เอกสารหมายเลข 1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ เมษายน 2557
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาเอก รหัสประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
สถานทีส่ อบ
วิทยาศาสตร์
040001
นางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐสุข
ห้องสอบที่ 4
วิทยาศาสตร์
040002
นางสาวนัทธมน โสมโสดา
อาคาร 72 ปี เจ้าคุณไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
040003
นางสาวสุรีรัตน์ ภูชุม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วิทยาศาสตร์
040004
นางสาวสิริลักษณ์ ไชยศักดิ์โสภณ
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาศาสตร์
040005
นางสาวจันศรี นาสวนสุจิตร
วิทยาศาสตร์
040006
นางสาวพิจิตต์ตรา มาพันธุส์ ุ
วิทยาศาสตร์
040007
นางสาวพัชราพรรณ ธีระคานนท์
วิทยาศาสตร์
040008
นางสาวกนกอร แจ่มวิถีเลิศ
วิทยาศาสตร์
040009
นางสาวสารินี โฉมแก้ว
วิทยาศาสตร์
040010
นางสาวรัตนชาติ คิ้วสกุลกาญจน์
วิทยาศาสตร์
040011
นายสุธีชา ธีระมิตร
วิทยาศาสตร์
040012
นางสาวเยาวพา อารีรัตน์
วิทยาศาสตร์
040013
นางสาวณัฐญา สุทธิรักษ์
วิทยาศาสตร์
040014
นางสาวสุกัญญา มาลาหอม
วิทยาศาสตร์
040015
นางสาวชุลี เกตุคง
วิทยาศาสตร์
040016
นางสาวเสถียรรัตน์ คงคา
วิทยาศาสตร์
040017
นางสาวกชพร อภิวัน
วิทยาศาสตร์
040018
นางสาวณัฏฐ์ชุดา อ่อนสดทวีชัย
วิทยาศาสตร์
040019
นางสาวอรนุช พัฒนมาศ
วิทยาศาสตร์
040020
นางสาวปราณี จันทะโสม
วิทยาศาสตร์
040021
นายฐิติวรรธน์ จิตตเมตตากุล
วิทยาศาสตร์
040022
นายสิริวัฒน์ ร่มเย็น
วิทยาศาสตร์
040023
นายเกียรติขจร อู่อรุณ
วิทยาศาสตร์
040024
นางกัญญาภัทร หอมเย็น
วิทยาศาสตร์
040025
นางสาวปรียานุช ฉัตรทอง
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ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ เมษายน 2557
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาเอก รหัสประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
สถานทีส่ อบ
วิทยาศาสตร์
040026
นางสาวมนต์นภา กัลยา
ห้องสอบที่ 5
วิทยาศาสตร์
040027
นายณัฐภูมิ สมุทรศรี
อาคาร 72 ปี เจ้าคุณไพบูลย์
วิทยาศาสตร์
040028
นายอาทิตย์ โพธิเ์ งินงาม
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วิทยาศาสตร์
040029
นางสาวณงนภา บุญเงิน
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาศาสตร์
040030
นางสาวนวกชมณ จานงค์สุข
วิทยาศาสตร์
040031
นางสาวชมัยพร พันชะโก
วิทยาศาสตร์
040032
นางสาวเพ็ญนภา ชาวเขารักษ์
วิทยาศาสตร์
040033
นางสาวบุษยา ลิมปิทีปราการ
วิทยาศาสตร์
040034
นางสาววิรัญญา แก้วจา
วิทยาศาสตร์
040035
นางสาวกิตติยา รอดมา
วิทยาศาสตร์
040036
นายบดินทร์ สุขแพทย์
วิทยาศาสตร์
040037
นางสาวสุกัลยา คามี
วิทยาศาสตร์
040038
นางสาวสกาวรัตน์ พวงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
040039
นางสาวศิรินภา สุขภาพ
วิทยาศาสตร์
040040
นางสาวกนกวรรณ สอบไธสง
วิทยาศาสตร์
040041
นายธีรพันธุ์ ทัง่ จันทร์
วิทยาศาสตร์
040042
นางสาวธารารัตน์ วงษ์สุกรรม
วิทยาศาสตร์
040043
นางสาวมัลลิกา ตะเพียนทอง
วิทยาศาสตร์
040044
นางสาวกาญจนา สุทธิวงศ์
วิทยาศาสตร์
040045
นางสาวปทุมวดี พันธ์หนอย
วิทยาศาสตร์
040046
นางสาวราตรี ภูโต
วิทยาศาสตร์
040047
นางสาวโชติรส กันภัย
วิทยาศาสตร์
040048
นายวาทิตย์ วังอินตา
วิทยาศาสตร์
040049
นางสาววาราดา โต้งฟ้า
วิทยาศาสตร์
040050
นางสาวแสงระวี ชัยโย

