อบต.ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
14 53112810826 นส. พรพรรณ เชียงบุตดี วัดอัมพวนาราม อบต.ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
15 53112810827 นาง บัวสุวรรณ เหมเมือง นาราชควาย อบต.นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
16 53112810828 นาย เปรื่อง ยาวงษ เนินสะอาด อบต.นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
17 53112810829 นาง วิไลพร ชูอาษา หนองบัว อบต.นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
18 53112810830 นาง นวลใจ สายจําปา วัดจอมศรี อบต.บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
19 53112810831 นาง ทิพวรรณ ชนะคา วัดสุพรรณกมลาวาส อบต.บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
20 53112810832 นาง ทะนุ มงคลเกตุ ดอนมวง อบต.บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
21 53112810833 นส. อรอุมา พรมนาม นาโพธิ์ อบต.บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
22 53112810834 นส. สําราญ บัวคํา วังกระแส อบต.บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
23 53112810835 นาง โยธิน ดาโท วัดสันตยาภิรมย อบต.บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
24 53112810836 นส. มะลิวรรณ บุญทวี หนองปลาดุก อบต.บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
25 53112810837 นาง รุงฤดี ตาดี บานหนองคา อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
26 53112810838 นาง รัศมี ฤทธิปะ บานโคกกอง อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
27 53112810839 นาง สุพรรณี วันกะลา บานโพธิ์ตาก อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
28 53112810840 นาง ไพลิน จันทะนิช บานสุขเกษม อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
29 53112810841 นาง สภาพร คําพล บานหนองบัว อบต.โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
30 53112810842 นส. จันทรเพ็ญ เครือคํา บานคําสวาง อบต.วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
31 53112810843 นส. นันทนา แสนภูวา บานคําสวางนอย อบต.วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
32 53112810844 นาง พัชรี ไชยสุระ บานพรเจรญิ อบต.วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ) อ.เมือง จ.นครพนม

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115111660 นาง พาด สัตมิตร บานโคกลาม ทต.โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
2 53115111661 นส. ศิราพร สีภูงา บานโคกมอน อบต.ปาสังข จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
3 53115111662 นาง รัชนี มะณีแสง บานปาสังข อบต.ปาสังข จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
4 53115111663 นาง ดาวเสด็จ นามมณี บานรองคํา อบต.ปาสังข จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
5 53115111664 นส. สังวาล พลปฐม บานผักแวน อบต.ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
6 53115111665 นาง ละมุล อรุณชัย บานหาด อบต.ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
7 53115111666 นส. พัชนี ภาระพงษ บานมวงทาลาด อบต.มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
8 53115111667 นาง ชูศรี จุมพลา บานดอกล้ํา อบต.ดอกล้ํา ปทุมรัตน รอยเอ็ด
9 53115111668 นาง เย็นจิต คุนชื่น อบต.บัวแดง อบต.บัวแดง ปทุมรัตน รอยเอ็ด
10 53115111669 นาง สมพร เสาวงค บานเขวาทุง อบต.สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด
11 53115111670 นาง สายฝน พรอมสันเทียะ บานบัวขาว อบต.สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด
12 53115111671 นาง นิตยา คําพร บานสระบัว อบต.สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด
13 53115111672 นาง พัฒนา ภูทอง บานหนองมะเขือ อบต.สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด
14 53115111673 นาง ลําพูน ทมเจริญ บานหนองหญารังกา อบต.สระบัว ปทุมรัตน รอยเอ็ด
15 53115111674 นาง รัชนี บุญกลาง บานโพนดวน อบต.ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
16 53115111675 นาง ละคร ชาญตลาด บานปากชอง อบต.คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
17 53115111676 นส. วิราพร นาทองคํา บานราษฎรดําเนิน อบต.คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
18 53115111677 นาง สุคนธ จิตตะยโศธร บานหนองนกเปด ทต.แวง โพนทอง รอยเอ็ด
19 53115111678 นส. สุพรรณี พรมเกตุ ทต.โนนตาล ทต.โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
20 53115111679 นส. อาภาภรณ เขตคาม ทม.รอยเอ็ด ทม.รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
21 53115111680 นาง วราภรณ นันตเวช บานคานหักโนนใหญ อบต.สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
22 53115111681 นาง สมร ศิวิแวน บานเหลาตําแย อบต.สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
23 53115111682 นส. ลําไย พิมจันทร เมืองทอง อบต.เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
24 53115111683 นาง วันเพญ็ สอนโกษา อบต.หนองแกว อบต.หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
25 53115111684 นาง ประเพญ็ เอ็นคะวัน บานสวนจิก อบต.สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
26 53115111685 นาง บุษบา ศาลาประทีป บานเหลากุด อบต.สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
27 53115111686 นส. สมพิศ จันทรเขียว บานหนองจอก อบต.เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
28 53115111687 นาง พัชริตา สีนาหอม บานคําโพนสูง อบต.กกโพธิ์ หนองพอก รอยเอ็ด
29 53115111688 นาง เบญมาภรณ บิลพัสดุ วัดสวางชัยศรี อบต.กกโพธิ์ หนองพอก รอยเอ็ด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนพาณิชยการพลาญชัยรอยเอ็ด เลขท่ี 44 ม.1 ถ.รอยเอ็ดวาปปทุม ต.ขอนแกน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115811925 นส. จิราภรณ โคตรทุม กลาง อบต.ปากตม เชียงคาน เลย
2 53115811926 นส. ณัฐพร ถาวร บานทาบม ทต.เขาแกว เชียงคาน เลย
3 53115811927 นาง สุมาพร จันทะแสง บานนาเบน ทต.เขาแกว เชียงคาน เลย
4 53115811928 นาง เสาวภา นามทาว เจิรญสุข ทต.นาดินดํา เชียงคาน เลย
5 53115811929 นส. วรรณวิศา โพธิ์สวาง หนองหญาไซ ทต.นาดินดํา เชียงคาน เลย
6 53115811930 นาง เกษมะณีย ขันติสระพังหลวง บานอุมุง อบต.บุฮม เชียงคาน เลย
7 53115811931 นาง เวณิกา จันทุม นาจาน อบต.ปากตม เชียงคาน เลย
8 53115811932 นส. สุขจิต กันสุทธิ รร.ชุมชนบานดานซาย ทต.ดานซาย ดานซาย เลย
9 53115811933 นาง วารุณี ยศพิมพ รร.ดานซาย ทต.ดานซาย ดานซาย เลย
10 53115811934 นาง ณัชชานันท เชิ้อบุญมี วัดปาหวยลาด อบต.อิปุม ดานซาย เลย
11 53115811935 นาง รจนา ฤทธิ์วิเศษ บานโคกใหญ อบต.โคกใหญ ทาล่ี เลย
12 53115811936 นส. นิชานันท มงคลชัย บานหวยไค อบต.โคกใหญ ทาล่ี เลย
13 53115811937 นาง เลย ดวงศรี บานน้ําแคม อบต.น้ําแคม ทาล่ี เลย
14 53115811938 นาง คนิจฐา สุพรมอินทร บานปากยาง อบต.น้ําแคม ทาล่ี เลย
15 53115811939 นาง สมปรารถนา อินทะสิทธิ์ บานหวยดาย อบต.น้ําแคม ทาล่ี เลย
16 53115811940 นส. สินีนาฎ โสมาศรี วัดใหมเจริญธรรม อบต.หนองผือ ทาล่ี เลย
17 53115811941 นาง พานิช ภูมิผักแวน บานโพนสวาง ทต.นาดอกคํา นาดวง เลย
18 53115811942 นาง สาคร สมบูรณทรัพย บานราษฎรประดิษฐ ทต.นาดอกคํา นาดวง เลย
19 53115811943 นส. บังอร จันทะคุณ เหลากอหก อบต.เหลากอหก นาแหว เลย
20 53115811944 นาง แดง โคลา วัดอัมพวัน อบต.เชียงกลม ปากชม เลย
21 53115811945 นาง อุไรวรรณ นาซี วัดทาสําราญ อบต.ปากชม ปากชม เลย
22 53115811946 นส. วิมลทิพย ไชยศรี วัดหาดทรายคํา อบต.ปากชม ปากชม เลย
23 53115811947 นาง วาสนา นนทจันทร บานนาคอ อบต.ปากชม ปากชม เลย
24 53115811948 นาง ชบาไพร นามวิจิตร บานโปงสําราญ อบต.หวยพิชัย ปากชม เลย
25 53115811949 นาง รัตนา โยธาคุณ บานสาว อบต.หวยพิชัย ปากชม เลย
26 53115811950 นาง เกศริน วังคีรี วัดหงษาวดีวนาราม อบต.หวยพิชัย ปากชม เลย
27 53115811951 นาง เตรียม นาวาสิทธิ์ บานหวยขอบ อบต.หาดคัมภีร ปากชม เลย
28 53115811952 นาง วริวรรณ ธุระดี บานหาดคัมภีร อบต.หาดคัมภีร ปากชม เลย
29 53115811953 นาง พรทิพย ศรีแดน บานโนปอแดง อบต.โนนปอแดง ผาขาว เลย
30 53115811954 นาง ขวัญตา มณีวัตน บานหัวขัว ทต.ทาชางคลอง ผาขาว เลย
31 53115811955 นส. วิภาพร มาลาเพชร สวางโนนงาม ทต.ทาชางคลอง ผาขาว เลย
32 53115811956 นส. ศิริภาภรณ วงษลา วัดวินัยสังวร ทต.ทาชางคลอง ผาขาว เลย
33 53115811957 นส. บุหงา บุตรพรม บานหนองไฮ อบต.บานเพิ่ม ผาขาว เลย
34 53115811958 นาง ปทมา บางประอินทร วัดปาสามัคคีพัฒนา อบต.บานเพิ่ม ผาขาว เลย
35 53115811959 นส. พิมใจ อุตรพรม วัดผาสุการาม อบต.ผาขาว ผาขาว เลย
36 53115811960 นาง อังสุมาลี คนหมั่น วัดสมศักด์ิพัฒนาราม อบต.ผาขาว ผาขาว เลย
37 53115811961 นส. วรรณวิสา ลาลู วัดสงปาเปลือยพัฒนาราม อบต.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
38 53115811962 นาง สางวัลยา รัตนพงษศิลป ศรีรักษา อบต.ผานกเคา ภูกระดึง เลย
39 53115811963 นาง หมุน จันใด อินทราราม อบต.ผานกเคา ภูกระดึง เลย
40 53115811964 นส. รัชนี ยศภา ซําไฮ อบต.ผานกเคา ภูกระดึง เลย
41 53115811965 นาง บัวสอน สิงหสถิต ผาแดง อบต.ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42 53115811966 นส. สุนิษา นิกรสุข บานแกง อบต.รองจิก ภูเรือ เลย
43 53115811967 นาง วยุรนันต โกษาจันทร บานถ้ํามูล อบต.สานตม ภูเรือ เลย
44 53115811968 นาง ทิพยรัตน เสริมสถาน บานสานตม อบต.สานตม ภูเรือ เลย
45 53115811969 นส. จุไรวรรณ นุชภิเรนทร บานหวยลาด อบต.สานตม ภูเรือ เลย
46 53115811970 นาง สุทธิดา จันเดิน บานหนองบง อบต.หนองบัว ภูเรือ เลย
47 53115811971 นาย มนูญ บุตตุนาม วัดโพธิ์ชัย อบต.ภูหอ ภูหลวง เลย
48 53115811972 นส. พัชราพร ขะพินิจ วัดไพรสณฑ อบต.หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
49 53115811973 นาง สุชาติ พงษพานิชย วัดสามัคคีธรรม อบต.หวยสีเสียด ภูหลวง เลย

