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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลกูจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1   ลงวันที ่17 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

ที่ ลําดับที่สมัคร ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ 
1 001 น.ส.ณัฐณิชา  เก้ือลาย ห้องสอบ 
2 002 น.ส.กณัชชา  เสง่ียมงาม ห้องประชุมเมืองคนดี 
3 003 น.ส.วาสนา  ทองศรีทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
4 004 น.ส.จุฑารัตน์  ไพลอย ถนนดอนนก 
5 005 นางจุฑารัตน์  ทั่วจบ ตําบลมะขามเต้ีย 
6 006 นางมณิการ์  รอดสูง อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
7 007 น.ส.ชนกนาถ  แก้วศร ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8 008 น.ส.พิมพ์สุภา  ผุดเพ็ชรแก้ว  
9 009 น.ส.เต็มดวง  คงแป้น  
10 010 น.ส.แก้วใจ  จันทร์สงฆ ์  
11 011 น.ส.สุภาวรรณ  สุทธินุ่น  
12 012 น.ส.เกษรา  พุ่มเรืองนาม  
13 013 น.ส.สิริวลัย  นิลเวช  
14 014 นางวริสรา  ฉมิกล่อม  
15 015 น.ส.กนกรัตน์  เพชรสุวรรณ  
16 016 น.ส.พรพิมล  จันทร์ทอง  
17 017 น.ส.ปริชมน  เจริญสุข  
18 018 น.ส.สุภาพร  ศิริปัญญา  
19 019 น.ส.พียภัทร  ล้อมสมบัติ  
20 020 นางสายชล  สโนแกรน  
21 021 น.ส.ฐานวีร์  แซ่จิ้ว  
22 022 น.ส.กมลรัตน์  พัฒน์จีน  
23 023 น.ส.สกุณา  ธรฤทธ์ิ  
24 024 น.ส.อรอมล  ฤทธิกัน  
25 025 น.ส.วิชุดา  ทองสุวรรณ  
26 026 น.ส.อรณัฐ  สร้างสกุล  
27 027 น.ส.กรกนก  ยศเมฆ  
28 028 น.ส.พัชชา  พิบูลย์  
29 029 น.ส.มาลิสา  ศรีสมุทร  
30 030 น.ส.พนารัตน์  สุยะระ  
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ที่ ลําดับที่สมัคร ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ 
31 031 น.ส.มาริสา  คงนาค ห้องสอบ 
32 032 น.ส.ทิพยรัตน์  คมคาย ห้องประชุมเมืองคนดี 
33 033 น.ส.สุชาดา  สนุทรปิยะพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
34 034 น.ส.ธนวรรณ  ชัยพัฒน์ ถนนดอนนก 
35 035 น.ส.กาญจนา  โพธ์ิสาขา ตําบลมะขามเต้ีย 
36 036 น.ส.สุพรรษา  ศรีทอง อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
37 037 น.ส.อัญชล ี คาํน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
38 038 นางจริยา  นาคทุ่งเตา  
39 039 นายธมกร  ผ่านคุ้ม  
40 040 น.ส.สุภักษร  เผือกเดช  
41 041 น.ส.อัจฉรา  จันทระ  
42 042 นายสมรักษ ์ สุวรรณโณ  
43 043 น.ส.วิชญาพร  ทองสงฆ์  
44 044 น.ส.รัชณีวรรณ  ธรรมสุวรรณ  
45 045 น.ส.กมลวัน  ญาณะรมย์  
46 046 น.ส.จิราวรรณ  ใจห้าว  
47 047 น.ส.อัยรดา  พรึกถก  
48 048 น.ส.ผกากรอง  นามอินทร ์  
49 049 นายอภิรมย์  บุญทอง  

 


