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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557 

.......................................... 
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตพิจารณาแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว/ปฐมนิเทศเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ประจําปีการศึกษา 2557 ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้    
พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัว/ปฐมนิเทศ และระเบียบเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา ดังนี้ 

 

 1. กําหนดการยืนยันการรับทุนการศึกษา 
  ให้ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว/ปฐมนิเทศเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย จํานวน 3,000 คน ท้ายประกาศนี้ ยืนยันการรับทุนโดยกรอกเลขบัตรประจําตัว    
ประชาชน  ภายในวันที่  4 สิงหาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์www.dusitcenter.org หัวข้อ“รมป .2       
การศึกษาปฐมวัย” (การยืนยันการรับทุนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว มีผลต่อการชดใช้ทุนการศึกษา ตามสัญญา   
การรับทุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด กรณีที่พบว่า ผู้รับทุนขาดคุณสมบัติการรับทุนการศึกษา   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หรือยกเลิกการรับทุนการศึกษา)             
หากพ้นกําหนดตามวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธ์ิการรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               
จะพิจารณาผู้มีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีคะแนนตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน 
  เมื่อผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวยืนยนัการรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ www.dusitcenter.org แล้ว 
ให้สั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร 3 ส่วน จํานวน 12 หน้า ดังนี้ 
  1) แบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา SDU 03 , หนังสือรับทราบวิธีการชําระค่าลงทะเบียน
เรียน และกําหนดการรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 
  2) ใบแจ้งการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวนเงิน 40,000 บาท และใบแจ้งการชําระ
ค่าสื่อการเรียน จํานวนเงิน 1,200 บาท  
  3) สัญญาการรับทุนการศึกษา ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด   
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  จากนั้นนําใบแจ้งการชําระค่าธรรมเนียมจํานวนเงิน 40,000 บาท ส่งให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อรอการเบิกจ่ายงบประมาณทุนการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ส่วนใบแจ้งการชําระค่าสื่อการเรียนจํานวนเงิน 1,200 บาท นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
  โดยชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Code 80312 ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ตาม Code ที่ระบุเท่านั้น               
ไม่อนุญาตให้ฝากชําระค่าธรรมเนียมใดๆ ผ่านทางบุคลากร เช่น อาจารย์ผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะถือว่าไม่ได้ชําระตามกําหนดที่ประกาศไว้ ส่งผลให้ท่านเสียสิทธ์ิ         
ในการเรียนต่อไป และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

 2. กําหนดการรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 
   ให้ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว/ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันอุดมศึกษา 
เครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 15.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ          
กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถมารายงานตัว/ปฐมนิเทศได้ตามกําหนด กรุณาส่งผู้แทนพร้อมทั้งหนังสือ          
มอบอํานาจในการรายงานตัว/ปฐมนิเทศแทน 
 

สถาบนัอุดมศกึษาเครือข่ายในเขตพืน้ที่ทีร่่วมจัดการศึกษา 
(การจัดสอบ,ปฐมนิเทศ และการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ ณ สถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งนี้เทา่นั้น) 
 ภาคเหนือ เขต 1  (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
    (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังลําปาง) 
 ภาคเหนือ เขต 2  (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (5) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
     (6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     (8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ภาคกลาง (9) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังสุพรรณบุรี) 
   (10) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังนครนายก) 
   (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) 

ภาคใต้ เขต 1 (12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   (13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ังตรัง) 
 ภาคใต้ เขต 2 (14) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   (15) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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   กรณีขอเปลี่ยนสถานที่เรียน หลังจากวันที่ยืนยันการรับทุน 4 สิงหาคม 2557 
   กรุณาติดต่อ สํานักงานประสานงานโครงการ รมป. โทรศัพท์ 02-2445982-3 ภายในวันที่       
4 สิงหาคม 2557 เมื่อพ้นกําหนดจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนสถานที่
ปฏิบัติงาน(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ต้องเรียนสถานที่เรียนเดิมจนครบ 3 ภาคเรียนก่อน จึงสามารถ           
แจ้งเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ ก่อนเข้าภาคเรียนที่ 4,7,10  
ตัวอย่าง  
   นาย ก เลือกเรียน กทม. จะต้องเรียนที่ กทม. จนครบ 3 ภาคเรียน เมื่อต้องการเปลี่ยน
สถานที่เรียนสามารถขอเปลี่ยนได้ในภาคเรียนที่ 4 , 7 หรือ 10 เป็นต้น แต่ต้องแจ้งก่อนเข้าภาคเรียน           
ที่ขอเปลี่ยนดังกล่าว     
   การแต่งกายในวันรายงานตัว/ปฐมนิเทศ    
    - สุภาพบุรุษ สวมกางเกงผ้าขายาว เสื้อสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น 
   - สุภาพสตรี สวมกระโปรง เสื้อสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
  หมายเหตุ ห้ามใส่เสื้อยืดและกางเกงยีน 
  

 3. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าศึกษา 
  3.1 ** สัญญาการรับทุนการศึกษา ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด พร้อมทั้ง
เอกสารแนบตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
  3.2 ** แบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา SDU 03 พร้อมติดรูปถ่ายภาพสี จํานวน 1 รูป 
  3.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1½ นิ้ว จํานวน 1 รูป สําหรับทําบัตรนักศึกษา และเขียนชื่อ-สกุล
ด้านหลังรูป ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูปถ่ายติดกับเอกสาร  
  3.4 สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
  3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  3.6 ** หนังสือรับทราบวิธีชําระค่าลงทะเบียน 
  3.7 ใบชําระเงินจากธนาคาร (Pay in) 
  - สําเนา ใบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา จาํนวนเงิน 40,000 บาท จํานวน 2 ฉบับ 
  - ฉบับจริงและสําเนา ใบชําระเงินค่าสื่อการเรียน จํานวนเงิน 1,200 บาท อย่างละ 1 ฉบับ 
 หมายเหตุ    - ผูม้ีสิทธ์ิรายงานตัวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
 - หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนหลักฐานประจําตัว เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน , 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ ซึ่งได้ส่งให้กับโครงการในขั้นตอนของการรับสมัครแล้วนั้น สามารถ    
นําเอกสารมายื่นใหม่อีกครั้งได้ในวันรายงานตัว/ปฐมนิเทศ โดยสําเนามาอย่างละ 2 ฉบับ  
  3.8 นําอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุดบันทึก ปากกา น้ํายาลบคําผิด ดินสอ ยางลบ กาว 
กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ(แม็กซ์) ฯลฯ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเตรียมเอกสาร 
  หมายเหตุ  **หลังจากยืนยันการรับทุนต้องสั่งพิมพ์เอกสารผ่านเว็บไซต์ 
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 4. อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา 
 4.1 ค่าธรรมเนียมในการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา จํานวน 10 ภาคเรียน แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด 
ดังนี้ 

  (1) งวดที่ 1 ชําระ 40,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา 
(2) งวดที่ 2 ชําระ 35,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 4 
(3) งวดที่ 3 ชําระ 30,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 7 
(4) งวดที่ 4 ชําระ 15,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 10 

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาตามข้อ 4.1 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นผู้จัดสรรให้กับ
นักศึกษาทุกคน 
  4.2 นักศึกษาต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าสื่อการเรียนในภาคเรียนแรก 
(1) จํานวน 1,200 บาท ภาคเรียนต่อไปเป็นค่าสื่อการเรียน ภาคเรียนละ 600 บาท 

 4.3 นักศึกษาทุกคนต้องมี iPAD 2 ขึ้นไป (Apple เท่านั้น) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร (กรณีที่นักศึกษาต้องการซื้อ iPAD ให้รับฟังรายละเอียดในวันรายงานตัว/ปฐมนิเทศ) 

 

ค่าลงทะเบียนและคา่สื่อการเรียนตามข้อ 4.2 และข้อ 4.3 นักศึกษาจะต้องเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 
    

 5. หลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
  การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีหลักการในการจัดการดังนี้ 
  5.1 เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรปกติเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป แต่ปรับกระบวนการเรียนรู้ และเทคนิค     
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของผู้ดูแลเด็ก 
  5.2 เป็นการจัดการศึกษา ที่ใช้ระยะเวลาศึกษา จํานวน 10 ภาคเรียน เรียนทุกสัปดาห์ 
  5.3 สามารถจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ที่กําหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
  5.4 จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยใช้โรงเรียน/สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based 
Approach) ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบการจัดการศึกษาครุศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Teacher Education : SBTEd.) โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Work-based Learning 
  5.5 การจัดการศึกษาจะอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  5.6 การจัดงบประมาณการศึกษา สําหรับนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ 
เป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ดูแลเด็กตลอดหลักสูตร 
 
    





ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว กนกพร จันทพุฒ ศพด.บ้านเกาะตาล อบต.เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
2 นาง นงรัตน์ ยืนยง ทต.คลองลานพัฒนา ทต.คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
3 นางสาว ณัฐทพร ทองเนตร บ้านสมุย อบต.โป่งน้ําร้อน คลองลาน กําแพงเพชร
4 นางสาว สุวิมล มาลา ศพด.บ้านสมุย อบต.โป่งน้ําร้อน คลองลาน กําแพงเพชร
5 นางสาว สุดา อัศวเจริญโชติกูล ศพด.บ้านใหม่ชุมนุมไทร อบต.โป่งน้ําร้อน คลองลาน กําแพงเพชร
6 นางสาว นิตยา ชูจิ๋ว ศพด.บ้านทุ่งมหาศาล อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
7 นางสาว วันวิสา สงวนใจมั่น ศพด.อบต.มหาชัย อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
8 นางสาว บัวงาม สระบาศรี ศพด.อบต.มหาชัย อบต.มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
9 นางสาว ซ่อนกลิ่น บัวเขียว ไผ่ตาสุ่ม อบต.หนองแม่แตง ไทรงาม กําแพงเพชร
10 นางสาว นิราวรรณ บุญยัง ศพด.บ้านคลองลึกพัฒนา อบต.ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
11 นางสาว ยุวดี สุขศรีรัตนวิชัย ศพด.บ้านคลองลึกพัฒนา อบต.ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
12 นาง ปุณญิศา นามขันธ์ ศพด.บ้านปางตาไว อบต.ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
13 นางสาว วรรณทกานต์ เปลี่ยนสี ศพด.บ้านปางตาไว อบต.ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
14 นาง สุทินพรวรรณรัตน์ สุดเนตร ศพด.ตําบลโพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
15 นางสาว เกษวิไล หมอนอิง ศพด.ตําบลโพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
16 นาง นุจนาฏ โพธิ์กาศ ศพด.รร.บ้านเขาสว่างอารมณ์ ทต.บ้านพราน พรานกระต่าย กําแพงเพชร
17 นางสาว สุรนารี ไพโรจน์ ศพด.บ้านคุยแขวน อบต.คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กําแพงเพชร
18 นางสาว วาลิณี คะระออม ศพด.บ้านท่าไม้ อบต.ท่าไม้ พรานกระต่าย กําแพงเพชร
19 นางสาว ขนิษฐา พูลพันธ์ ศพด.ตําบลเทพนคร(บ้านเทพนคร) ทต.เทพนคร เมือง กําแพงเพชร
20 นาง อุมาพร สมจิตร รร.ปราสาทอนุสรณ์ อบต.คณฑี เมือง กําแพงเพชร

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นาง ชลอ ศรีสาธร ศพด.บ้านโนนโก อบต.ไตรตรึงษ์ เมือง กําแพงเพชร
22 นางสาว ฉันทนา แซ่ย้าง คีรีราษฎร์ 2 อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
23 นางสาว วาลี เกษตรกุลทรัพย์ คีรีราษฎร์ 2 อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
24 นางสาว ศศิวิมล ชัยรัตนกุลเดช บ้านป่าคาใหม่ อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
25 นางสาว ณภัทธรา แซ่โซ้ง บ้านใหม่ยอดคีรี อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
26 นางสาว จารวุรรณ แสงน้อย บ้านป่าแขม อบต.ช่องแคบ พบพระ ตาก
27 นางสาว นภัสสร วังวงษ์ บ้านป่าแขมใหม่ อบต.ช่องแคบ พบพระ ตาก
28 นางสาว ยุวดี ถนอมแนว ศพด.บ้านทรัพย์อนันต์ อบต.ช่องแคบ พบพระ ตาก
29 นางสาว จุฑามาศ ธรรมจิตมั่น ศพด.สมบูรณ์ทรัพย์ อบต.ช่องแคบ พบพระ ตาก
30 นางสาว ปิยวรรณ กล้าพิทักษ์ ศพด.บ้านทหารผ่านศึก อบต.รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
31 นางสาว ณัฎฐยา วัฒนโชคกุล ศพด.บ้านพะดี อบต.รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
32 นางสาว กิติกานต์ อัครรุ่งโรจน์ ศพด.รวมไทยเจริญ อบต.รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
33 นางสาว จันทร์จิรา เกียรติรุ่งสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ อบต.วาเล่ย์ พบพระ ตาก
34 นางสาว ยลดา พเยียคีรี ทรัพย์เจริญ อบต.วาเล่ย์ พบพระ ตาก
35 นางสาว จันทร์ฉาย แสงมหามงคล ทรัพย์เจริญ อบต.วาเล่ย์ พบพระ ตาก
36 นางสาว สมฤทัย อิทธิเดชรุ่งเรือง ศพด.บ้านทรัพย์เจริญ อบต.วาเล่ย์ พบพระ ตาก
37 นางสาว ณัฐยา เรืองอดุลย์วิทย์ ศพด.บ้านมอเกอไทย อบต.วาเล่ย์ พบพระ ตาก
38 นางสาว ทัศณีวรรณ ใหญ่ประสาน เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ทม.ตาก เมือง ตาก
39 นางสาว จิตรศิริ โคติบุญโล เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย ทม.ตาก เมือง ตาก
40 นางสาว ยุพาวดี เครือแดง เทศบาล4รัตนวิทยานุสรณ์ ทม.ตาก เมือง ตาก

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาง กนกพร อินทร์สุวรรณโณ เทศบาล4รัตนวิทยานุสรณ์ ทม.ตาก เมือง ตาก
42 นาง วัชรินทร์ แก้วเชียงทอง ศพด.เทศบาล 1 กิตติขจร ทม.ตาก เมือง ตาก
43 นางสาว วิจิตรตรา เจ๊กตะมะ ศพด.เทศบาล 1 กิตติขจร ทม.ตาก เมือง ตาก
44 นาย ธีรชัย ชัยหมอน ศพด.เทศบาล 1 กิตติขจร ทม.ตาก เมือง ตาก
45 นางสาว ภิญช์ชญา พรมดํา ศพด.บ้านลานสาง อบต.แม่ท้อ เมือง ตาก
46 นางสาว วิมลมาลย์ จันทร์ทอง ศพด.บ้านหนองแขม อบต.แม่ท้อ เมือง ตาก
47 นาง อาทิตยา พรสัตย์ ศพด.บ้านห้วยเหลือง อบต.แม่ท้อ เมือง ตาก
48 นางสาว วัลลิภา ขัดต๋า ต้นแบบบ้านห้วยบง ทต.ทุ่งหลวง แม่ระมาด ตาก
49 นางสาว สุดารัตน์ ตุ่นกันทา บ้านป่าไร่ อบต.ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
50 นางสาว บุษบา ขวัญแก้วพนม ศพด.บ้านห้วยปลากอง อบต.ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
51 นาย สมเกียรติ โนแก้ว ศพด.บ้านคําหวัน อบต.แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
52 นางสาว กรองคํา มโนทิพย์เจริญ บ้านแสม อบต.สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
53 นางสาว พรพิมล เนื้อเงินดี บ้านหนองหลวง อบต.สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
54 นางสาว นัฐพร สุขเสรีโสภณ บ้านห้วยขนุน อบต.สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
55 นาง พัชนี สุวรรณพนา ละเผ่ใหม่ อบต.สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
56 นางสาว สุภาวดี พงศ์พูนวิวัฒน์ ศพด.บ้านต้มผึ้ง อบต.สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
57 นางสาว วาสนา มโนทิพย์เจริญ ศพด.บ้านแสม อบต.สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
58 นางสาว ณาตยา ใจยา ศพด.ทต.แม่กุ ทต.แม่กุ แม่สอด ตาก
59 นางสาว สุมลภรณ์ ตันกรณ์ ศพด.ทต.แม่กุ ทต.แม่กุ แม่สอด ตาก
60 นางสาว ยุวธิดา สืบสายดี ศพด.ทต.แม่กุ ทต.แม่กุ แม่สอด ตาก

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นาง สุมารี มณีวงษ์ ศพด.ตําบลแม่ตาว ทต.แม่ตาว แม่สอด ตาก
62 นางสาว ภัทราภรณ์ ยอดบุญยืน ศพด.ตําบลแม่ตาว ทต.แม่ตาว แม่สอด ตาก
63 นาย ศิวศักดิ์ สิทธิแก้ว ศพด.ตําบลแม่ตาว ทต.แม่ตาว แม่สอด ตาก
64 นางสาว อารัญญา บุญจันทร์ รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ทน.แม่สอด แม่สอด ตาก
65 นางสาว ศศิธร ทิวงค์ วัดดอนแก้ว ทน.แม่สอด แม่สอด ตาก
66 นาง ดวงจันทร์ กันทะวงษ์ วัดอรัญญเชต ทน.แม่สอด แม่สอด ตาก
67 นางสาว เอมอร อ่องกาศ วัดอรัญญเชต ทน.แม่สอด แม่สอด ตาก
68 นางสาว อรสา หมื่นสิทธิแพร่ ศพด.บ้านห้วยยะอุ อบต.ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
69 นางสาว ศิรินทรา ใจศักดิ์สิทธิ์ ห้วยปลาหลด(บ้านใหม่) อบต.ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
70 นางสาว ทัศนีย์ ทวีชัยไพศาล บ้านขุนห้วยแม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
71 นาง จิราภรณ์ มะนีใจ บ้านห้วยฝาย อบต.พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
72 นางสาว อภิรดี ปางท้องทุ่ง บ้านปางส่างคํา อบต.พะวอ แม่สอด ตาก
73 นางสาว สุภาวดี ลี้มงคลเลิศ บ้านปางส่างคํา อบต.พะวอ แม่สอด ตาก
74 นางสาว ศิริรัตน์ ตาคํา ศพด.บ้านแม่กาษา อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก
75 นางสาว อัจฉราภรณ์ แดงแบน ศพด.บ้านแม่กื้ดหลวง อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก
76 นาง ชลธิชา ทองมา ศพด.บ้านแม่กื้ดหลวง อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก
77 นางสาว ชัญญา อุดเรือน ศพด.บ้านแม่กื้ดหลวง อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก
78 นางสาว นิศารัตน์ ใจนิ่ม ศพด.ศพด.บ้านแม่กื๊ดใหม่ อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก
79 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญทา บ้านแม่ปะกลาง อบต.แม่ปะ แม่สอด ตาก
80 นาง วราภา บุญต่อ บ้านดงซ่อม อบต.เชียงทอง วังเจ้า ตาก