รายงานตัว ณ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.เลย 
ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53115811974 นาง วัชราภรณ อุนแพทย บานนามูลตุน อบต.หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
51 53115811975 นาง คําแปง พรหมพุทธา กางปลา อบต.ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย
52 53115811976 นาง ณัฐจุรี ศรีทรงเมือง วัดศรีจันทร ทต.นาออ เมืองเลย เลย
53 53115811977 นส. วัชรีกร ศรีมงคล บานทามะนาว ทต.นาออ เมืองเลย เลย
54 53115811978 นาง วิภาพร พรหมพุทธา นาบอน อบต.ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย
55 53115811979 นาง รัตนา พรมศรี โพนสวาง อบต.ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย
56 53115811980 นาง พิกุล พรหมแสนสุข บานวังยาว อบต.นาแขม เมืองเลย เลย
57 53115811981 นาง สุภาตา ทาศรีภูมิ นาแขม อบต.นาแขม เมืองเลย เลย
58 53115811982 นาง จุฬาลักษณ หินกาล วัดจอมแจง อบต.นาแขม เมืองเลย เลย
59 53115811983 นส. ยุพิน สรอยจันดา บานน้ําคิว อบต.เส้ียว เมืองเลย เลย
60 53115811984 นส. รัชนี ทรงพิลัย บานโพนปาแดง อบต.เส้ียว เมืองเลย เลย
61 53115811985 นาง ณัฎฐา ศรีนรจันทร ทต.วังสะพุง ทต.วังสะพุง วังสะพุง เลย
62 53115811986 นาง สมยศ แกงจําปา บานกกสะทอน อบต.เขาหลวง วังสะพุง เลย
63 53115811987 นาง นลินี ศรีหาภูธร บานหินเก้ิง อบต.โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
64 53115811988 นาง ฉวีวรรณ จันดา วัดปาหนองสิม อบต.โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
65 53115811989 นาง เพชรสมพร บญุรักษา วัดสิงหทอง อบต.โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
66 53115811990 นาง ฐานิตา วิชาโคตร ทรายขาว อบต.ทรายขาว วังสะพุง เลย
67 53115811991 นาง ดวงเพ็ญ พรหมอินทร บุงคอ อบต.ทรายขาว วังสะพุง เลย
68 53115811992 นาง อุไรวรรณ อุตกํา วัดโนนสวางพัฒนา อบต.ทรายขาว วังสะพุง เลย
69 53115811993 นาง ศรัญญา พุทซาคํา วัดโนนภูฝาง อบต.ทรายขาว วังสะพุง เลย
70 53115811994 นาง สมควร กงภูธร บานกกเกลี้ยง อบต.ผาบ้ิง วังสะพุง เลย
71 53115811995 นาง ตุนี สมอเนื้อง บานโคกหนองแก อบต.ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
72 53115811996 นส. สุริพร ทองคํา บานหวยทรายคํา อบต.ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
73 53115811997 นส. อุดมลักษณ วิชาชัย วังไห อบต.หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
74 53115811998 นส. อนงคพร แสนหาญ บานวังทอง อบต.หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
75 53115811999 วาท่ีร.ต.หญิง กิตติยา ศรีสงคราม บานหนองนอ อบต.หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
76 53115812000 นาง ปยวดี เจือจันทร วัดโนนสําราญ อบต.หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
77 53115812001 นาง ดรุณี งามสงา วัดอัมรินทรพัฒนาราม อบต.ตาดขา หนองหิน เลย
78 53115812002 นาง เกสร บุตรกะ บานผาสามยอด อบต.ทรัพยไพรวัลย เอราวัณ เลย
79 53115812003 นส. สุนิสา สารีแกว บานโนนสวรรค อบต.ผาสามยอด เอราวัณ เลย

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.เลย 

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116012059 นาง อัญชิสา ชัยชวย นาแต อบต.นาแต คําตากลา สกลนคร
2 53116012060 นาง นิรัชลา ชูแกว บานโคกศิลา อบต.โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
3 53116012061 นส. รุงทิพย ไตรยขันธ หนองปลิง อบต.หนองปลิง นิคมคําอูน สกลนคร
4 53116012062 นาง สุทิศา คงกลอม ทต.พรรณานิคม ทต.พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
5 53116012063 นาง จารุวรรณ ทองพันชั่ง บานนาตากาง อบต.บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
6 53116012064 นส. อาริสา วาริคิด บานนาเลา อบต.นาใน พรรณานิคม สกลนคร
7 53116012065 นาง นิตตะยา ประจันทร บานอูนดง-หนองไชยวาลย อบต.นาใน พรรณานิคม สกลนคร
8 53116012066 นาง วัฒนาการ สุจริต หนองโดก อบต.ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
9 53116012067 นส. เกศริน วิชัยยา บานนาเดื่อ อบต.นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
10 53116012068 นส. วิยะดา สรอยสาคํา วัดยอดลําธาร อบต.นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
11 53116012069 นาง จีระนันท พักแพง วัดอินทรังสกฤษฏิ์ อบต.นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
12 53116012070 นาง นิตรญา พันธไชย ทต.ดงมะไฟ ทต.ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
13 53116012071 นส. ณัฐฐินันท ศรีนุกูล ทต.ทาแร ทต.ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
14 53116012072 นาง พิวรรณ ผาลี บานกกกอกใหม อบต.งิ้วดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
15 53116012073 นส. คธาทิพย โพพนม วัดสะพานคํา ทม.สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
16 53116012074 นส. อัจฉราภรณ โคตรมงคล บานหวยไร อบต.ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
17 53116012075 นส. รุงนภา เฮียงราช วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ทต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
18 53116012076 นาง วรัญญา สรรพสิทธ บอราง อบต.บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
19 53116012077 นส. นุชจรี โครินพันธ กุดจิก อบต.บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
20 53116012078 นาง ราตรี สุทธิประภา บานคําชน ม.2 อบต.โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
21 53116012079 นส. นัฐนิชา สุวรรณกิจ บานคําไชยวาน อบต.บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
22 53116012080 นาง ไพจิตร ทองบอ บานดอนเชียงยืน ม.7 อบต.โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
23 53116012081 นาง นงนุช สีลารักษ บึงโน อบต.โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
24 53116012082 นาง สุภา วงษขันธ ปารักน้ํา อบต.โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
25 53116012083 นาง บังออร สันราช สามแยก อบต.โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
26 53116012084 นาง จีระวัลย บุญชาญ บานบง อบต.วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
27 53116012085 นาง วันทนา เสวาภพ บานเสาวัด อบต.โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
28 53116012086 นาง อัญชลิตา โพธิวัฒน วัดทุง ทต.อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” เลขท่ี 410/1-2 ถ.สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53117012582 นาง สุมาลี กองไชยสงค วัดทุงสวางนาราม อบต.คําแกว โซพิสัย หนองคาย
2 53117012583 นาง บุญชวย สาสนาม วัดศรีมงคล อบต.บุงคลา บุงคลา หนองคาย
3 53117012584 นาง สมพร นามอญ บานหาดส่ัง ทต.สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
4 53117012585 นส. แพรวาดี ชนาราษฎร บานโนนฤาษี อบต.กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
5 53117012586 นาง เพ็ญ ขันตี คุยลุมพุกโนนหนาม อบต.ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
6 53117012587 นาง รัตนา โอตาคาร บานคําแสน อบต.ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
7 53117012588 นาง ยุวดี ขะพินิจ บานหนองอ้ัว อบต.ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
8 53117012589 นาง อัญชลี พลศรี บานหนองหอย อบต.นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
9 53117012590 นาง สุม จันทะสุวรรณ บานกองขันธ อบต.นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
10 53117012591 นส. ทัศนีย พลทะชัย วัดคงกระพันชาตรี อบต.วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
11 53117012592 นส. สุรัตนา บุตรโคตร รร.เทศบาล4ฉลองรัตน ทม.หนองคาย เมือง หนองคาย
12 53117012593 นส. สุภัตรตรา วงหาจักษ อบต.หนองกอมเกาะ อบต.หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย
13 53117012594 นาง รักชนก สมภารสิงห ต้ังเอง อบต.สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
14 53117012595 นาง ธัญวรัตน อิฐฐารัตน ทต.กวนวัน ทต.กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
15 53117012596 นาง ลําไพร เยี่ยมรัมย บานยางชุม อบต.นาทับไฮ รัตนวาป หนองคาย
16 53117012597 นส. วาสนา นาเจรญิ บานหนองเค็ม อบต.นาทับไฮ รัตนวาป หนองคาย
17 53117012598 นาง หนูแดง คํามุงคุณ วัดศิริมงคงชัยราม อบต.นาทับไฮ รัตนวาป หนองคาย
18 53117012599 นาง คําปุน เมฆวัน วัดกุดลึก อบต.พระบาทนาสิงห รัตนวาป หนองคาย
19 53117012600 นาง บวร ชินรักชาติ วัดนายาง อบต.พระบาทนาสิงห รัตนวาป หนองคาย
20 53117012601 นาง ทิพวรรณ เสนาอิน วัดโปรงสําราญ อบต.พระบาทนาสิงห รัตนวาป หนองคาย
21 53117012602 นาง สําราญ เจริญศรี บานดงสาน อบต.โพนแพง รัตนวาป หนองคาย
22 53117012603 นาง อุไร หนันทะ ราษฎรดําริห อบต.รัตนวาป รัตนวาป หนองคาย
23 53117012604 นส. สุมาลี สิงหศิลป คอกชาง อบต.คอกชาง สระใคร หนองคาย
24 53117012605 นาง สุพรรณี วงพรม วัดศรีโภณาราม อบต.บานฝาง สระใคร หนองคาย
25 53117012606 นาง ละมุล หาญชาตะ วัดอุดมรุกขชาติ อบต.บานฝาง สระใคร หนองคาย
26 53117012607 นาง มะลิ ยืนนาน บานไชยา อบต.สระใคร สระใคร หนองคาย
27 53117012608 นาง หฤทัย สิงหาพรม บานโพนสวรรค อบต.สระใคร สระใคร หนองคาย
28 53117012609 นาง จิรวรรณ แผนจินดา บานยางคํา อบต.สระใคร สระใคร หนองคาย
29 53117012610 นาง ชัชฎาภรณ บุตรพินธ บานหนองบัวเงิน อบต.สระใคร สระใคร หนองคาย
30 53117012611 นาง กัญญารัตน ไขบุดดี ซําเจียง-ดงปาเปลือย อบต.นางิ้ว สังคม หนองคาย
31 53117012612 นส. มัลลิกา บัวบาล บานนาบอน อบต.นางิ้ว สังคม หนองคาย
32 53117012613 นส. อัมพร ผลบัว บานดงตอง อบต.ผาตั้ง สังคม หนองคาย

