


ท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวศลิษา  ค าดี

2 นายสุขอนันต์  รัตนโยธิน

3 นางสาวละมัย  ขันทะราม

4 นางสาวธิดารัตน์  เพียศรี

5 นางสาวรัฐภรณ์  ปะรุมรัมย์

1 นายจิรายุทธ  ระก ามา

2 นายศรายุทธ  สมเสนาะ

3 นางสาวหน่ึงฤทัย  บัวงาม

4 นายราชกิตติภูมิ  บุตรศรี

5 นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน

6 นางสาวสลิลทิพย์  เอ่ียมศรี

7 นางสาวจันจิรา  แซ่ล้ี

8 นางสาวระพีพรรณ  ระวังดี

9 นายวิชัยยุทธ  ตันติสัจจาภิรักษ์

10 นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธ์ิ

11 นายปุญญพัฒน์  ขันเพ็ชร

12 นางสาวรัศมี  ศาลางาม

13 นายวิศรุต  อยู่คง

14 นางสาวธิดารัตน์  บุญมี

15 นายสมชาย  ศรีประเสริฐ

16 นายศักด์ิสุวรรณ  อนุเคราะห์

17 นางสาวละอองศรี  ดอกพวง

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

     รายงานตัว       เวลา  08.30 น. - 09.00 น.

                                สัมภาษณ์        เวลา  09.00 น. - 16.00 น.

กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชา ศิลปะ



ท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

     รายงานตัว       เวลา  08.30 น. - 09.00 น.

                                สัมภาษณ์        เวลา  09.00 น. - 16.00 น.

1 นายธนานพ  พ่ึงพงษ์

2 นางสาวณัฐวดี  แสงชู

3 นายกฤษฎา  ศรประดิษฐ์

4 นายอรชุน  เกาะน้ าใส

5 นายอภิวัฒน์  ยานมณี

6 นางสาวพรรณทิพย์  นะรินรัมย์

7 นายปฏิภาณ  ใจกล้า

8 นางสาวชลิตา  จันทร์ทอง

9 นายอภิชาติ  เจริญรัมย์

10 นายธีระ  อรรคบุตร

11 นายธรรม์นรินทร  พร่องครบุรี

1 นางสาวปรางค์พิสุทธ์ิ  ลอยไสว

2 นางสาวพรนภา  ลาโนนง้ิว

3 นางสาววิภาวดี  ทวีชาติ

4 นางสาวนรินทิรา  แก้วตา

5 นางสาวศิริพร  บุญประคม

6 นางสาวจิราพร  ธาจ ารัส

7 นางสาวเสาวลักษณ์  บ ารุงสวัสด์ิ

8 นางสาวกษมา  แดงฤทธ์ิ

9 นางสาวอรวรรณ  ม่วงโพธ์ิเงิน

10 นางสาวธิดารัตน์  เช่ียวชาญ

11 นางสาวพรธิตา  เนตรบรรจง

12 นางสาวอภิชุดา  แสงทอง

กลุ่มวิชา ปฐมวัย

กลุ่มวิชา ดนตรีสากล



ท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

     รายงานตัว       เวลา  08.30 น. - 09.00 น.

                                สัมภาษณ์        เวลา  09.00 น. - 16.00 น.