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นาง นารีรัตน์ สุระพา บ้านใหม่เสรีธรรม อบต.เชียงทอง วังเจ้า ตาก
82 นาง นารีรัตน์ บุญไทย ศพด.บ้านเด่นวัว อบต.เชียงทอง วังเจ้า ตาก
83 นางสาว จีรนันดานี แจ่มปัญญา ศพด.บ้านวังโพธิ์ อบต.วังจันทร์ สามเงา ตาก
84 นางสาว วศินันท์ อุ่นเมือง วัดมหาวันวิเวก ทต.แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
85 นาง จิราวรรณ ยอดบุรุษ ศพด.วัดหนองหลวง ทต.แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
86 นางสาว กรรณกิา รักษ์พงไพรธารา ศพด.วัดหนองหลวง ทต.แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
87 นางสาว ชลธิชา แดนแม่จัน ศพด.บ้านกล้อทอ ทต.แม่จัน อุ้มผาง ตาก
88 นางสาว สุปราณี ศิริพร ศพด.บ้านกุยต๊ะ ทต.แม่จัน อุ้มผาง ตาก
89 นาง สมฤดี ตระการศรีชาติ ศพด.บ้านทิโพจิ ทต.แม่จัน อุ้มผาง ตาก
90 นาง จันทร์กระจ่าง ต๊ะใจ บ้านปรอผาโด้ อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
91 นางสาว พันพษา ฉัตรรัตนาเหม บ้านแม่กลองคี อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
92 นางสาว พิศสมัย ถิ่นโมโกร บ้านยะแม๊ะคี อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
93 นาง จันทร์วรรณ แย้มโกเมนทร์ บ้านยะแม๊ะคี อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
94 นางสาว พิมภาดา เที่ยงเพชร โมโกร อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
95 นางสาว อรนุช เวทร์สกุลพูลสูข โมโกร อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
96 นางสาว พรพรรณ ต๊ะวงษ์ รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
97 นางสาว รุจิอร มณีโชคปัญญา ศพด.บ้านแม่กลองน้อย อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
98 นาง ปราณีย์ พันจั่น ศพด.บ้านวะเบยทะ อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
99 นางสาว อําไพ มูลเขียว ศพด.บ้านวะเบยทะ อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก
100 นางสาว นิภัทร์สร คงมั่นคุณธรรม ศพด.รร.บ้านไม้กะพง อบต.โมโกร อุ้มผาง ตาก