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหนองคาย (โรงเรียนเทศบาลสวางวิทยา) ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.หนองคาย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53117112614 นส. นภัทร กองสีทา วัดศิริบุญธรรม ทต.กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวลําภู
2 53117112615 นส. สิรินาถ ประสมศรี บานกุดกระสู ทต.เกากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
3 53117112616 นส. ธานีรัตน หนันสุก บานเกากลอย ทต.เกากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
4 53117112617 นส. บุผา บุตรวงษ บานยางชุม ทต.เกากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
5 53117112618 นส. อรทัย คําสวาง บานหนองแวงคํา ทต.เกากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
6 53117112619 นาง จิน วิลาจันทร บูรพาราม ทต.นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู
7 53117112620 นาง นิภา ศรีวิชัย ศรีสุวรรณเลไลย ทต.นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู
8 53117112621 นาง สําเนียง โสมมีชัย ศิริชัยพัฒนาราม ทต.นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู
9 53117112622 นาง ดอกรัก คํายอด หนองบัวคําแสน ทต.นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู
10 53117112623 นส. พรสวรรค สาโถน หมานศรีทองพัฒนา ทต.นาหนองทุม นากลาง หนองบัวลําภู
11 53117112624 นาย ชาญชัย ธาตุดี วัดศิลาพัฒนาราม อบต.กุดแห นากลาง หนองบัวลําภู
12 53117112625 นาง ประวีณา โมสี บานพนาวัลย อบต.ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู
13 53117112626 นส. นลินี เคลือแกว บานโนนเปรมชัย อบต.โนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู
14 53117112627 นาง สาธิตา บุญโสม หนองกุงศรี อบต.อุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู
15 53117112628 นาง พิศมัย บุญมาเรือง บานวังมวง อบต.เทพคีรี นาวัง หนองบัวลําภู
16 53117112629 นาง ประนอม ผาโคตร วัดศรีสวาง ทต.กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
17 53117112630 นส. นันทิดา ก่ิงพุม วัดนันทวิชัย ทต.บานคอ โนนสัง หนองบัวลําภู
18 53117112631 นาง ทิพวรรณ สาราษฎร วัดศรีแกว อบต.กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
19 53117112632 นาง ลิสา อุราเพญ็ บานหนองสะแก อบต.โคกใหญ โนนสัง หนองบัวลําภู
20 53117112633 นาย ธีรวุฒิ ดอนวัน บานโสกแดง อบต.นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลําภู
21 53117112634 นาง คําคลอง พรหมหลา วัดศรีสังวรเจริญธรรม อบต.นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลําภู
22 53117112635 นาง จิราวรรณ อัคฮาด บานศิลาถาวร อบต.บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู
23 53117112636 นาง กิตติยา วัตตะพล บานโสกกานเหลือง อบต.บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู
24 53117112637 นาง ณัฐการต ศรีมนตรี บานหินส่ิว อบต.บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู
25 53117112638 นาง คมขํา พรมรังษี บาโนนสูง อบต.บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู
26 53117112639 นาง ทิพวัลย ศรีแสนตอ วัดศรีสมัย อบต.บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู
27 53117112640 นาง วิไลวรรณ มณีเลิศ บานโสกแคน อบต.ปางกู โนนสัง หนองบัวลําภู
28 53117112641 นาง วนิดา รุงศรี วัดสระแกว ทม.หนองบัวลําภู เมืองฯ หนองบัวลําภู
29 53117112642 นาง รจนา มงคลเคหา ทุงโปรง อบต.กุดจิก เมืองฯ หนองบัวลําภู
30 53117112643 นาง สุทิศา จูมพันธ โพธิ์ศรี อบต.กุดจิก เมืองฯ หนองบัวลําภู
31 53117112644 นาง ทักษิณา พิเคาะแนะ ยางหลวง อบต.กุดจิก เมืองฯ หนองบัวลําภู
32 53117112645 นส. นวลละออ พรมทองดี บานกุดฉิม อบต.นาคําไฮ เมืองฯ หนองบัวลําภู
33 53117112646 นส. อําคา หลองตากลา บานโนนสมบูรณ อบต.นาคําไฮ เมืองฯ หนองบัวลําภู
34 53117112647 นส. มณธิรา บุติพันดา บานโนนเรียง อบต.บานพราว เมืองฯ หนองบัวลําภู
35 53117112648 นาง ประเพญ็ เจริญศักด์ิ วัดสระธาตุ อบต.บานพราว เมืองฯ หนองบัวลําภู
36 53117112649 นาง สุไพรี ชินวงศ โคกน้ําเก้ียง อบต.ปาไมงาม เมืองฯ หนองบัวลําภู
37 53117112650 นาง เพ็ญประภา บูรพันธ บานวังน้ําขาว อบต.หนองบัว เมืองฯ หนองบัวลําภู
38 53117112651 นาง ลัดดาวัลย ดวงบุ บานนาลาดควาย อบต.หนองภัยศูนย เมืองฯ หนองบัวลําภู
39 53117112652 นาง วาสนา ทาระขะจัด บานโนนสงเปลือย อบต.หนองภัยศูนย เมืองฯ หนองบัวลําภู
40 53117112653 นาง มุกดา ออนบุญมา วัดอุดมพัฒนาราม อบต.หนองภัยศูนย เมืองฯ หนองบัวลําภู
41 53117112654 นส. กาญจนา สุขวาป บานหนองหวานอย อบต.หนองหวา เมืองฯ หนองบัวลําภู
42 53117112655 นาง ดอกฝน ทุมชะ บานขาดอนเข็ม อบต.หัวนา เมืองฯ หนองบัวลําภู
43 53117112656 นส. จันจิรา สวัสดี บานดินทรายออนเหนือ อบต.หัวนา เมืองฯ หนองบัวลําภู
44 53117112657 นาง ฉลาด สาหลา บานหนองแสงนาลอม อบต.หัวนา เมืองฯ หนองบัวลําภู
45 53117112658 นส. ณิชชากร โพธิ์วงษ วัดโนนรัง(ก) ทต.จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
46 53117112659 นาง ยุวดา ลาดบัวขาว วัดศรีสําราญ ทต.โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
47 53117112660 นาง พรพิษ สมบัติหอม วัดสุเทพนาราม ทต.โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
48 53117112661 นส. ศิริลักษณ ชูสุข ทต.โนนสูงเปลือย ทต.โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
49 53117112662 นาง สํารอง ประทุมกุล วัดศรีวิลัยทุงสวาง ทต.ยางหลอ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลําภู ถ.มิตรมงคล ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53117112663 นาง สุจิตรา มาศรี วัดศรีอัมพร ทต.หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
51 53117112664 นส. อัศวารัตน เจิมแหล วัดสะเทียนทอง อบต.กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
52 53117112665 นส. อนงคนาฎ จิตผล วัดโนนรัง(ข) อบต.ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
53 53117112666 นาง นารี พฤกษชาติ วัดสิลวิสุทธิ อบต.ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
54 53117112667 นาง สุวิล ชาวชุมนุม วัดโพธิ์ศิลา อบต.ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
55 53117112668 นาง บุญเรือง ปราบไพรี วัดทรงธรรมเจรญิ อบต.นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
56 53117112669 นส. สุกันยา มือกุศล มอเหนือ อบต.โนนมวง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
57 53117112670 นาง สมร โชกรา วัดพรหมวิหาร อบต.โนนมวง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
58 53117112671 นาง วิจิตร แกวขุมเหล็ก บานจอมบึง อบต.หนองบัวใต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
59 53117112672 นาง สุกัญญา ชลพอง บานดอนปอโนนอุดมพัฒนา อบต.หนองบัวใต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
60 53117112673 นาง นิจทา เท่ียงตรงจิตร บานบุงแกว อบต.หนองบัวใต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
61 53117112674 นส. ปนิดา ปดถา บานหนองโน อบต.หนองบัวใต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
62 53117112675 นาง อาทิติยา เนตรมุงคุณ วัดสามัคคีชัยบานหนองบัวใต อบต.หนองบัวใต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
63 53117112676 นาง หนูปาน ยืนทน วัดกุศลกิจพิทักษ อบต.หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
64 53117112677 นาง อรญัญา เหลาทอง บานคายสวาง ทต.นาดี สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
65 53117112678 นส. ดารุณี โยธาวัน บานวิจิตรพัฒนา ทต.นาดี สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
66 53117112679 นส. วิมล แสงโพธิ์ บานโคกนกพัฒนา ทต.บุญทัน สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
67 53117112680 นส. กนกพร นาวา วัดไพบูลยประชานุเคราะห ทต.สุวรรณคูหา สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
68 53117112681 นาง สุภีร บุญเกิด วัดสามัคคีเจริญธรรม ทต.สุวรรณคูหา สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
69 53117112682 นส. จิตนา บัวนาค โนนปาหวาน อบต.กุดผ้ึง สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
70 53117112683 นาง นงลักษณ กองศูนย บานทรายทอง อบต.กุดผ้ึง สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
71 53117112684 นาง บัวเงิน บุญฮวด บานนาไก อบต.กุดผ้ึง สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
72 53117112685 นาง ชลิตา ชัยสงค บานนาคํานอย อบต.กุดผ้ึง สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
73 53117112686 นาง บัวผัน เก้ืออปญญา โนนสะงา อบต.ดงมะไฟ สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
74 53117112687 นาง สุพรรณี เจรญิชนม บานศรีวิไล อบต.นาสี สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
75 53117112688 นส. เดนนภา จันทรแหว อบต.นาสี อบต.นาสี สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
76 53117112689 นาง สมใจปอง วันออน วัดเกาะแกวทรายขาว อบต.นาสี สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
77 53117112690 นส. ยุวดี แกวปด โนนอุดม อบต.บานโคก สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู
78 53117112691 นส. ปาลิชาติ ทัพธานี บานดงบัง อบต.บานโคก สุวรรณณคูหา หนองบัวลําภู