13 นายพิมุขต์  กองชุ่ม

14 นางสาวมินตรา  อิสโร

15 นางสาวจุรณิตา  หูกขุนทด

16 นางสาวลลิตา  กาหลง

17 นางสาววลีนาฎ  นวลแก้ว

18 นางสาวช่อผกา  สมเย็น

19 นางสาววารุณี  พักพงษ์

20 นางสาวสกุลตรา  ชุมพล

21 นางสาวยุพิน  พรมนอก

22 นางสาววิชุดา  เจริญนาม

23 นางสาวกนกอร  หัสเสนะ

24 นางสาวเฉลิมขวัญ  ไทยเจริญ

25 นางณัชชา  เพชรเจ๊ก

26 นางสาวบุญญารัตน์  อินธิสาน

27 นางสาวมณฑนีย์  ใจเพียร

28 นางสาววรัญญา  จ้ายนอก

29 นางสาวอรอุมา  ลุยตัน

กลุ่มวิชา ปฐมวัย



ท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

กลุ่มวิชา พลศึกษา

1 นางสาวชลิตา  ชมสีดา

2 นางสาวศุภศจี  วีระ

3 นางสาวภัสสร  นนท์ตา

4 นางสาวนิศารัตน์  ธีระวัฒนประสิทธ์ิ

5 นางสาวยวมนต์  เกิดเกษม

6 นายสันติ  อนันตกูล

7 นายกรธวัช  หอมกระจุย

8 นายกฤษณ์  สมยา

9 นางสาวพรรณาราย  ชูสุวรรณ

10 นางสาวนลินี  ลครพล

11 นางสาวหทัยชนก  บุญด้วยลาน

12 นางสาวมณีนุช  เพ่ิมพูนรัตนกุล

13 นายกฤศ  เจือจันทร์

14 นางสาววิภาณัฐ  บุญมา

15 นายนริศ  มุ่งเติมกลาง

16 นายศิลปากร  สน่ันจิตร

17 นายประสาน  บุญศักด์ิ

18 นายดนุพล  เรียนสันเทียะ

19 นายธนชัย  กระจ่างฉาย

20 นายอานนท์  กองสุวรรณ

21 นายสยามพร  ชองวงษา

22 นายสมภพ  ไล้เซ็งฮ้อ

23 นางสาวพัทธ์ธีรตา  ขัดเงางาม

24 นายจรัส  เขียวผ่อง

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

              รายงานตัว       เวลา  08.30 น. - 09.00 น.

               สัมภาษณ์         เวลา  09.00 น. - 16.00 น.



ท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

กลุ่มวิชา พลศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

              รายงานตัว       เวลา  08.30 น. - 09.00 น.

               สัมภาษณ์         เวลา  09.00 น. - 16.00 น.

25 นางสาววันดี  ศรีแก้ว

26 นายวิทยา  แก้วเกษศรี

27 นางสาวตะวัน  เช้ือคมตา

28 นายวิรชัช  ทองศรี

29 นางสาวสุภาวดี  พรมเฮียง

30 นายพีระนันท์  วงษ์ค า

31 นายจักรชัย  จุงพันท้าว

32 นายชัยวัฒน์  เพชรดิน

33 นายกษิดิส  นาหนองตูม

34 นายกิตติวัฒน์  บุญประสาน

35 นายพรพิชิต  พรหมซอ

36 นางสาวนฤมล  อาด า

37 นางสาวอนงค์นาฎ  เสาวนา

38 นายพิทยา  บุญหวาน

39 นายสุรัตน์  คราวกลาง

40 นายวัชรายุทธ  ช่วยรัมย์

41 นางสาวศิริวรรณ  แซ่อ้ึง

42 นายต้นตระการ  ล าพูน

43 นายธาดา  งามข า

44 นายโอรส  ไชยเวช

45 นายอภิวัฒน์  พรมหู

46 นายธีรศักด์ิ  มีลา

47 นายเมษา  รัตนบุตร

48 นางสาวจุฑามาส  จันใหญ่



ท่ี ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

กลุ่มวิชา พลศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

              รายงานตัว       เวลา  08.30 น. - 09.00 น.

               สัมภาษณ์         เวลา  09.00 น. - 16.00 น.

49 นางสาวธนภรณ์  สังวาลย์แก้ว

50 นายศัตวรรษ  แก้วละมุล

51 นายนพรัตน์  ม่ังค่ัง

52 นางสาวแก้วใจ  ประชุมวงศ์

53 นายสันติชัย  นวลศรี

54 นายศุภชัย  นวลศรี

55 นายธนกฤต  อัมพรภาค

56 นายสุริโย  พสุธา

57 นายวีระพันธ์  นุ่มน่ิม

58 นายคณาวุฒิ  นาควิเชียร

59 นางสาวสมฤทัย  โพธ์ิสุวรรณ์

60 นายธีรวัฒน์  ก่ิงกืย

61 นายภูริวัฒก์  โทสุรินทร์

62 นายพิชัย  ศรีแพงมน

63 ว่าท่ีร้อยตรีอรรถนนท์  แย้มแสง

64 นายธีรยุทธ  วุฒิเสน

65 นายดนุรุธ  ทองค า

66 นางสาวอันธิกา  ทิพย์ทอง

67 นายวีรบุรุษ  เจตินัย

68 นางสาววิสุดา  ทองค า

69 นายสุวิจักขฆ์  ชลารักษ์



ท่ี ช่ือ สาขา หมายเหตุ

1 นายพินิจ  เพ่ิมพิพัฒน์ ศิลปะ ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

2 นายธนา  ทองค า ศิลปะ ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

3 นายคุณากร  ศาสตร์เจริญ ดนตรีสากล ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

4 นางสาววิสาสินี  สารีโพธ์ิ พลศึกษา ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

5 นายชัยคุปต์  คอหล้า พลศึกษา ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4

6 นายภาณุวัฒน์  อินวกุล พลศึกษา ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

7 นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง พลศึกษา เอกสารหลักฐานไม่สมบูรณ์

8 นางสาวสกุลรัตน์  ปิติขจรกุล ปฐมวัย ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

9 นางสาวชริกา  แซ่จึง ภาษาอังกฤษ ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.2

บัญชีรายช่ือผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2562  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี