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตวั
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นาง รุจิกา น้อยมหาวัน เซปะหละ อบต.อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
102 นางสาว นราวัลย์ ดนัยกรสิริ บ้านกิ่วห้าง อบต.อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
103 นางสาว รุจิกาญจน์ ชาญเชิงการค้า บ้านเดลอปอบอ อบต.อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
104 นางสาว ชลธิชา จิตราช ศพด.บ้านชุมตาบง อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
105 นางสาว สุนิสา มากขุนทด ศพด.บ้านชุมม่วง อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
106 นางสาว วัชรียา บูชาบุญ ศพด.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
107 นางสาว สุรีรัตน์ เมณฑ์กูล ศพด.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์
108 นางสาว นิภาพร ผมทอง พันลาน อบต.พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
109 นาง จันทนา ปั้นโท้ ทต.ช่องแค ทต.ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
110 นางสาว สุกัญญา พัดดํา ศพด.บ้านชอนเดื่อ อบต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
111 นางสาว สุภานัน คมขํา ศพด.วัดตาคลี อบต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
112 นางสาว ทัดดาว ชั่งหล่อ ศพด.วัดตาคลี อบต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
113 นางสาว จุฑาภรณ์ พินิจด้วง ศพด.บ้านตะเฆ่ค่าย อบต.วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
114 นางสาว อิศราวดี แก้วจํารัสสุขสันติ เขาทอง อบต.เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
115 นางสาว ปุณยวีร์ สิงห์เถื่อน บ้านธารหวาย อบต.สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์
116 นางสาว อุไรลักษณ์ แก้วอ่อน บ้านวังกระโดนใหญ่ อบต.ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
117 นางสาว เทวา ดอนโคตร ศพด.รร.บ้านพระพุทธบาทฯ อบต.สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
118 นางสาว ณัฐนันทภัทธ โตกุล ทน.นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
119 นางสาว ฐิติมา คงหุ่น วัดพรหมจริยาวาส ทน.นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
120 นาง ทัศนีย์ คีรีวรรณ วัดพรหมจริยาวาส ทน.นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว ถิรพร พูลสวัสดิ์ ศพด.บ้านปากดง อบต.พระนอน เมือง นครสวรรค์
122 นางสาว สุทธินี อุรุวรรณ ตําบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง เมือง นครสวรรค์
123 นาง นุชจรินทร์ กล่อมเกลา ตําบลหนองปลิง อบต.หนองปลิง เมือง นครสวรรค์
124 นางสาว ดุสิตา คงศรี บ้านท่ามะกรูด อบต.แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
125 นางสาว ปูริดา มอญปาน บ้านท่ามะกรูด อบต.แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
126 นาง เดือนเพ็ญ ราชนคร ศพด.บ้านเขามะตูม อบต.แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
127 นางสาว รถจาใน อบพล ศพด.บ้านแม่กะสี อบต.แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
128 นางสาว วินิตย์ ฉลาดแย้ม ศพด.บ้านสระสวัสดิ์ อบต.แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
129 นางสาว จงจิตร นาใจเย็น ศพด.บ้านสระสวัสดิ์ อบต.แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์
130 นางสาว ณภัชพร ดีนุช ศพด.อบต.เขาชนกัน อบต.เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
131 นางสาว อารยา น้อยเพชรมณี ศพด.บ้านปางสุด อบต.แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
132 นางสาว นิยม สุทธิรักษ์ ศพด.บ้านปางสุด อบต.แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
133 นางสาว สมปอง จองกา ศพด.อบต.แม่เล่ย์ อบต.แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
134 นางสาว ลักษณา ถาต่าย ศพด.ตําบลแม่วงก์ อบต.แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
135 นางสาว อาภาพร บุญเรือง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
136 นางสาว สุพัตรา เผือกแก้ว บ้านหน้าเขา อบต.มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
137 นางสาว ยมลพร กิจสาริกัน ศพด.ตําบลสระแก้ว อบต.สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
138 นาง ศศิประภา ดูเบย์ ศพด.ตําบลสระแก้ว อบต.สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
139 นางสาว ทิพวรรณ แสงแก้ว ศพด.วัดห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์
140 นาง พาฝัน โกลามิตร ห้วยใหญ่ อบต.ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นางสาว อรวรรณ อินทพันธ์ ห้วยใหญ่ อบต.ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
142 นางสาว ศุภวรรณ ศรีม้า ศพด.บ้านหนองสองห้อง อบต.ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
143 นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ เอมสวัสดิ์ บ้านโพธิ์ลอย อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
144 นางสาว นภัส ชุ่มชื่น ทต.เนินมะกอก ทต.เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
145 นางสาว สิวารักษ์ จาดขํา ศพด.ทต.บางไผ่ ทต.บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
146 นางสาว น้ําผึ้ง นิลละออ ศพด.ตําบลบางลาย อบต.บางลาย บึงนาราง พิจิตร
147 นางสาว วาสนา บัวอ่อน ศพด.ตําบลบางลาย อบต.บางลาย บึงนาราง พิจิตร
148 นางสาว ปรารถนา แช่มช้อย บ้านห้วงปลาไหล อบต.บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
149 นางสาว ดวงพร คุ้มนวล ศพด.บ้านบึงนาราง อบต.บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
150 นางสาว เหมันต์ จันทะนาม ศพด.บ้านหนองแขม อบต.บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
151 นางสาว วราภรณ์ เพ็ชรรัตน์ พุทธโชติ ทต.บางคลาน โพทะเล พิจิตร
152 นางสาว อธิวัลย์ เสาเวียง ศพด.พุทธโชติ ทต.บางคลาน โพทะเล พิจิตร
153 นาง วีนัชยา อินทนงค์ บ้านทุ่งใหญ่ อบต.ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
154 นาง ศันสนีย์ ภู่คํามี ศพด.บ้านน้อย อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
155 นาง ณัฐกานต์ หมอกมืด บ้านนาตะวันออก อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
156 นางสาว วันเพ็ญ สรรพรอด บ้านหนองสะเดา อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
157 นาง อวยพร สุขอยู่ ศพด.รร.บ้านหนองขาว อบต.บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
158 นางสาว ญาตาวี ถาวร ศพด.อบต.หนองหลุม อบต.หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
159 นางสาว สมคิด สว่างจิตร ทต.หนองปล้อง ทต.หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
160 นางสาว ศิริขวัญ จูจันทร์ ศพด.ทต.หนองปล้อง ทต.หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นางสาว ปณิชา ประทุมมาศ ทต.สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
162 นางสาว สุรัตดา บัวเทศ อบต.คลองทราย อบต.คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
163 นาง อัมพร แตงอ่อน ศพด.อบต.กําแพงดิน อบต.กําแพงดิน สามง่าม พิจิตร
164 นางสาว จารุณี เนียมจันทร์ ศพด.อบต.กําแพงดิน อบต.กําแพงดิน สามง่าม พิจิตร
165 นางสาว จีรวรรณ อ้นชนะ ศพด.อบต.กําแพงดิน อบต.กําแพงดิน สามง่าม พิจิตร
166 นางสาว สายชล จาดเสาธง ศพด.ทต.บางกระทุ่ม ทต.บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
167 นาง ปัญญาภรณ์ จันทร์เมือง ศพด.บ้านโกรงเกรง อบต.นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
168 นางสาว วชิราพร สุดใจ ศพด.หนองพระ อบต.หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
169 นาง วารุณี ดีประสิทธิ์ ศพด.ตําบลซับพุทรา อบต.ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
170 นาง วรัชยา วันทา ศพด.ตําบลซับพุรา อบต.ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
171 นางสาว รุจิรา แก้วพินิจ ศพด.บ้านโคกยาว อบต.ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
172 นางสาว ปิยะนุช กันทา ศพด.ตําบลกันจุ อบต.กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
173 นางสาว จีระภา โคกสอน บ้านหินดาดใหญ่ อบต.ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
174 นางสาว วัชรี ชิตเกษร ศพด.บ้านบึงสามพัน อบต.บ้านบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
175 นางสาว ธนพร ดวงจันทร์ รร.บ้านราหุล อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
176 นาง ภัทราพร ศรีสุขคํา วัดโนนสว่างอารมณ์ อบต.บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์
177 นางสาว รัชญา เพชรพิพัฒน์ ศพด. อบต.ระวิง อบต.ระวิง เมือง เพชรบูรณ์
178 นางสาว จันทนา ใจสูงเนิน อบต.ระวิง อบต.ระวิง เมือง เพชรบูรณ์
179 นาง จิราภรณ์ นาเจริญ ศพด.ตําบลห้วยสะแก อบต.ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์
180 นางสาว นันทิศา พิมมะสาร ศพด.บ้านท่าเสา อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
181 นางสาว จิตรลดา สิมราช ศพด.บ้านท่าเสา อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
182 นางสาว ชุติมณฑน์ คลองเคียน บ้านภูเหม็น อบต.ทองหลาง ห้วยคต สิงห์บุรี
183 นางสาว สุรดาพิณ เริงพานิช บ้านหนองผักแพว อบต.ทองหลาง ห้วยคต สิงห์บุรี
184 นาง พัทยา อ๊อดพันธ์ ศพด.บ้านกลาง อบต.ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
185 นางสาว จารุวรรณ เนียมแก้ว ศพด.อบต.ไกรใน อบต.ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
186 นาง ภาวัลย์ศรี นาคประสิทธิ์ ทต.ลานหอย ทต.ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
187 นางสาว ยุวพันธ์ ส้มมี ทต.บ้านกล้วย ทต.บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย
188 นาง ลําเทียร ถาปาวงศ์ ศพด.ทต.เมืองเก่า ทต.เมืองเก่า เมือง สุโขทัย
189 นางสาว พรอุมา ศรีจันทร์วงศ์ ศพด.ทต.เมืองเก่า ทต.เมืองเก่า เมือง สุโขทัย
190 นาง สุมาณี ดําดี รร.อนุบาลสุโขทัย อบต.ปากแคว เมือง สุโขทัย
191 นางสาว ทัศนียา อยู่จันทร์ บ้านหนองกระดี่ อบต.เกาะตาเลี้ยง ศรีสําโรง สุโขทัย
192 นาง นภาลัย พิมจันทร์ ศพด.บ้านเกาะตาเลี้ยง อบต.เกาะตาเลี้ยง ศรีสําโรง สุโขทัย
193 นาง เบญจวรรณ์ เขียวเงิน ศพด.อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ ศรีสําโรง สุโขทัย
194 นาง วันดี คงรัตน์ บ้านเนินเคว่า อบต.หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
195 นางสาว ดารณี ว่องวิการณ์ บ้านหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
196 นางสาว รุ่งทิวา ปิยวัฒนสิน รร.วัดเนื้อร้อน อบต.หนองแก เมือง อุทัยธานี
197 นางสาว ชลธิชา หวังสุข บ้านดงแขวน ทต.สว่างแจ้งสบายใจ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
198 นาง ละออง เขียวทอง บ้านทุ่งสงบ อบต.ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ห้องราชพฤกษ์
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว ปุริมปรัชญ์ จีรัง ทต.บ้านต้า ทต.บ้านต้า ขุนตาล เชียงราย
2 นางสาว อรุณศิริ วงศ์ไชยา ทต.บ้านต้า ทต.บ้านต้า ขุนตาล เชียงราย
3 นางสาว พิมประภา สภูยศ ทต.ครึ่ง ทต.ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
4 นาง กิจมณี จันธิมา ศพด.ทต.ครึ่ง ทต.ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
5 นาง จีราวรรณ จันตา ทต.ห้วยซ้อ ทต.ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
6 นางสาว อรวรรณ ขนุแพง ศพด.บ้านเวียงหมอก ทต.ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
7 นาง วราภรณ์ ไชยวงค์ ศพด.บ้านสองพี่น้อง อบต.ริมโขง เชียงของ เชียงราย
8 นาง สุกัญญา ฟูมา บ้านสันทรายกองงาม ทต.บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
9 นาง สายฝน แซ่ฟุ้ง ศพด.บ้านห้วยน้ําเย็น ทต.บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
10 นางสาว ศิริพร ภิระบัน บ้านงิ้วเฒ่า อบต.ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
11 นาง กาญจนา ดงปาลี บ้านศรีบุญยืน อบต.ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
12 นาง ยุพิน อยู่ยอด แผ่นดินทอง อบต.ตับเต่า เทิง เชียงราย
13 นาย บรรหาร ปิมเขียว ทต.พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
14 นาง แสงเดือน หินนก ทต.พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
15 นางสาว นารีรัตน์ นักกล้า ศพด.บ้านเย้าแม่ต๋ํา อบต.ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
16 นางสาว ศรัณยธร กันจินะ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ พาน เชียงราย
17 นางสาว ณัฐกานต์ บุญป้อ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ พาน เชียงราย
18 นาง ขวัญจิตร์ อินต๊ะชัย ศพด.บ้านร่องก๊อ ทต.สันทราย เมือง เชียงราย
19 นาง สุพรรณ ไชยชมภู ศพด.ตําบลแม่กรณ์ อบต.แม่กรณ์ เมือง เชียงราย
20 นางสาว ชมลพรรณ อิ่นคํา อบต.แม่กรณ์ อบต.แม่กรณ์ เมือง เชียงราย