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลําภู ถ.มิตรมงคล ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
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รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111112962 นาง ทรงสมัย โพธิ์อุน วัดธญัุตตมาราม ทต.กุดขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
2 53111112963 นส. อัจฉรานี แสงเดือน วัดอินทาราม อบต.กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
3 53111112964 นาง สมใจ หยุดรัตน บานกุดกลอย อบต.โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี
4 53111112965 นาง หอมไกล สุดปลาย บานคําแมมุย อบต.โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี
5 53111112966 นาง จําป นิมาร บานดงบัง อบต.โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี
6 53111112967 นาง จะลุนณี ทองจันทร วัดฉันทาราม อบต.โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี
7 53111112968 นาง ศรัณญา จําปาโท บานบก อบต.หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
8 53111112969 นาง ปวินตรา ปูคะทา วัดฐิตาราม อบต.หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
9 53111112970 นาง หนูพูล เวชกามา วัดปฐมวัน อบต.หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
10 53111112971 นาง ดาหวัน นวะพิฒ วัดแสนอุดม อบต.หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
11 53111112972 นาง ทองลา เสือเคน วัดบานชาติ อบต.หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
12 53111112973 นส. วาสนา ขันตรี แกงหลักดาน ทต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
13 53111112974 นาง ปริยญาดา กอนคํา คําหาด ทต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
14 53111112975 นส. ยุพาพร วงศาราช โคกสวาง ทต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
15 53111112976 นาง วาทินี ยุวบุตร นาดี ทต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
16 53111112977 นส. สุกัญญา ทีเขียว บาพอก ทต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
17 53111112978 นส. นิลมล พุทธรักษา อรุณสวัสดิ์ ทต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
18 53111112979 นาง บุญทัน ชิณสาย วัดโคกสวาง ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
19 53111112980 นาง ทองจันทร ทานาฤทัย วัดโคกสวางศรีทองคล ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
20 53111112981 นาง คําเผย แกนพันธ วัดทุงสวางอารมณ ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
21 53111112982 นาง รุงทิพย ขจรเพ็ชร วัดบูรพาสาขานอยนาเหลา ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
22 53111112983 นาง สุภาพร สําราญรื่น วัดโพธิ์ศรีสวาง ทต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
23 53111112984 นาง จันทัย จันทมาศ บานหนองคูณ ทต.เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี
24 53111112985 นาง วิไล โคตรสา วัดประชาเกษมบานโนนเตาฯ ทต.เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี
25 53111112986 นาง ยุวรียื ทาหาญ วัดปาแสนสําราญ ทต.เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี
26 53111112987 นาง สงคราม เนืองสา วัดลัฏฐยาวาส ทต.เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี
27 53111112988 นส. วานิกา สิมาพันธ วัดอูบมุง ทต.เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี
28 53111112989 นาย ขวญัใจ ศิริผลา วัดฮองไผ อบต.แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
29 53111112990 นาง มะลิ ทาทอง บานนาแวง อบต.นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
30 53111112991 นส. วิยะเรศ ขาวสะอาด วัดโพธิ์ศรี(บานนาเมือง) อบต.นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
31 53111112992 นส. อรทัย โพธิ์พา วัดโพธิ์ศรี(บานโบกมวง) อบต.นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
32 53111112993 นาง ทอมสี บุตรหา วัดอรุณวนาราม(บานลาดหญา) อบต.นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
33 53111112994 นาง อุทัยวรรณ สาเกตุ บานโนนประทาย อบต.หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34 53111112995 นส. บุญทรง ภาพันธ วัดวังมวง อบต.หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
35 53111112996 นาย สีทา แพงเหลา วัดนาหวา อบต.หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
36 53111112997 นส. ดวงมาลา โทสิงห บานทาลาด อบต.เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
37 53111112998 นาง สุภาภรณ เครือวงศ บานหนองหลม อบต.เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
38 53111113000 นาง บุปผา คงมาก คําครั่ง อบต.คําครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
39 53111113001 นาง สุภัสสรา สอดสอง บานนาทุง ทต.กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
40 53111113002 นส. บุญเทียม วงศแจง วัดกุดประทาย ทต.กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
41 53111113003 นส. ปทมาพร สมมั่น วัดแสนสุข ทต.กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
42 53111113004 นาง เขมิกา เงินศรี วัดนาสวงเหนือ ทต.นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
43 53111113005 นาง ศิริพร ประสานวงศ ทม.เดชอุดม ทม.เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี
44 53111113006 นส. รุงทิพย สมสวย นาสมบูรณ อบต.คําครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
45 53111113007 นส. นุชนาฎ วงศใส อบต.ทุงเทิง อบต.ทุงเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
46 53111113008 นาง สุมนมาลย ไชยธรรม วัดบานแขมเจรญิ อบต.เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
47 53111113009 นาง นฤมล สําราญรื่น หลักเมือง ทต.นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
48 53111113010 นาง กฤษณา อักโข บานแกงขี้เหล็ก อบต.นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
49 53111113011 นาง ธันยธรณ พิเดช บานดงขวาง อบต.นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ ศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 207 ถ.สุขาอุปถัมภ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53111113012 นาง วรรณะ รัตนพันธ วัดคําโทน อบต.นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
51 53111113013 นาย สุรัฐพงษ ทันเต วัดบานแกงเรือง อบต.นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
52 53111113014 นาง ศศิวิมล วงศวัน วัดบานทากอ อบต.นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
53 53111113015 นาง หวาน จําปาแดง บานโคกเทียม อบต.โนนสมบูรณ นาจะหลวย อุบลราชธานี
54 53111113016 นาง ณัฐฑาภรณ สามิลา คําบอน อบต.บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
55 53111113017 นาง แสงจันทร ผาสุก โคกนอย อบต.บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
56 53111113018 นส. สมคิด สีแดง โนนแดง อบต.บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
57 53111113019 นาย ธวัชชัย บุญทวี คุมแสนชะนี อบต.พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
58 53111113020 นส. บัวเงิน มุลาชาติ บุงคํา อบต.พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
59 53111113021 นาง ราตรี วรรณสุข บานโพนแอวขัน อบต.โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
60 53111113022 นาง อดิศร ทรัพยะสิทธิ์ บานโสกแสง อบต.โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
61 53111113023 นส. จันทร สีมอม วัดบานทับไฮ อบต.โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
62 53111113024 นาง เกษมณี สายสมบัติ วัดบานทุงเพียง อบต.โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
63 53111113025 นส. เกสร ฝางคํา วัดบานปาไร อบต.โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
64 53111113026 นาง อําวัลย วันทาแกว บานไหลธาตุ อบต.กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
65 53111113027 นาง พัชรินทร สุธรรมวงศ วัดศรีมงคล(สมสะอาด) อบต.กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
66 53111113028 นาง พวงผกา แพงจันทร วัดศรีสวาง(โนนสําราญ) อบต.กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
67 53111113029 นาง วิชาญ สุธรรมวงศ โอภาสธรรมธราราม อบต.พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
68 53111113030 นาง ยุพดี สุภาษร วัดศรีบุญเรือง(สงา) อบต.พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
69 53111113031 นาง มณี โคตรุชัย วัดสระเมือง อบต.พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
70 53111113032 นส. สุลักษดา สรอยฟา บานนาประชุม อบต.นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
71 53111113033 นส. จินตะนา เวระนะ บานตาโกย อบต.โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
72 53111113034 นส. วิมล วัฒนสิงห วัดบานโคกสะอาด อบต.โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
73 53111113035 นาง คํามี คูณศิลา บานซําสะกวยนอย อบต.ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
74 53111113036 นส. ลักษิกา พงษก่ิง บานตาเอ็ม อบต.ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
75 53111113037 นาง กฤษติยาณี สารสุข วัดโนนสวาง อบต.ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี
76 53111113038 นาย เงิน พรํานัก วัดหนองดุม อบต.ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี
77 53111113039 นส. ชมพูนุท ขําสุวัฒน ปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทต.น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
78 53111113040 นส. จันทรี สาริก วัดน้ํายืน ทต.น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
79 53111113041 นาง ยองไย สมพร บานคอ อบต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
80 53111113042 นส. อุไรวรรณ สะนัย บานโซง อบต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
81 53111113043 นาง หนูหลํ่า พวงจําปา บานดวน อบต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
82 53111113044 นส. เพ็ชร เมตมาตร บานตาโม อบต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
83 53111113045 นส. กิตยาภรณ บุญชาลี จันลา อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
84 53111113046 นส. นิภาพร มาตรสุวรรณ บานโดมประดิษฐ อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
85 53111113047 นส. กันยสินี มลา บานหนองครก อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
86 53111113048 นาง ฐิติกานต ชูยศ แปดอุม อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
87 53111113049 นาง ประทุมมา ขุมาลี หนองบัวพัฒนา อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
88 53111113050 นาง ดวงป ประเชญิสุข หนองโพด อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
89 53111113051 นาง อนุรักษ พรมกล่ิน คําระหงษ อบต.โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
90 53111113052 นาง อําไพ ภาจํารงค บานแกงโตน อบต.บุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี
91 53111113053 นาง ประดับ เชษฐสิงห บานน้ําซับ อบต.บุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี
92 53111113054 นาง ฉวี กุจํากัด บานเกษตรสมบูรณ อบต.บุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี
93 53111113055 นาง อรทัย วิสาร วัดปาจันทรังษี อบต.ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
94 53111113056 นส. เมษฑิตา แกวก่ิง วัดโนนทอง อบต.สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
95 53111113057 นาง รัตนกร กิติยะ หวยแกว อบต.สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
96 53111113058 นาง พิมพพร ศรีบุปผา ทต.บุณฑริก ทต.บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี
97 53111113059 นส. จรีรัตน คณะวงศ บานดงเมย ทต.คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
98 53111113060 นาง วรรณภา หงษาวดี วัดปาแขม ทต.คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
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ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
99 53111113061 นาง รุงลาวัลย แทนคํา บานบกเจรญิ อบต.บานแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
100 53111113062 นส. สุกัญญา มุขรักษ บานดามพรา ทต.ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
101 53111113063 นส. วาสนา ศิริจันทร บานหัวคํา ทต.ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
102 53111113064 นาง ชลธิชา รัตนสุวรรณ วัดบานดอนยูง ทต.ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
103 53111113065 นาง พีรณัฏฐ ปานเจริญ ต.ปทุม ทต.ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
104 53111113066 นาง อริยา ทองดี วัดบานดอนนกชุม อบต.กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
105 53111113067 นาง สถาพร จันทวี บานผาแกว อบต.กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
106 53111113068 นส. คําพักตร อรพิมพ บานปากน้ํา อบต.กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
107 53111113069 นส. อรดี ขายมณี ยางเทิง-ยางลุม อบต.ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
108 53111113070 นส. รุงลาวัลย ทองสวาง วัดบานตําแย อบต.ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
109 53111113071 นส. อาภาพร หวังชื่น วัดบานไรนอย อบต.ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
110 53111113072 นส. พิทยา เศียรทอง ประจําตําบล อบต.หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
111 53111113073 นส. เพญ็พิชชา มาลาจันทร เฉลิมพระเกียรติตําบลธาตุ อบต.ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
112 53111113074 นาง พิศมัย ชาวนา บานแขม ม.2 ทต.เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
113 53111113075 นส. มัณฑนา นิตะอินทร บานแมด ม.5 ทต.เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
114 53111113076 นส. อัญญาณี วงศบุตรดี บานคูเมือง อบต.คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
115 53111113077 นาง นิภาวรรณ ชนะกุล บานหวาง อบต.คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
116 53111113078 นาง ดวงใจ กาสา บานผ้ึงออก อบต.โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
117 53111113079 นส. เยาวเรศ ศรีโท นาโหนนเหนือ อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
118 53111113080 นาง รัชนี หาญชนะ โนนโหนน อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
119 53111113081 นส. จิดาภา อุณาศรี หนองคู อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
120 53111113082 นส. ลักขณา นามมา อบต.บุงหวาย อบต.บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
121 53111113083 นส. เพญ็พิชญา มงคลแกว อบต.โพธิ์ใหญ อบต.โพธิ์ใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
122 53111113084 นาง นทีกานต เลิศประยูรศิริ อบต.สระสมิง อบต.สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
123 53111113085 นาง สําราญจิต ประดับศรี วัดศรีบุญเรือง ทต.ศรีเมืองใหม ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
124 53111113086 นาง สาคร บุญชิต วัดศรีเมืองใหม ทต.ศรีเมืองใหม ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
125 53111113087 นาง อรดี จักรศรี บานคําไหล อบต.คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
126 53111113088 นส. คณิตตา แสนโสม บานหนองเชือก อบต.คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
127 53111113089 นาง นิภาวรรณ หอมศรี บานฟาหวน อบต.นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
128 53111113090 นาง ศิวปรียา ศรัทธาพันธ วัดขวัญมงคล อบต.วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
129 53111113091 นาง สํารี สืบหาแกว โนนเจรญิ อบต.เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
130 53111113092 นาย ชูชัย คมขํา วัดมงคลสวรรค อบต.เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
131 53111113093 นาง ขนบพร สายเมฆ บานแกงโดม อบต.แกงโดม สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
132 53111113094 นาง จารุวรรณ สีเสม บานโคกสมบูรณนอก อบต.แกงโดม สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
133 53111113095 นาง วันวิษา สิมาวัน บานโคกกอง อบต.โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
134 53111113096 นส. อรวรรณ สงเสริม ผํา-แกนาคํา อบต.โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
135 53111113097 นส. กาญจนา เกณทวี สระดอกคูณ อบต.โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
136 53111113098 นส. ปวีณา สารีพวง อูบมุง อบต.โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
137 53111113099 นาง ชุมจิต ไชยพิมพ บานเปอย อบต.โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
138 53111113100 นาง เกษร ปรัสพันธ บานตลาด อบต.หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
139 53111113101 นาง สุภาภรณ แกนลา บานสรางโหงน อบต.หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
140 53111113102 นาง กนิษฐา แววโคกสูง บานธรรมละ อบต.โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
141 53111113103 นาง บัวลี แกวโพรง วัดบานแตใหม อบต.หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
142 53111113104 นาง สุนันท มุสิกา วัดบานหนองบก อบต.หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
143 53111113105 นาง จันทรา ใจเย็น บานเปา อบต.เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
144 53111113106 นาง นิยะดา สายเนตร มงคลใน อบต.เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
145 53111113107 นาง ศุภากร เสพสวัสดิ์ หัวขัว อบต.เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี

รายงานตัว ณ ศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 207 ถ.สุขาอุปถัมภ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53114911651 นาง โอภาศ ซงซา คํามวง อบต.ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
2 53114911652 นาง ลําพูล หลักทอง ดงเจรญิ อบต.ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
3 53114911653 นส. ทิพยาภรณ เสาแกว บานดงแคนใหญ อบต.ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
4 53114911654 นส. วิตร บึงแก บานทรายงาม อบต.กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
5 53114911655 นส. ยุพิน ฝูงใหญ บานนาถม อบต.ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
6 53114911656 นส. นภาพร บุญแนน บานนาโพธิ์ อบต.กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
7 53114911657 นส. อนิสา กอแกว บานนาหลู อบต.นาแกว คําเขื่อนแกว ยโสธร
8 53114911658 นาง มลัยรักษ จันทสิงห บานบุงหวาย อบต.สงเปอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
9 53114911659 นาง ลาวะดี โชติเนตร บานเหลาฝาย อบต.ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร

โรงเรียนพรเพชรบริหารธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.บานตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
รายงานตัว ณ ศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115912004 นาง ติ๋วหวาน พฤกษีดา โนนมวง ทม.กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
2 53115912005 นส. กนิษฐา พั่วพันธ วัดสวาง ทม.กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
3 53115912006 นาง อมรรัตน ก่ิงของ วัดไรเจริญ อบต.จานใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
4 53115912007 นส. คําแกวชะอุม 1 วัดบานตระกาจ อบต.ตะกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
5 53115912008 นส. อาทิตยา ศรีลาชัย อบต.รุง อบต.รุง กันทรลักษ ศรีสะเกษ
6 53115912009 นส. พัชรนันท บุญเอนก อบต.ละทาย(รร.บานกอก) อบต.ละทาย กันทรลักษ ศรีสะเกษ
7 53115912010 นาง กฤษณา มีแกว วัดจันทอง อบต.เวียงเหนือ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
8 53115912011 นาง รัชรีวรรณ แสงงาม บานคําเมย ทต.กันทรารมย กันทรารมย ศรีสะเกษ
9 53115912012 นาง สุรรนุช บุญลา วัดบานผักแพว อบต.ผักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ
10 53115912013 นาง สมจิตร คําโสภา วัดบานสวนออย อบต.ผักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ
11 53115912014 นาง มนัสวี ใจหวัง อบต.กันทรารมย อบต.กันทรารมย ขุขันธ ศรีสะเกษ
12 53115912015 นส. พัชรี นัดทะ วัดตะเคียนนอย อบต.จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ
13 53115912016 นาง สมคิด สวางภพ อบต.จะกง อบต.จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ
14 53115912017 นส. จารุวรรณ ขุมเงิน วัดบานกันจาน อบต.ดองกําเม็ด ขุขันธ ศรีสะเกษ
15 53115912018 นาง สําเนียง ปรางนวล วัดบานดองกําเม็ด อบต.ดองกําเม็ด ขุขันธ ศรีสะเกษ
16 53115912019 นส. ประลอง ทองเนตร วัดตะเคียน อบต.ตะเคียน ขุขันธ ศรีสะเกษ
17 53115912020 นาง วัลภา แซเลา บานปรือคัน อบต.ปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ
18 53115912021 นส. มะลิตา เลียมทอง บานปรือใหญ อบต.ปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ
19 53115912022 นาง สุดารัตน เทาศิริ อบต.ศรีตระกูล อบต.ศรีตระกูล ขุขันธ ศรีสะเกษ
20 53115912023 นส. นิรชา บุญพามา บานสระบาน อบต.สําโรงตาเจ็น ขุขันธ ศรีสะเกษ
21 53115912024 นาย วีระศักด์ิ นอยสงวน บานสนามสามัคคี อบต.โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ
22 53115912025 นาง ตาลหยง แสงอินทร วัดบานอาวอย อบต.โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ
23 53115912026 นาง ศิราณี ศรีมาศ วัดบานตรอย อบต.หนองฉลอง ขุขันธ ศรีสะเกษ
24 53115912027 นาง วรารัตน ดวงสิน อบต.หวยเหนือ อบต.หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
25 53115912028 นาง คนึงนิจ เลิศศรี บานกันทรอมใต ทต.กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
26 53115912029 นาง ทองนิ้ม ภิรมย วัดบานแต ทต.โพธิ์กระสัง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
27 53115912030 นาง สุพิศ น้ําหวาน บานโพธนอย อบต.กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
28 53115912031 นส. นฤมล คําลอย บานกระเบากันตรวจ อบต.โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
29 53115912032 นาง จันทร ดวงสิน วัดโนนแฝก อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
30 53115912033 นส. กาญจนา สุนทะมาศ วัดมวงแยก อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
31 53115912034 นาง ละอองดาว ปราบจันดี บานกุดนาแกว ม.3 อบต.ภูฝาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
32 53115912035 นาง ถาวร ทองคําพงษ บานหนองบาง อบต.น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33 53115912036 นส. สมปอง ศรีปตเนตร บานหนองพะแนง อบต.รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
34 53115912037 นาง วินัย แสงสุข วัดบานละเอาะ อบต.ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
35 53115912038 นาง เกศินี จันทมนตรี วัดบานแวด อบต.ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
36 53115912039 นส. ยุภาภร งามเจริย อบต.เปาะ อบต.เปาะ บึงบูรพ ศรีสะเกษ
37 53115912040 นาง ธนวรรณ โคษา วัดดอนหล่ี อบต.สมอ ปรางคกู ศรีสะเกษ
38 53115912041 นาง มณี สุระ วัดบานกอกหวาน อบต.โพธิ์ศรี ปรางคกู ศรีสะเกษ
39 53115912042 นาง ติณณสิริ คําแปล อบต.หนองคา อบต.หนองคา พยุห ศรีสะเกษ
40 53115912043 นาง เนตรลดาภรณ จันทสี อบต.โดด อบต.โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
41 53115912044 นาง กัณจณา นาครินทร บานสนวน-สวาย ทต.ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
42 53115912045 นาง ธัญวรรณ รรมษา วัดไพรบึง ทต.ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
43 53115912046 นส. อรไท โสผล อบต.โนนปูน อบต.โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
44 53115912047 นาย ทองหลอ สังขแกว บานปราสาทเยอ อบต.ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
45 53115912048 นส. วนิดาวรรณ บัวจันทร รร.บานเขวา อบต.สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
46 53115912049 นส. บังอร สุรเสนธ บานหนองแกว อบต.หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
47 53115912050 นาง อัญชนา วงษปรั่ง บานหนองไฮ ม.2 อบต.หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
48 53115912051 นส. จุไรวรรณ ทองยุน วัดหนองโน ทต.น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
49 53115912052 นส. มลิวรรณ สุรนาถ เหลายอด อบต.จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (อาคารบรรณาราษฎร)เลขท่ี 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
50 53115912053 นาง จารุวรรณ พิเดช วัดบานกอย อบต.ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
51 53115912054 นส. สมพร สิงหคํา วัดบานยางใหญ อบต.เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
52 53115912055 นส. สุภาพ ศรีบาล บานโพนยาง อบต.โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ
53 53115912056 นาง สุวรรณ ค้ําชู บานเห็นอม อบต.โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ
54 53115912057 นาง ธนนันท ระยับศรี วัดราษฏรทรงธรรม(บานหนองตาเชียง) อบต.โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ
55 53115912058 นาง นารินทร พอกลา วัดบานโนนใหญ อบต.โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (อาคารบรรณาราษฎร)เลขท่ี 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ