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องประชุมนนทรี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นาง มณีวรรณ คําปวน บ้านป่าดู่ ทต.ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
22 นางสาว อําพร บุญยัง บ้านป่าเมี้ยง-ปางปูเลย ทต.ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
23 นางสาว ภาวิณี แสงเงินรอด ศพด.ทต.แม่จัน ทต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย
24 นางสาว จันทร์จิรา คําเงิน ทต.สายน้ําคํา ทต.สายน้ําคํา แม่จัน เชียงราย
25 นางสาว พัชรินทร์ ไชยชาติ ทต.สายน้ําคํา ทต.สายน้ําคํา แม่จัน เชียงราย
26 นางสาว กิ่งกาญจน์ ไมตรีจิตร ทต.สายน้ําคํา ทต.สายน้ําคํา แม่จัน เชียงราย
27 นางสาว ชไมพร สุตินกาศ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ อบต.จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
28 นาง ณัฐชา คืนมาเมือง บ้านจะพือ อบต.ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
29 นางสาว นงคราญ แดงสุวรรณ์ ศพด.บ้านป่าเมี้ยง อบต.ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
30 นางสาว จุฬาภรณ์ กัลยา ศพด.บ้านป่าคาสุขใจ อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
31 นางสาว เขมิกา รุ่งลักษมี ศพด.บ้านอาแบ อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
32 นาย นันทวัฒน์ บุญรัตนโชค บ้านนาโต่ อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
33 นาง ประภัสสรา วิทยาชัยสกุล บ้านหินแตก อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
34 นางสาว จิรพร แซ่ฟุ้ง ศพด.บ้านต้นม่วง อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
35 นางสาว จันทร์เพียร แก้วดา ศพด.บ้านสามแยก อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
36 นางสาว ทิพวรรณ เชอมือ ศพด.บ้านเสาะใส-โป่งไฮ อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
37 นางสาว ทิวา เยอเบาะ ศพด.บ้านแสนใจพัฒนา อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
38 นางสาว ชนาธิป ใจการุณเลิศดี ศพด.บ้านห้วยผึ้ง อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
39 นางสาว ลักขิกา ลาภประเสริฐโสภณ ศพด.บ้านห้วยผึ้ง อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
40 นางสาว ศิรินกรณ์ สุยะ ศพด.บ้านห้วยผึ้ง อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องประชุมนนทรี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาย ภานุวัฒน์ อาหยิ ศพด.บ้านห้วยหยวกป่าโซ อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
42 นางสาว นิวาริน มาเยอะ ศพด.บ้านห้วยหยวกป่าโซ อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
43 นางสาว วิไล เชอหมื่อ ศพด.บ้านอาแหม อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
44 นางสาว อลิษา สิริรัตนอุดมทรัพย์ ศพด.แสนใจพัฒนา อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
45 นางสาว มาทินี หมื่อแล สันมะเค็ด อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
46 นาย วิโรจน์ อยู่ลือ สันมะเค็ด อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
47 นางสาว สุนันท์ วิเศษสิทธิ์ศักดิ์ อบต.แม่สลองใน อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
48 นาง อรทัย ขวัญชัย ทต.ป่าก่อดํา ทต.ป่าก่อดํา แม่ลาว เชียงราย
49 นาง เสาวลักษณ์ ธิสงค์ ศพด.ทต.เจดีย์หลวง ทต.เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
50 นางสาว รัศมี รุ่งทวีพิทยากุล บ้านป่าเกี๊ยะ อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
51 นาง จีราพรรณ ต้นจําปี บ้านป่าถ่อน อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
52 นาง วลัยพร ปวงศรี ศพด.บ้านโป่ง อบต.ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
53 นางสาว รัชนีวรรณ ปันทะวงค์ ศพด.บ้านศรีดอนมูล อบต.ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
54 นางสาว จิราภรณ์ ระมัด ขุนสรวย อบต.วาวี แม่สรวย เชียงราย
55 นางสาว ชญานิษฎ์ แก้วอิ่น ดอยช้าง อบต.วาวี แม่สรวย เชียงราย
56 นางสาว รวีวรรณ อันยิ ศพด.บ้านดอยล้าน อบต.วาวี แม่สรวย เชียงราย
57 นางสาว วรารัตน์ กาแปง ศพด.บ้านสันถนนใต้ อบต.ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
58 นางสาว รุจิษยา การเพียร ศพด.ทต.เวียงชัย ทต.เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
59 นาง อรพิน หินแก้ว ศพด.บ้านสันไทรงาม อบต.ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
60 นางสาว พิมพกา พิรารัตน์ ศพด.ทต.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องประชุมนนทรี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว ลําดวล วงศ์แปง ศพด.บ้านสันปง อบต.สันทราย พร้าว เชียงใหม่
62 นางสาว รุ่งนภา บุญมา ศพด.บ้านหนองผา อบต.สันทราย พร้าว เชียงใหม่
63 นาง สุกัญญา อุ่นเป็ง ศพด.ทต.สุเทพ ทต.สุเทพ เมือง เชียงใหม่
64 นางสาว บุญญภัสร์ ผาสุข ดอยแก้ว ทต.แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
65 นางสาว ธนพร สิงห์ใจ บ้านเด่น ทต.แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
66 นางสาว พิจิตรา มหาวัน บ้านเอก ทต.แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
67 นางสาว วิไลพร ห่อแฮ ศพด.บ้านแก่งทรายมูล อบต.ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
68 นางสาว วารุณี ดีทู ศพด.บ้านสุขฤทัย อบต.ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
69 นาง รัชนีย์ กาวิรส ตําบลสันต้นหมื้อ อบต.สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
70 นาง สตรีพร ระลึก บ้านน้ําเกาะ ทต.ยอด สองแคว น่าน
71 นาง แสงเดือน ทองทา ทต.บ้านทราย ทต.บ้านทราย เชียงคํา พะเยา
72 นาง ธัญชนก พ่วงจาด ศพด.บ้านวังเค็มเก่า อบต.เจดีย์คํา เชียงคํา พะเยา
73 นางสาว จิรภิญญา กาติ๊บ ศพด.บ้านชัยเจริญ อบต.น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
74 นางสาว ณัฐณิชา แซ่จ๋าว บ้านน้ํามิน อบต.แม่ลาว เชียงคํา พะเยา
75 นาง จิราพร ยะมงคล บ้านต้นผึ้ง อบต.ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา
76 นางสาว พัชรินทร์ กาติ๊บ ศพด.ทุ่งร่วงทอง อบต.ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา
77 นางสาว พรนิภา ปูรณ์มนัส ศพด.บ้านประชาภัคดี อบต.ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา
78 นางสาว มยุรี คําคง ศพด.บ้านห้วยปุ้ม อบต.ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา
79 นาง ทิม รุ่งเรือง ศพด.บ้านจําบอน อบต.อ่างทอง เชียงคํา พะเยา
80 นางสาว เกษร ศรีชมภู ศพด.ถ้ํามงคล ทต.บ้านถ้ํา ดอกคําใต้ พะเยา

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องประชุมนนทรี

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว ขนิษฐา พรหมวิชัย บ้านใหม่เหนือ ทต.หนองหล่ม ดอกคําใต้ พะเยา
82 นางสาว วนิดา แก้วเทพ บ้านดง อบต.ดงสุวรรณ ดอกคําใต้ พะเยา
83 นางสาว ทิพย์วัลย์ พงษ์พยอม อบต.บ้านปิน อบต.บ้านปิน ดอกคําใต้ พะเยา
84 นางสาว สิทธิณี ฟองโพธิ์ บ้านใหม่ราษฎร์บํารุง อบต.สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
85 นางสาว ชวัลลักษณ์ วรกิจพาณิชย์ ศพด.บ้านสันติสุข อบต.ขุนควร ปง พะเยา
86 นางสาว กิ่งแก้ว หอมนาน บ้านปางผักหม อบต.งิม ปง พะเยา
87 นางสาว วารี พูนผลแสนชัย บ้านสิบสองพัฒนา อบต.ผาช้างน้อย ปง พะเยา
88 นาง ปราณี ฟูแสง อบต.ดงเจน อบต.ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
89 นางสาว ฉันชนก สิทธินันท์ อบต.สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องประชุมนนทรี