ท่ี รหัสผูมีสิทธ์ิรายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53117312715 นาง ธัชลักษพัสตร ทาระพันธ ทต.นาหมอมา ทต.นาหมอมา เมืองฯ อํานาจเจริญ
2 53117312716 นาง อรวรรณ ไชยสิทธิ์ บานหนองแห(ทต.นายม) ทต.นายม เมืองฯ อํานาจเจริญ
3 53117312717 นาง ณัชชา ไชยมาตร บานนาโพธิ์(ทต.นาวัง) ทต.นาวัง เมืองฯ อํานาจเจริญ
4 53117312718 นาง พรพนา ศรีมุกดา บานนาสีนวน อบต.กุดปลาดุก เมืองฯ อํานาจเจริญ
5 53117312719 นาง วิชยาพร ตาทิพย วัดคึมใหญ อบต.คึมใหญ เมืองฯ อํานาจเจริญ
6 53117312720 นส. ฌิชาภา กาญจนพันธ บานโคกสวาสดิ์ อบต.นาผือ เมืองฯ อํานาจเจริญ
7 53117312721 นาง วิจิตรา บุดดาวงค อบต.นาผือ อบต.นาผือ เมืองฯ อํานาจเจริญ
8 53117312722 นาง พิสมัย มีทรัพย บานนาหวยยาง อบต.โนนโพธิ์ เมืองฯ อํานาจเจริญ
9 53117312723 นส. เกษริน เข็มสุข บานกาวหนาสามัคคี อบต.โนนโพธิ์ เมืองฯ อํานาจเจริญ
10 53117312724 นาง มะลิวัลย ผลาวงค บานโนนหนามแทง อบต.โนนหนามแทง เมืองฯ อํานาจเจริญ
11 53117312725 นาง อารุณี ปรือทอง รร.ปลาคาวหนองน้ําเท่ียง อบต.ปลาคาว เมืองฯ อํานาจเจริญ
12 53117312726 นาง มะลิ คงบุญ อบต.เหลาพรวน อบต.เหลาพรวน เมืองฯ อํานาจเจริญ
13 53117312727 นส. วิมล ภาระมาตย บานบอชะเนง อบต.หนองแกว หัวตะพาน อํานาจเจริญ
14 53117312728 นาง ไพฑูรย ศรีลาบุตร วัดโนนคอ อบต.หนองแกว หัวตะพาน อํานาจเจริญ
15 53117312729 นาง ประเทือง คํามูล ทต.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ
16 53117312730 นส. ชลดา มีชาติ บานคําขา อบต.สรางถอนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ
17 53117312731 นาง ชนิภรณ วงษทอง บานสรางถอ อบต.สรางถอนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ
18 53117312732 นส. ปุณณภา อุดมลาภ วัดบานโนนแคน อบต.สรางถอนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ
19 53117312733 นาง จีรภา ล้ิมประเสริฐ บานโคกสวางทาวังหิน อบต.หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ
20 53117312734 นส. รจนา อินทรขาว บานหนองยอ อบต.จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ
21 53117312735 นาง ดลหทัย วงวิราช บานสรอย(อบต.จานลาน) อบต.จานลาน พนา อํานาจเจริญ
22 53117312736 นาง บุญย่ิง จันทรออน วัดโสภณาราม อบต.ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
23 53117312737 นาง ประไพ ยืนนาน วัดอัมพร อบต.ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
24 53117312738 นาง กัลยา ไตรยะมูล บานสงยาง ทต.หนองขา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
25 53117312739 นส. สมใจ สารคณา วัดคําไหล อบต.โนนงาม ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
26 53117312740 นส. ชุณปกษ มณีเขียว วัดโฆสิตาราม อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
27 53117312741 นาง อนุรักษ สันทัด วัดจันทรังษี อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
28 53117312742 นาง นิพารัตน แกวโท วัดบานนาคํา อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
29 53117312743 นาง สมคิด มีดี วัดพุทธาวาส อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
30 53117312744 นาง หล่ํา พอคําไพ วัดศรีสุข อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
31 53117312745 นาง อุไร แกนจันทร วัดโนนสําราญ อบต.นาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
32 53117312746 นส. นิยมวรรณ สายตา วัดบานดอนดู อบต.หวย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
33 53117312747 นส. ยุภารัตน แกวลา วัดยางเครือพัฒนา ทต.นาปาแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
34 53117312748 นาง น้ําฝน สุขรักษา อบต.นาเวียง อบต.นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
35 53117312749 นาง บังอร แสนจันทร อบต.ไรสีสุก อบต.ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
36 53117312750 นาง ฉวีวรรณ มหานุชิต อบต.เสนางคนิคม อบต.เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37 53117312751 นาง ฉวีวรรณ พุทธขันธ ทต.เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

ชื่อ - สกุล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ (A-tech) เลขท่ี 199 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53111910313 นาง สุมณฑา บานเย็น บานดอนฉนวน อบต.ดอนฉนวน มโนรมย ชัยนาท
2 53111910314 นาง ศรญัญา เพ็งสิงห ต.หาดทาเสา ทต.หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
3 53111910315 นส. วลัยรัตน สุขชื่น บานหนองพังนาค ทต.เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
4 53111910316 นส. นันทวัน ทรัพยเมือง บานทาไม อบต.ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
5 53111910317 นาง สุธาทิพย ทับพุม วัดไผโพธิ์ทอง อบตทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
6 53111910318 นาง สายลม พูลมวง บานหนองขุน อบต.หนองขุน วัดสิงห ชัยนาท
7 53111910319 นาง อําพร มวงพุม บานหนองจิก อบต.บอแร วัดสิงห ชัยนาท
8 53111910320 นาง สมคิด ทองมาก มะขามเฒา อบต.มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท
9 53111910321 นาง วารี บุญชู บานทาระบาด อบต.เท่ียงแท สรรคบุรี ชัยนาท
10 53111910322 นส. ณัฐภัทร เปยนอย บานบางยายอน ทต.หวยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
11 53111910323 นาง มาลี นุนประสิทธิ์ บานทาไทร ทต.โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
12 53111910324 นส. สมพร แตงเข็ม บานดอนกะพี้ อบต.เดนใหญ หันคา ชัยนาท
13 53111910325 นาง เมธาพร ทินธนาเรืองรันดร บานดอนไร ทต.หนองแซง หันคา ชัยนาท
14 53111910326 นส. ปยะวาส มีพร บานหมื่นเทพ อบต.หวยงู หันคา ชัยนาท
15 53111910327 นส. ณฐพร เครือใย วัดทองนพคุณ อบต.หวยงู หันคา ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

รายงานตัว ณ ศูนยประสานงานวิชาการจังหวัดนครสวรรค อาคาร เลขท่ี 910/2 ม.9 ถ.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค หรือ

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ถ.นายจันทรหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53113011055 นส. นิภาพร ผมทอง วัดคลองปลากด อบต.พันลาน ชุมแสง นครสวรรค
2 53113011056 นส. เยาวพา สาระคนธ ต.เกยไชย อบต.เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
3 53113011057 นส. จันทิรา โคกกระเทียม บานโคกเจรญิ อบต.หวยหอม ตาคลี นครสวรรค
4 53113011058 นส. เบญจวรรณ มั่นพรม บานถ้ําผาสุขใจ อบต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค
5 53113011059 นส. วรารัตน ตันติวุฒิ บานหนองสีซอ อบต.หนองหมอ ตาคลี นครสวรรค
6 53113011060 นาง บัวผัน ขุนศรี รร.วัดหนองคูนอย อบต.ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค
7 53113011061 นส. ยุพิน ออนอ่ิม วัดหนองหญารังกา อบต.พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค
8 53113011062 นาง ลมโชย แสงฉวี อบต.หนองโพ(บานหนองโพ) อบต.หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
9 53113011063 นส. นภัสนันท นาถนอม ทต.ทาตะโก ทต.ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค
10 53113011064 นาง ปอม สุขแจม บานตุกแก อบต.ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค
11 53113011065 นาง จิรัชยา แจมจํารุณ ทต.บรรพตพิสัย(ฝงเจริญผล) ทต.บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค
12 53113011066 นส. นุน นาคสุข ทต.บรรพตพิสัย(ฝงสมเส้ียว) ทต.บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค
13 53113011067 นาง รัชณีย ศรีสด บานเจรญิผล อบต.เจรญิผล บรรพตพิสัย นครสวรรค
14 53113011068 นส. เอ้ืออารี เนื่องสนธิ บานวงฆอง อบต.ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรค
15 53113011069 นส. อัญชลี วิชิธรรม บานหูกวาง อบต.หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค
16 53113011070 นาง มณฐิยา สังขนาค ทต.พยุหะ ทต.พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค
17 53113011071 นาง เฉลียว มนทอง บานทาโก อบต.ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค
18 53113011072 นาง กฤษณา ภูเหลือ บานยางขาว อบต.ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค
19 53113011073 นส. นนเนตร สุขอ่ิม บานคลองตักน้ํา อบต.โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค
20 53113011074 นส. จันทนา โพธิ์พันธ บานหวยตะโก อบต.โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค
21 53113011075 นาง จิตติมา แปนฝาย บานนาขอม อบต.นาขอม ไพศาลี นครสวรรค
22 53113011076 นาง ทัศสิตา ละอองเภา บานไรประชาสรรค อบต.โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค
23 53113011077 นส. ปาริตา อาจคงหาญ บานกระทุมทอง อบต.วังขอย ไพศาลี นครสวรรค
24 53113011078 นส. นิตยา สุมหลิม บานซับสมบูรณ อบต.วังขอย ไพศาลี นครสวรรค
25 53113011079 นาง นันทนา เหลากุดบอด อบต.วังขอย อบต.วังขอย ไพศาลี นครสวรรค
26 53113011080 นส. พรสวรรค ทองเจือ ต.บึงเสนาท อบต.บึงเสนาท เมืองนครสวรรค นครสวรรค
27 53113011081 นส. สารี่ แกวนิ่ม บานเกรียงไกร อบต.เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค
28 53113011082 นาง จิดาภา เสือดี บานดงสําราญ อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
29 53113011083 นาง สินิทรา เขตวงขวาง บานดอนใหญ อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
30 53113011084 นาง พิมพขนก เพขรตอม บานทัพชุมพล อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
31 53113011085 นาง วิมล จักรแกว บานบอพยอม อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
32 53113011086 นาง อุษณีย ศรีตะวัน บานผาแดง อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
33 53113011087 นส. บัวลอย เหลาเขตกิจ บานศรีอุทุมพร อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
34 53113011088 นส. แสงดาว บัวขาว บานสันติธรรม อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
35 53113011089 นาง พิมพา โพธิ์เรือง บานหนองเขนง อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค
36 53113011090 นส. กนกพร ฟกเถา ปากดง อบต.พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
37 53113011091 นส. วัชรี นุชโยธิน พระนอน อบต.พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
38 53113011092 นาง ชมภู ชุมกมล รร.ชุมชนวัดเกาะหงษ อบต.ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
39 53113011093 นส. วรรณา อุณหัง รร.วัดตะเคียนเล่ือน อบต.ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
40 53113011094 นาง วริสรา หลาแหลง รร.วัดวังยาง อบต.ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
41 53113011095 นส. สมพิศ นาคสนิท วัดทาดินแดง อบต.บางพระหลวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค
42 53113011096 นส. วลัยภรณ คุมพุม วัดทาลอ อบต.บางพระหลวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค
43 53113011097 นาง สายพิณ โภคทรัพย วัดบานแกง อบต.บานแกง เมืองนครสวรรค นครสวรรค
44 53113011098 นส. อมรรัตน คงมี บานคลองไทร อบต.แมเลย แมวงก นครสวรรค
45 53113011099 นส. สมบัติ ย้ิมเจริญ บานคลองมวง อบต.วังซาน แมวงก นครสวรรค
46 53113011100 นส. อรุณ ศรลัมภ บานตะกรุด อบต.วังซาน แมวงก นครสวรรค
47 53113011101 นส. ของขวญั ยวนยามเย็น บานตะเคียนงาม อบต.วังซาน แมวงก นครสวรรค
48 53113011102 นส. สมคิด แกวซุง บานธารมะยม อบต.วังซาน แมวงก นครสวรรค