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว พิศมัย คนเพียร ศพด.บ้านนาหนองทุ่ม อบต.นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
2 นางสาว กนกพร ปฏิฐานัง ศพด.ทม.เมืองพล ทม.เมืองพล พล ขอนแก่น
3 นาง ลักขณา พิยะเดช ศพด.ทม.เมืองพล ทม.เมืองพล พล ขอนแก่น
4 นางสาว วิไลวรรณ สุธรรม ศพด.ทม.เมืองพล ทม.เมืองพล พล ขอนแก่น
5 นางสาว ฐิตินันท์ สอนนอก ศพด.วัยเตาะแตะบ้านศุภชัย อบต.คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
6 นางสาว นนทรี แพนไธสง อบต.ตะกั่วป่า อบต.ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
7 นาง ณิชชา หม่วยนอก ศพด.อบต.หนองไผ่ล้อม อบต.หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
8 นาง ณัฏยา จันทมนตรี ศพด.อบต.หนองสองห้อง อบต.หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
9 นาง เบญจวรรณ บุญคํา ศพด.อบต.หนองสองห้อง อบต.หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
10 นาง รุจิรา ประทัง ศพด.อบต.หนองสองห้อง อบต.หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
11 นาง วิจิตรา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ศพด.อบต.บ้านยาง อบต.บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
12 นางสาว อิสราภรณ์ เรืองชัยภูมิ ศพด.อบต.หนองข่า อบต.หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
13 นางสาว นริสรา เหล่าภักดี ศพด.อบต.หนองโพนงาม 1 อบต.หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
14 นาง ญาราภรณ์ ฉางชัยภูมิ ศพด.ทต.นาหนองทุ่ม ทต.นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
15 นางสาว วัชรากรณ์ ราณรงค์ ศพด.ทต.นาหนองทุ่ม ทต.นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
16 นาง จูมทอง เที่ยงราช อบต.โคกกุง อบต.โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
17 นาง หนูเจียง ปานพรม อบต.โคกกุง อบต.โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
18 นาง คํากอง มินาคํา อบต.โคกกุง อบต.โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
19 นาง วาสนา สมสี อบต.โคกกุง อบต.โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
20 นางสาว วิยะดา อื่นมัง อบต.โคกกุง อบต.โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นาง ณัฐชานันท์ พิมพ์ศรี บ้านแสงเจริญ อบต.ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
22 นางสาว กนกวรรณ พลลาภ วัดภูเขาทอง อบต.ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
23 นางสาว เทวา ต่อพรม วัดแถวอรัญญาวาส อบต.หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
24 นาง รัดดา หล่มแสง วัดแถวอรัญญาวาส อบต.หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
25 นาง รําไพ แก้วสว่าง อบต.หลุบคา อบต.หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
26 นาง นันท์นภัส พิมสิม ศพด.ทต.คอนสวรรค์ ทต.คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
27 นาง วาสนา ต่อชีพ ศพด.บ้านโคกมั่งงอย อบต.โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
28 นางสาว ภาริณี เที่ยงกินรี ศพด.บ้านโสก อบต.บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
29 นาง กานต์พิศชา หวังศิรินโชติ บ้านหนองบัวใหญ่ ทต.หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
30 นาง อุไรวรรณ ประกิจ บ้านหนองไผ่ล้อม ทต.หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
31 นางสาว นงค์เยาว์ วิเศษคร้อ ศพด.บา้นโนนคร้อ อบต.บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
32 นางสาว ดวงชีวัน บุตรแวว นายางกลัก อบต.นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
33 นาง ปรางณภา คชรักษ์ ศพด.บ้านซับมงคล อบต.โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
34 นาง ขวัญจิตร ตากิ่มนอก บ้านหนองขาม อบต.ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
35 นางสาว ศุภจิรา สมศรี ศพด.บ้านโกรกกุลา อบต.ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
36 นางสาว ฉวีวรรณ์ คลองหนองขาม ศพด.อบต.ตาเนิน อบต.ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
37 นางสาว กลีบแก้ว ชํานาญพล ศพด.ทต.บ้านแท่น ทต.บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
38 นางสาว กฤติกาญจน์ เพียนอก ศพด.ทต.บ้านแท่น ทต.บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
39 นางสาว ธนพร เหนือคูเมือง ศพด.ทต.บ้านแท่น ทต.บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
40 นางสาว กมลวรรณ เรืองศรี ศพด.บ้านโนนข่า อบต.สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาย ไพวรรณ์ จิตอ่อง ศพด.อบต.บ้านเพชร อบต.บ้านเพชร บําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
42 นาง อัญชรีย์ อินทร์ทองแดง ลาดชุมพล อบต.เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
43 นางสาว ธิติมา สําราญ ศพด.อบต.บ้านดอน อบต.บ้าานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
44 นางสาว พัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์ ศพด.วัดมูลปักษี อบต.หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
45 นางสาว สาวิตรี นิยมโชค ศพด.ตําบลโนนสําราญ อบต.โนนสําราญ เมือง ชัยภูมิ
46 นางสาว จํานงค์ ศิริมงคล บ้านนางเม้ง อบต.โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
47 นางสาว ยุพาพรรณ ม้าวิเศษ บ้านโพนทอง อบต.โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
48 นาง จุลลดา จารุเมธีชน ศพด.โพนทอง อบต.โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
49 นาง สุภาพร บุญโยธา ศพด.โพนทอง อบต.โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
50 นางสาว ธนัญธน วงค์สุนทร บ้านหนองนาแซง อบต.หนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ
51 นางสาว อุบล แก่งสันเทียะ ศพด.บ้านห้วยหว้า อบต.ห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
52 นางสาว ประทุมทิพย์ พุฒต้น ศพด.บ้านสํานักตูมกา อบต.วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
53 นางสาว ภัทรนันต์ บุญมาก ศพด.ทต.ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
54 นาง มะลิวัลย์ ฟุ้งสวรรค์ ทต.บึงสําโรง ทต.บึงสําโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
55 นาง ชริยา หลายทวีวีฒน์ ทต.บึงสําโรง ทต.บึงสําโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
56 นาง สุนีย์ โลหะมาตย์ ศพด.บ้านโนนรัง อบต.แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
57 นางสาว มะลิ แทนริน ศพด.บ้านไทยสามัคคีธรรม อบต.โนนสําราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
58 นางสาว อริสรา ธงสันเทียะ บ้านหนองกก อบต.หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
59 นาง กําไล ขามโนนวัด ทต.หนองหัวฟาน ทต.หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
60 นางสาว ชลธิชา เชียงนอก ทต.หนองหัวฟาน ทต.หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว กัญจนพร จารึกกลาง เทศบาลหนองหัวฟาน ทต.หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
62 นาง ยุพดี บัวสําราญ บ้านเมืองคง อบต.คูขาด คง นครราชสีมา
63 นางสาว จิดาภา ทองดีนอก บ้านหนองบัวโคก อบต.เทพาลัย คง นครราชสีมา
64 นางสาว บุปผา ศรีนอก บ้านหนองบังกระจาย อบต.โนนเต็ง คง นครราชสีมา
65 นาง กุหลาบ สุขมล ศพด.บ้านตลุกสาหร่าย อบต.โนนเต็ง คง นครราชสีมา
66 นางสาว กชพร ชาญสูงเนิน ศพด.บ้านหนองบัว อบต.หนองบัว คง นครราชสีมา
67 นาง อุมาภรณ์ สีมาวงษ์ ศพด.บ้านไผ่ ทต.จรัเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
68 นาง วราพร ภู่ครบุรี ศพด.ทต.แชะ ทต.แชะ ครบุรี นครราชสีมา
69 นางสาว รสรินทร์ เอิบพรมราช ศพด.ทต.แชะ ทต.แชะ ครบุรี นครราชสีมา
70 นางสาว ปพิชญา ชู้กระโทก ทต.ไทรโยง-ไชยวาล ทต.ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
71 นาง พิมตะวัน สุขบงกช ทต.ไทรโยง-ไชยวาล ทต.ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
72 นาง ดาวรุ่ง รัตนอุไร ศพด.รร.บ้านหนองเสือบอง ทต.อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
73 นาง นฑิตา นาสวาส บ้านหนองโบสถ์ อบต.โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
74 นางสาว ศิริลักษณ์ ทับจังหรีด ศพด.บ้านโคกกระชาย อบต.โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
75 นางสาว โชติกา คูณย่าอุปถัมภ์ บ้านพนาหนองหิน อบต.แชะ ครบุรี นครราชสีมา
76 นาง สาริศา วลัญช์ภัทร บ้านหนองมะค่า อบต.แชะ ครบุรี นครราชสีมา
77 นาย นวพัฒน์ ล้อมกลาง อบต.มาบตะโกเอน อบต.มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
78 นางสาว จุรีรัตน์ อะสิธิมัง ทต.จักราช ทต.จักราช จักราช นครราชสีมา
79 นาง จินตนา พูนศรี ศพด.ทต.จักราช ทต.จักราช จักราช นครราชสีมา
80 นางสาว วนิดาภรณ์ หินผา บ้านหนองขามน้อย อบต.คลิงเมือง จักราช นครราชสีมา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว อิสริยาพร จรรยาพิทักษ์ ศพด.บ้านตูม อบต.ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
82 นางสาว ศิริลักษณ์ โอนทองหลาง ศพด.บ้านหนองบัวตะแบง อบต.ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
83 นาง อ้อมทิพย์ ชั่งกุล ศพด.อบต.สีสุก อบต.สีสุก จักราช นครราชสีมา
84 นาง จํารัส สังฆบุตร อบต.หนองงูเหลือม อบต.หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
85 นางสาว อัญชลีกร ศรีมหาพรม ดงบัง อบต.โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
86 นาง พิกุล บุญเรา บ้านดงบัง อบต.โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
87 นางสาว จุฑาภรณ์ ผมทํา บ้านโนนรัง อบต.โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
88 นางสาว อรทัย อาจดี บ้านโนนรัง อบต.โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
89 นาง กนกวรรณ ยืนยง บ้านเขว้า อบต.ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
90 นางสาว อารยา พลีดี บ้านโนนยาง อบต.ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
91 นางสาว ทิพวัลย์ ปลิงกระโทก ทต.ด่านเกวียน ทต.ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
92 นางสาว นัดดา เปลี่ยนกระโทก ทต.ด่านเกวียน ทต.ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
93 นางสาว นพวรรณ พิรักษา ศพด.ตําบลด่านเกวียน อบต.ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
94 นางสาว พัฒนาพร เปลื้องกระโทก ศพด.อบต.ท่าอ่าง อบต.ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
95 นาง ศิริพร วีระศร บ้านโค้งยาง อบต.พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
96 นาง สุกัญญา ศรีทอง ทต.หนองกราด ทต.หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
97 นางสาว สิริณัฎฐ์ ขันสูงเนิน บ้านโกรกลึก อบต.ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
98 นาย จรัญ แจ่มจํารัส รร.บ้านท่าขี้เหล็ก อบต.หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
99 นาง อุบลรัตน์ บัดสูงเนิน รร.บ้านท่าขี้เหล็ก อบต.หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
100 นาง พราวพิรุณ มอมขุนทด ศพด.บ้านค่ายทะยิง อบต.หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว สรัลพร จั่นขุนทด ศพด.อบต.หินดาด อบต.หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
102 นางสาว จิราพร จั่นขุนทด ศพด.อบต.หินดาด อบต.หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
103 นางสาว เรณู ดาบสันเทียะ อบต.บึงปรือ อบต.บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
104 นางสาว รจนา แฟนพิมาย บ้านป่าตะแบง อบต.ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
105 นางสาว ปัทมา ทองดีนอก บ้านโคกหนองแวง อบต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
106 นาง พรภิมล ทองดีนอก บ้านโคกหนองแวง อบต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
107 นาง ธัญญลักษณ์ คําดี บ้านตลาดโนนตาเถร อบต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
108 นาง นงค์ลักษณ์ ชํานาญกลาง อบต.ถนนโพธิ์ อบต.ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
109 นางสาว ชุลีพร ปิ่นชู อบต.โนนไทย อบต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
110 นาง อภิรมย์ เนื้อนา บ้านด่านคนคบ ทต.ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
111 นาง นัฐทิราพร เกริกอํานาจ ทต.ตลาดแค ทต.ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
112 นางสาว สุนันท์ ปะระมัสโส ศพด.อบต.บัวลาย อบต.บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
113 นางสาว สุภักตร์ ปลิงกระโทก ศพด.อบต.บัวลาย อบต.บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
114 นาง ธรรมมะ เจริญ ศพด.คึมมะอุ-สวนหม่อน อบต.หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
115 นางสาว อมรรัตน์ ติระวัฒนศักดิ์ ศพด.คึมมะอุ-สวนหม่อน อบต.หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
116 นาง กาญจนา นาดี บุเสมา-เสมาทอง อบต.หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
117 นาง รจนา นิลสมัคร ศพด.บ้านตลาดไทร อบต.ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
118 นางสาว จรุณี เค้างิ้ว อบต.ประทาย อบต.ประทาย ประทาย นครราชสีมา
119 นางสาว ปนัดดา ทาเงิน ทต.บ่อปลาทอง ทต.บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
120 นางสาว เกศมณี ตามตะขบ ศพด.บ้านพระบึง ทต.บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา

สถานที่รายงานตัว มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว จันทร์ธิมา พูนมาก ศพด.บ้านพระบึง ทต.บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
122 นางสาว วราภรณ์ แก้วปัดถา ศพด.โคกไทย อบต.โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
123 นางสาว ปวีณอร จิตจําเริญ ศพด.โคกไทย อบต.โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
124 นาง พัณณิตา สังกัดกลาง อบต.สุขเกษม อบต.สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
125 นางสาว กาญจนา ยอดมี ศพด.บ้านหนองตะกู อบต.ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
126 นางสาว สุภาวดี วิถี บ้านซับเศรษฐี อบต.คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
127 นางสาว มนัดดา ผินนอก ศพด.รร.บ้านหนองหมาก อบต.คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
128 นาง สายฝน นุชอนงค์ บ้านหนองกะทุ่ม อบต.จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
129 นางสาว วัญญาภรณ์ บัวบานศรี บ้านลําทองหลาง อบต.ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
130 นางสาว มนตรา บุญจันทร์ บ้านพญาเย็น อบต.พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
131 นาง สายฝน ดีสุทธิ ศพด.บ้านหัวป้าง อบต.พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
132 นางสาว อภิณัฐ ตะอุบล ศพด.อบต.พญาเย็น อบต.พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
133 นางสาว ธิดารัตน์ ชูจอหอ บ้านโคกสง่า อบต.หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
134 นาง นิตยา ภู่อินทร์ บ้านหนองคู อบต.หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
135 นางสาว ณธศร ยับสันเทียะ ศพด.ตําบลสระพระ ทต.สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
136 นาง วิราธร เงินประเสริฐ บ้านดงน้อย อบต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา
137 นางสาว กรณิกา ประกอบผล บ้านดงน้อย อบต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา
138 นาง ชวัลรัตน์ ตู้พิมาย บ้านโนนพุทรา อบต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา
139 นาง เสาวนีย์ เสริมนอก ศพด.อบต.ชีวาน อบต.ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
140 นางสาว จริยา สมกําปัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 อบต.นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นางสาว นราจันทร์ ปราบภัย นิคมสร้างตนเองพิมาย ๒ อบต.นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
142 นางสาว เสาวรส เบาแรง บ้านโพธิ์งามหนองหญาฃาว อบต.นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
143 นางสาว ยุวนิดา ระแวงสูงเนิน บ้านสะแกงาม อบต.นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
144 นาง ระภี ยรรยงนวกิจ บ้านหนองขาม อบต.โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
145 นางสาว จารุณี ทองเหล็ก ศพด.บ้านหนองจิก อบต.โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
146 นาง วิยะดา ขวัญสุข ศพด.บ้านหนองปรือ อบต.โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
147 นางสาว จุฬารัตน์ ลัดหนองขี ศพด.อบต.หนองระเวียง หมู่ 6 บ้านหนองระเวียง อบต.หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
148 นางสาว อังคนา กล้าถูก อบต.หนองระเวียง (หมู่ที่2 บ้านหนองขาม) อบต.หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
149 นาง ลักษณาวัลย์ ธนกูลกิจ เคหะประชาสามัคคี ทน.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
150 นางสาว พิณโสภา เกณฑ์กระโทก ศพด.ท้าวสุระ ซอย 3 ทน.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
151 นาง จันทร์ทิพย์ ฤทธิ์ดอน ศพด.ท้าวสุระ ซอย 3 ทน.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
152 นางสาว ชลลดา ศรีพล สวนหม่อน ทน.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
153 นาง นิยมภรณ์ วาลตะคุ ศพด.ตําบลหนองบัวศาลา อบต.หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา
154 นาย อภินันท์ ศรีธรรมานุสาร ศพด.หนองตาคง อบต.หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา
155 นางสาว เนตรนภา ช่องงาม ศพด.อบต.หนองบัวศาลา อบต.หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา
156 นางสาว นิตยา มงคลสวัสดิ์ ศพด.อบต.หนองบัวศาลา อบต.หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา
157 นางสาว ประทีป ทรวงโพธิ์ อบต.หนองบัวศาลา อบต.หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา
158 นางสาว อภิญญา อาศัยน้ํา บ้านกระเบื้องนอก อบต.กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
159 นางสาว ดรุณี ฉายราตรี บ้านดอนใหญ่ อบต.กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
160 นางสาว สิริรัตน์ ปาปะเก บ้านพุทรา อบต.กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นางสาว ภัทราภรณ์ จานดี บ้านหนองหัวคน อบต.กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
162 นาง ธัญชนก จงเพียร บ้านครบุรี อบต.ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
163 นางสาว ฐิมาภรณ์ อันทะยัน บ้านหนองกุง ทต.ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
164 นางสาว สุพิน สีสอน ศพด.ตําบลไทยสามัคคี อบต.ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
165 นาง พรทิพย์ วันใส ทต.คลองไผ่ ทต.คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
166 นาง จรรยา เมอืงงิ้วราย ทต.ลาดบัวขาว ทต.ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
167 นางสาว สุนันท์ กล้าหาญ ศพด.ทต.หนองน้ําใส ทต.หนองน้ําใส สีคิ้ว นครราชสีมา
168 นางสาว ชณัญญา แพ่งจันทึก ศพด.บ้านซับศรีจันทร์ อบต.คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา
169 นางสาว พิศมัย แก้วสมสิน บ้านปางโก อบต.ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
170 นางสาว เกศินี เปสันเทียะ ศพด.บ้านหนองไทร อบต.วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
171 นางสาว พุ่มพวง พ่วงจันทึก ศพด.บ้านหนองไทร อบต.วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
172 นางสาว ชลธิชา แก่นนอก ศพด.อบต.หนองหญ้าขาว อบต.หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
173 นางสาว ชนิดาภา หาญชนะ ศพด.อบต.หนองหญ้าขาว อบต.หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
174 นาง วัชราภรณ์ สมัครค้า ศพด.ทต.สีดา ทต.สีดา สีดา นครราชสีมา
175 นางสาว ขนิษฐา วรรณประภา บ้านหนองจะบก อบต.หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
176 นาง พรทิพย์ สุ่มมาตย์ บ้านไชยมงคล อบต.สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
177 นาง สุจิตรา โพธิ์กัณฑ์ บ้านทรัพย์เจริญ อบต.บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
178 นาง กนกกร จอมคําสิงห์ อบต.บ้านราษฎร์ อบต.บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
179 นางสาว จุฑารัตน์ ใหญ่กระโทก โคกสูง -บุงิ้ว อบต.สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
180 นาง สุวรรณา สายชนะ บ้านหนองเข้-หนองตูม อบต.สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
181 นางสาว วิรัลยา เปรียบสันเทียะ อบต.ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
182 นางสาว สุนันทา สมัญญา ศพด. อบต.บ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
183 นางสาว วาสนา กรวจนอก อบต.บ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
184 นางสาว นลินนิภา นกแก้ว อบต.บ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
185 นาง จําเนียร ด่านกระโทก ศพด.ตําบลลุงเขว้า อบต.ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
186 นางสาว วาริน สําเร็จงาน ศพด.บ้านจิตประสงค์ อบต.ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
187 นางสาว รัตนาวดี กลิ่นสันเทียะ ศพด.ยุบใหญ่ หมู่9 อบต.หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
188 นางสาว ธัญญาภรณ์ หาญกล้า ศพด.ยุบใหญ่ หมู่9 อบต.หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
189 นางสาว วราภรณ์ พุ่มพวง อบต.หนองบุนนาก อบต.หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
190 นางสาว ดวงเดือน พันนาเหนือ ศพด.ทต.ห้วยแถลง ทต.ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
191 นางสาว บุญญิศา แก้วรังษี ศพด.อบต.งิ้ว อบต.งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
192 นางสาว ธมลวรรณ อินทร์สูงเนิน ศพด.อบต.งิ้ว อบต.งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
193 นางสาว สมฤดี ปราณีตพลารักษ์ อบต.ทับสวาย อบต.ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
194 นางสาว แววตา หนูนอก ศพด.อบต.เมืองพลับพลา อบต.เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
195 นาง สมปอง ชาภักดี บ้านตะแกรง อบต.หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
196 นาง สุพัฒตรา ถากไม้แล้ว บ้านหลุ่งตะเคียน อบต.หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
197 นางสาว สาวิตรี สืบสุนทร สระมะค่า อบต.หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
198 นาง อุไลพร ดวงมาลัย บ้านโนนสุวรรณ อบต.หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
199 นางสาว มะลิวรรณ บุญกล้า ศพด.อบต.ห้วยแคน อบต.ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
200 นางสาว สุพิชชา ศรีคชา บ้านสระมะค่า อบต.หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสวุัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
201 นาง รัชณาวรรณ บุญมาลา บ้านหนองพลอง อบต.หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
202 นางสาว อมรรัตน์ บุตรนอก ศพด.บ้านหัวสะพาน อบต.หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
203 นางสาว เจษฎาภา จิตนาม ทต.โซ่พิสัย ทต.โซ่พิสัย โซ่พิสัย บึงกาฬ
204 นาง จันที ศรีกมล วัดทุ่งสว่างวนาราม อบต.คําแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
205 นางสาว จิราภา พันธุ์ทอง ศพด.วัดคําแวง อบต.คําแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ
206 นาง อัญชริกา มหาอุป ท่าสวาทท่าลี่ อบต.โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
207 นาง ฉวีวรรณ กุลวงษ์ วัดอุดรทิศวาส อบต.โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
208 นาง สายชล ตาลสิทธิ์ ศพด.วัดโนนมันปลา อบต.โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
209 นางสาว ยุภา สุพร บ้านใหม่ศรีชมภู อบต.ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ
210 นางสาว เกษรินทร์ ทิพย์แสง วัดเจริญสังวรบํารุงราช ทต.หนองเลิง เมือง บึงกาฬ
211 นางสาว ศิริพร ชัยจันทา วัดนิมิตสว่างวนาราม ทต.หนองเลิง เมือง บึงกาฬ
212 นางสาว ณัฐติการณ์ สุวรรณมงคล วัดประชาสามคัคี ทต.หนองเลิง เมือง บึงกาฬ
213 นางสาว วิพานี นักร้อง บ้านหนองยาว อบต.ชัยพร เมือง บึงกาฬ
214 นางสาว สุภาวดี อินหา บ้านหนองบัวเงิน อบต.นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ
215 นางสาว พิศมัย มงคลนํา วัดโพนสว่าง อบต.นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ
216 นางสาว วรรณา กาบแก้ว ทต.สองชั้น ทต.สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
217 นางสาว สําราญ เกรัมย์ ศพด.ทต.สองชั้น ทต.สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
218 นาง เพ็ญแข อุดมศิลป์ วัดประชาศรัทธาธรรม อบต.ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
219 นางสาว วนิดา อะโรคา ศพด.วัดศรีภูมิวนาราม อบต.ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
220 นาง อินทิรา ซ่อนกลิ่น อบต.ห้วยสําราญบ้านน้ําอ้อม อบต.ห้วยสําราญ กระสัง บุรีรัมย์