รายงานตัว ณ ศูนยประสานงานวิชาการจังหวัดนครสวรรค อาคาร เลขท่ี 910/2 ม.9 ถ.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
49 53113011103 นส. กาญจนา ดงคําศรี บานบุงผักหนาม อบต.แมเลย แมวงก นครสวรรค
50 53113011104 นส. สมบัติ กิติกา บานทุงแมนํ้านอย(อบต.ลาดยาว) อบต.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค
51 53113011105 นส. มณฑา นาคเทียม บานหนาเขา(อบต.มาบแก) อบต.มาบแก ลาดยาว นครสวรรค
52 53113011106 นส. ภริดา แกลวสาริกรณ สะเดาซาย(อบต.หวยนํ้าหอม) อบต.หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรค
53 53113011107 นส. วราพร พิลึก หวยน้ําหอม(อบต.หวยน้ําหอม) อบต.หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรค
54 53113011108 นส. นภาพร กุยเอ๊ียะ น้ําสาดเหนือ อบต.ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค
55 53113011109 นาง วัลภา คลายปาน บานปาเรไร อบต.ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค
56 53113011110 นส. ศิริพร ชาติบุตร วัดหวยรวม อบต.หวยรวม หนองบัว นครสวรรค
57 53113011111 นาง พรทิพย จันทรอําไพ หนองโบสถ อบต.หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค
58 53113011112 นส. ปราณี ฤทธิ์ณรงค อบต.ทุงทอง อบต.ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค
59 53113011113 นาง นิภาภรณ บุญจิตร อบต.หวยถั่วเหนือ อบต.หวยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค
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ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ ศูนยประสานงานวิชาการจังหวัดนครสวรรค อาคาร เลขท่ี 910/2 ม.9 ถ.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53115511808 นาง รุงทิพย แขวงกรุง ทต.แกงเสือเตน ทต.แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี
2 53115511809 นส. ริญญาภัทร เพชรกาฬ บานเขาสะพานนาค อบต.หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี
3 53115511810 นส. อัมพร มวงลาย บานพุมวง อบต.วังเพลิง โคกสําโรง ลพบุรี
4 53115511811 นส. สายรุง จิตนอย เพนียด อบต.เพนียด โคกสําโรง ลพบุรี
5 53115511812 นาง ณัฐชา จันทรสุข รร.บานพรมทิน อบต.หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี
6 53115511813 นาง เพชชรี เกตุเกิด วังจ่ัน อบต.วังจ่ัน โคกสําโรง ลพบุรี
7 53115511814 นาง พูลพิศมัย พูลเพิ่ม วัดสะแกราบ อบต.สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี
8 53115511815 นาง เกศแกว บุญออย วัดสะพานคง อบต.สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี
9 53115511816 นส. วิสาวัณย เปยนุม บานทาดินดํา อบต.ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบุรี
10 53115511817 นาย วัฒนา ชาพวงค รร.บานเกาะรัง อบต.เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
11 53115511818 นาง ภัคสุดา ใจเย็น อบต.นาโสม อบต.นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
12 53115511819 นส. ชลธิชา ดินรมรัมย รร.บานไรพัฒนา อบต.นิคมลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี
13 53115511820 นส. ภัทรวรินทร เสารแกว บานบัวชุม อบต.บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
14 53115511821 นส. นุจรี แสนแสง รร.บานซับหินขวาง อบต.บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
15 53115511822 นส. ภัทราวรรณ อัมพะวา รร.บานใหมสามัคคี อบต.บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
16 53115511823 นส. นวธีรา มุกดา อบต.ลํานารายณ อบต.ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี
17 53115511824 นาง สุมาลี สนิกะวาที บานเขาสมอคอน อบต.เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี
18 53115511825 นาง ยุพิน สอนทวี บานลาด อบต.บานเบิก ทาวุง ลพบุรี
19 53115511826 นส. พันนิพา เมืองงาม รร.วัดหัวสําโรง อบต.หัวสําโรง ทาวุง ลพบุรี
20 53115511827 นส. สุณี ปนอยา รร.อนุบาลทาวุง อบต.บางคู ทาวุง ลพบุรี
21 53115511828 นส. ประไพศรี พรหมภักดี อบต.ซับจําปา อบต.ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี
22 53115511829 นส. เกษรินทร กันโรคา บานดงกลาง อบต.ชอนมวง บานหมี่ ลพบุรี
23 53115511830 นส. วลัย พรหมเมือง รร.บานดอนดึง อบต.ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี
24 53115511831 นส. วารี ภูทอง รร.วัดโปงแค อบต.ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี
25 53115511832 นาง บังอร แยมยงค รร.วัดเทพอําไพ อบต.บางขาม บานหมี่ ลพบุรี
26 53115511833 นาง นงลักษณ นามกูล บานทราย อบต.บานทราย บานหมี่ ลพบุรี
27 53115511834 นาง ฉัตรฤดี มีแฟง อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง บานหมี่ ลพบุรี
28 53115511835 นาง สุชญา ตลับนาค บานหนองเมือง อบต.หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี
29 53115511836 นส.  ิตรี เทียมศรี ทต.พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
30 53115511837 นาง สุพัชชา อินทรชิต รร.บานหนองปกนก อบต.หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
31 53115511838 นาง ธมนวรรณ ถาวรทัศน รร.วัดส่ีซับฯ อบต.หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
32 53115511839 นส. สุมาลี พันธจันทรแมน วัดโคกสลุง อบต.โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
33 53115511840 นาง อุษา สลุงอยู วัดหนองตามิ่ง อบต.โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
34 53115511841 นาง นวรัตน ทับเท่ียง ทต.เขาพระงาม ทต.เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
35 53115511842 นาง สุรินทร พรมสุริยา บานโปงนอย อบต.โคกลําพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
36 53115511843 นส. สุดารัตน ขันธวิธิ วัดดอนโพธิ์ อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
37 53115511844 นาง ภัทรวดี บุญคูณ อบต.โพธิ์เกาตน อบต.โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี
38 53115511845 นส. จิรภา สระอุทัย บานวังทอง อบต.เขารวก ลําสนธิ ลพบุรี
39 53115511846 นส. ธนวรรณ วงษคําจันทร อบต.เขานอย อบต.เขานอย ลําสนธิ ลพบุรี
40 53115511847 นาง หนูเล็ก เจริญสุข ทต.สระโบสถ ทต.สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี
41 53115511848 นส. ทรรศนีย เทศโล บานทุงทาชาง อบต.ทุงทาชาง สระโบสถ ลพบุรี
42 53115511849 นส. ศรีไพร บุญอินทร อบต.ดงดินแดง อบต.ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี
43 53115511850 นาง สุภาวดี พลอยกระจาง อบต.ยางโทน อบต.ยางโทน หนองมวง ลพบุรี

รายงานตัว ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ถ.นารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116612200 นาง ชลิตา อินทรประสาท ต.ทามะปราง อบต.ทามะปราง แกงคอย สระบุรี
2 53116612201 นาง พยอม คิ้วเท่ียง ทม.แกงคอย ทม.แกงคอย แกงคอย สระบุรี
3 53116612202 นส. ปรารถนา ดีมาก บานกะเหรี่ยงคอมา อบต.ชะอม แกงคอย สระบุรี
4 53116612203 นาง ศรีมาลา พรหมจันทร บานชองเหนือ อบต.บานปา แกงคอย สระบุรี
5 53116612204 นาง ไสว แกวทับทิม บานตาลเดี่ยว อบต.ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี
6 53116612205 นาง ปทิตตา พุทธรักษา บานนาบญุ อบต.ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี
7 53116612206 นส. ชรินทรรัตน สุทธินวล รร.วัดโคกกรุง อบต.ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี
8 53116612207 นาง สุกัญญา คนตรง รร.วัดถ้ําเตา อบต.ทาคลอ แกงคอย สระบุรี
9 53116612208 นาง สุฑารัตน ไทรจําปา รร.วัดทาคลอ อบต.ทาคลอ แกงคอย สระบุรี
10 53116612209 นาง ภัทรา บุญญาสิทธิ์ รร.วัดบอโศก อบต.สองคอน แกงคอย สระบุรี
11 53116612210 นาง ปทมา กระจง รร.วัดบุรีการาม อบต.หวยแหง แกงคอย สระบุรี
12 53116612211 นาง กัลยกร เทพบํารุง รร.วัดศัทราเรืองศรี อบต.หวยแหง แกงคอย สระบุรี
13 53116612212 นส. ปญจพร สรเลขกิตติ รร.วัดหวยคงคาวราวาส อบต.หวยแหง แกงคอย สระบุรี
14 53116612213 นส. สุภาวดี พรมเทพ อบต.ชะอม อบต.ชะอม แกงคอย สระบุรี
15 53116612214 นส. ศิรประภา จันทร อบต.เตาปูน อบต.เตาปูน แกงคอย สระบุรี
16 53116612215 นส. สุนันทิพย เหนี่ยวแนน รร.วิถีพุทธผ้ึงรวง อบต.ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียติฯ สระบุรี
17 53116612216 นาง นงเยาว สุขมาลัย ดอนพุด ทต.ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
18 53116612217 นาง โสภิศชญา ภูพงษ รร.วัดหนองนางปุย อบต.โคกใหญ บานหมอ สระบุรี
19 53116612218 นาง ปองสุดา ชินภักดี วัดโคกใหญ อบต.โคกใหญ บานหมอ สระบุรี
20 53116612219 นส. ศิริวรรณ คําเครือ รร.เทศบาลพระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
21 53116612220 นส. ละออง โพิมะฮาด รร.วัดตรีบุญญาราม อบต.ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
22 53116612221 นส. รองรัตน ทองมาลา วัดบานโพธิ์ อบต.หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
23 53116612222 นาง กานดา ใจเที่ยง วัดหนองสุทธะ อบต.หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
24 53116612223 นาง พรนภา ฉัตรจันทร คลองระบัง อบต.มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
25 53116612224 นาง เพญ็ลักษณ กองแกว บานซับสนุน อบต.ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี
26 53116612225 นาง สมบัติ หล่ังทองกลาง บานลําสมพุง อบต.ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
27 53116612226 นส. รุงนภา ก้ันกลาง บานหนองโปง อบต.ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
28 53116612227 นส. อุทุมพร บุญกล้ิง ลําพญากลาง อบต.ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
29 53116612228 นาง เครือวัลย บุญรอด บานปากขาวสาร อบต.ปากขาวสาร เมืองฯ สระบุรี
30 53116612229 นาง นงลักษณ บุญศิลป รร.วัดนารอง อบต.หนองโน เมืองฯ สระบุรี
31 53116612230 นส. ชลธิชา จันทรามระ วัดหนองโสน(ปาสัก) ทม.สระบุรี เมืองฯ สระบุรี
32 53116612231 นาง วรรณภา ทนทาน อบต.บานลํา อบต.บานลํา วิหารแดง สระบุรี
33 53116612232 นส. เพ็ญนภา วารี บานบางกง อบต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
34 53116612233 นาง น้ําผ้ึง สุขเจรญิ วัดเกาะเชิงหวาย อบต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
35 53116612234 นส. ปราณี สุขเจรญิ บานหัวถนน อบต.หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
36 53116612235 นส. ณัฎฐณิชา ชูทรัพย วัดสรางบุญ อบต.หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
37 53116612236 นาง เรืองไร เดชบุญ ทต.เสาไห ทต.เสาไห เสาไห สระบุรี
38 53116612237 นาง พรทิพย ดวงศริ บานสันประดู อบต.บานยาง เสาไห สระบุรี
39 53116612238 นาง ปราณีต โกโสภา วัดตนตาล ทต.ตนตาล-พระยาทด เสาไห สระบุรี
40 53116612239 นาง สมใจ สมสุวรรณ อบต.ชางไทยงาม อบต.ชางไทยงาม เสาไห สระบุรี
41 53116612240 นาง สุกันยา อุนสกุล บานใหมทุงดินขอ อบต.หนองปลิง หนองแค สระบุรี
42 53116612241 นส. สุนทรา ศรีอุบล รร.ชุมชนวัดไทยงาม อบต.โคกแย หนองแค สระบุรี
43 53116612242 นส. พัชรินทร ถนอมพิชัย รร.เรียนวัดนองสมัคร อบต.โคกแย หนองแค สระบุรี
44 53116612243 นาง ชุติมา ปลัดตา รร.วัดหนองตะเฆ อบต.หนองจรเข หนองแค สระบุรี
45 53116612244 นาง มลฤดี เกิดเกตุ อบต.หวยทราย อบต.หวยทราย หนองแค สระบุรี

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เลขท่ี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53116712245 นส. สุพาภรณ สีเพ็ง ต.หวยชัน ทต.หวยชัน อินทรบุรี สิงหบุรี
2 53116712246 นส. ณัฐชฎาภรณ แนวขี้เหล็ก ทต.อินทรบุรี ทต.อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี
3 53116712247 นส. จารุณี บัวสรวง รร.วัดโฆสิทธาราม อบต.น้ําตาล อินทรบุรี สิงหบุรี
4 53116712248 นาง สุภาพร พรประเสริฐ วัดกําแพง อบต.ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี
5 53116712249 นส. กาญจนา นาคชุม ทต.โพสังโฆ ทต.โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี
6 53116712250 นาง วรรณพร ดาวสมบูรณ บานเกาชั่ง อบต.บานหมอ พรหมบุรี สิงหบุรี
7 53116712251 นาง รัตนพร คงดี รร.บานทุงวา อบต.สระแจง บางระจัน สิงหบุรี
8 53116712252 นส. น้ําเพ็ชร ปลื้มนอย วัดพระปรางควิริยวิทยา อบต.ไมดัด บางระจัน สิงหบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553
รายงานตัว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ถ.นายจันทรหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

ชื่อ - สกุล

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ท่ี รหัสผูมีสิทธิ์รายงานตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อําเภอ จังหวัด
1 53117512923 นส. นันทภัส รักกสิวิทย ทต.ตลุกดู ทต.ตลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
2 53117512924 นาง สุภาวี คเชนทรพรรค บานหนองขุย อบต.หนองกระทุม ทัพทัน อุทัยธานี
3 53117512925 นาง สุภีกรณ กล่ินขจร อนุบาลทัพทัน ทต.ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
4 53117512926 นาง อรนัฐ เพ็ชจันทร ทต.เมืองการุง ทต.เมืองการุง บานไร อุทัยธานี
5 53117512927 นาง อัมพร โตะทอง ต.บานบึง อบต.บานบึง บานไร อุทัยธานี
6 53117512928 นาง ณัฐติยา นวกุล อบต.บานไร อบต.บานไร บานไร อุทัยธานี
7 53117512929 นาง จันษา แกวนันท อีมาดอีทราย อบต.บานไร บานไร อุทัยธานี
8 53117512930 นาง พัชรี ปานนกร คลองเสลา อบต.บานไร บานไร อุทัยธานี
9 53117512931 นส. มัณฑภรณ อินทรโห ทต.หาดทนง ทต.หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
10 53117512932 นส. ศิริพร ศรีพุทธา อบต.เกาะเทโพ อบต.เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
11 53117512933 นส. วรญัญา สวัสดี รร.วัดหนองตางู อบต.ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
12 53117512934 นส. โสภา สนทอง อบต.ทาซุง อบต.ทาซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
13 53117512935 นส. เกศินี นวมเกิด รร.ชุมชนวัดทาซุง อบต.น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
14 53117512936 นส. ปญจรัตน ศรีประเสริฐ วัดเขาพะแวง อบต.เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
15 53117512937 นส. ยุพิน พงษธญกรณ บานเนินตูม อบต.สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
16 53117512938 นาง กิตติมา เพียรภักดี รร.วัดจักษา อบต.สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
17 53117512939 นาง ชมพูนุช บัวงาม รร.วัดอุโปสถาราม อบต.สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
18 53117512940 นาง เรณู บุญวันต บานหนองเตา อบต.หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
19 53117512941 นาง จิราภรณ สมัครเขตการ บานวังปลากด อบต.หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
20 53117512942 นาง สุมาลี รักกสิกรรณ บานโนนเหล็ก อบต.หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
21 53117512943 นส. อุไรวรรณ รอยแกว อนุบาลลานสัก ทต.ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
22 53117512944 นส. เกศรา คลายมงคล บานเขาน้ําโจน อบต.ทุงนางาม ลานสัก อุทัยธานี
23 53117512945 นส. สําเนาว จิระปาน หนองเจกกวย อบต.น้ํารอบ ลานสัก อุทัยธานี
24 53117512946 นส. ลออ เรืองเดช เขาผาแรต อบต.น้ํารอบ ลานสัก อุทัยธานี
25 53117512947 นส. ขาวพอง อบรม น้ํารอบ อบต.น้ํารอบ ลานสัก อุทัยธานี
26 53117512948 นาง ปฤณทร โพธิ์อยู บานอางหวยดง อบต.ระบํา ลานสัก อุทัยธานี
27 53117512949 นส. นฤมล พันธุเขียน บานหนองก่ี ทต.พลวงสองนาง สวางอารมณ อุทัยธานี
28 53117512950 นาง สินีพร จุยดอนกลอย ทต.หนองขาหยาง ทต.หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี
29 53117512951 นส. นันทา คงเขียว อบต.ทาโพ อบต.ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี
30 53117512952 นส. รุงอรุณ วรรณภาค บานปาเลา ทต.เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
31 53117512953 นส. นัฐพร สีดํา ทับเสลา อบต.ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี
32 53117512954 นส. กรรณิกา เชยงาม ทุงโพ อบต.ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี
33 53117512955 นาง สุชาดา ปากเกร็ด มะพราวสูง อบต.ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี
34 53117512956 นาง ปราณีต ชีววัฒน วัดหนองบัว อบต.หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
35 53117512957 นาง ภัณฑิลา สุรมาตร ต.หนองสรวง อบต.หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
36 53117512958 นส. ปริศนา สุขเทศ รร.ไทยรัฐวิทยา58 อบต.หวยคต หวยคต อุทัยธานี
37 53117512959 นส. ชนัญญา เมนสุวรรณ รร.บานกลาง อบต.หวยคต หวยคต อุทัยธานี
38 53117512960 นาง วราภรณ หัสแดง รร.อนุบาลหวยคต อบต.หวยคต หวยคต อุทัยธานี
39 53117512961 นส. จิระวดี หุมมาลี อบต.สุขฤทัย อบต.สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี

ชื่อ - สกุล
รายงานตัว ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ถ.ทาชาง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ตามโครงการรวมมือทางวิชาการระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุน 6/1

รอบ 1  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2553