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
221 นางสาว อาภารดา ศรีธรรมา บ้านจิกน้อย อบต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
222 นางสาว ทิพวรรณ์ สิงหชัย บ้านจิกน้อย อบต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
223 นางสาว นุชจรี ตอรบรัมย์ บ้านหนองติ้ว อบต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
224 นาย กิติกร เดชกุลรัมย์ ศพด.บ้านหนองติ้ว อบต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
225 นาง สายพิน เดมิทํารัมย์ ศพด.วัดบ้านจิกใหญ่ อบต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
226 นางสาว อําพร ใจดี บ้านตูมน้อย อบต.ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
227 นางสาว ศวรรยา เด็ดดวงรัมย์ บ้านหนองดุม อบต.ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
228 นางสาว นารินทร์ มะลิ อบต.หินเหล็กไฟ (บ้านตาหล่ํา) อบต.หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
229 นาง แสวง ยอรัมย์ บ้านขี้ตุ่น อบต.ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
230 นาง เตือนใจ พิทักษ์เมธากุล วัดประชาชาติดงพลอง อบต.ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
231 นาง กิ่งกาญจน์ สิทธิจาต วัดประชาชาติดงพลอง อบต.ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
232 นาง อินทิรา แก้วไธสง ศพด.วัดโพธิ์ทองบ้านซาด อบต.สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
233 นาง ปวีณรัตน์ กฤติยาวรรณ ศพด.ทต.หนองปล่อง ทต.หลองปล่อง ชํานิ บุรีรัมย์
234 นาง มนัสนันท์ จันทร์เรือง ศพด.รร.บ้านตาเหล็ง ทต.หลองปล่อง ชํานิ บุรีรัมย์
235 นางสาว อมรินทร์ สามเณร วัดขุนก้อง ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
236 นางสาว บุญเรียม ธารณะกลาง อบต.ก้านเหลือง อบต.ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์
237 นาง ทวิวรรณ มาประจวบ อนุบาล 3 ขวบ อบต.สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
238 นางสาว นภาพร กิติพันธ์ บ้านหนองทองลิ่ม อบต.หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
239 นางสาว ฑิฆัมพร พันธุ์มุง บ้านโคกตะโก อบต.หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
240 นางสาว ศิรประภา เจริญพันธุวงศ์ ศพด.บ้านซับคะนิง อบต.โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
241 นาง สุพิน แหวนวิเศษ ศพด.ตําบลโกรกแก้ว ทต.โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
242 นางสาว รสลิน มาสันเทียะ บ้านใหม่นําเจริญ อบต.ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
243 นาง สุภารัตน์ เที่ยงธรรม ทต.บ้านด่าน ทต.บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
244 นาง สุวิษา วงศ์ทองเจริญ วัดบ้านดงกระทิง อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
245 นางสาว เดือนเพ็ญ โคตรทิพท์ วัดบ้านดงเย็น อบต.โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
246 นาง นงค์เยาว์ หีบไธสง อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
247 นางสาว วีรนงค์ ตาประโคน ทต.แสลงโทน ทต.แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
248 นาง วาลี ปวงสุข ศพด.บ้านหนองม่วง อบต.บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
249 นางสาว สุกัลยา สุริยวงศ์ ศพด.บ้านหนองม่วง อบต.บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
250 นาง ธนาวดี ศรีประโคน ศพด.อบต.บ้านไทร อบต.บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
251 นาง ณฐัินันท์ กลอยประโคน ศพด.อบต.บ้านไทร อบต.บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
252 นางสาว พิชญ์ชิชา ธัญหิรัญรมย์ ศพด.วัดบ้านโคกใหญ่ อบต.ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
253 นาง วรรณี ทองทวี อบต.สี่เหลี่ยม อบต.สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์
254 นางสาว กาญจนา สุทธิ อบต.สี่เหลี่ยม อบต.สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์
255 นาง ปวิชญา ผดุงแดน ศพด.บ้านสะเดา ทต.พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย์
256 นางสาว รชันก การรัมย์ ศพด.บ้านป่าชัน อบต.ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
257 นางสาว พัชรินทร์ สินไธสง ทต.พุทไธสง(ศูนย์วัดหงษ์) ทต.พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
258 นาง กลิ่นผกา กอบกาญจนพฤติ ศพด.วัดอัมภาวรินทร์ อบต.บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
259 นางสาว จิราภรณ์ เปรือรัมย์ ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์
260 นาง ระพีพร ปิตรัมย์ ศพด.ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
261 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ศักดิ์อลงกรณ์ ศพด.ทต.บ้านบัว ทต.บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์
262 นาง ณัฐวดี ฉิมมาลี ศพด.วัดบ้านถลุงเหล็ก อบต.ถลุงเหล็ก เมือง บุรีรัมย์
263 นางสาว จิตราภรณ์ เอี่ยมรัมย์ อบต.เมืองฝาง อบต.เมืองฝาง เมือง บุรีรัมย์
264 นางสาว สุนีย์ แก้วยงกฏ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านตลาดชัย อบต.สองห้อง เมือง บุรีรัมย์
265 นางสาว นิรันดร์ตรี เนาวบุตร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอบต.สองห้อง อบต.สองห้อง เมือง บุรีรัมย์
266 นางสาว กรองทอง รุ่งประโคน ศดว.บ้านสว่างพัฒนา ทต.ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
267 นาง ปภาวี จอดกลาง ศพด.เทศบาล 2 ทต.ละหานทราย ทต.ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
268 นางสาว พิกุล กิจดี ทต.สําโรงใหม่ ทต.สําโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
269 นางสาว ชุติมาพร ชื่นพงษา ทต.สําโรงใหม่ ทต.สําโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
270 นางสาว วงเดือน ดําปานดี ทต.สําโรงใหม่ ทต.สําโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
271 นางสาว ปัญจนิตย์ สุโขพันธ์ ทต.สําโรงใหม่ ทต.สําโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
272 นางสาว พิจิตรา คะโลรัมย์ ทต.ลําปลายมาศ ทต.ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
273 นาย ฉัตรณวงค์ ทศพัก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านกะทิง ทต.ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
274 นางสาว โชติรสทิพย์ ธีระปรีชา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านกะทิง ทต.ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
275 นาง นรีรัตน์ โรตม์แนวกําพล ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านกะทิง ทต.ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
276 นาง วรรณี ใยไธสง ศพด.อบต.ตลาดโพธิ์ อบต.ตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
277 นางสาว วิไลพร นามมูลตรี อบต.ตลาดโพธิ์ อบต.ตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
278 นางสาว จุฑามาศ สบู่รัมย์ อบต.ตลาดโพธิ์ อบต.ตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
279 นาง ยวนใจ สมุติรัมย์ อบต.ตลาดโพธิ์ อบต.ตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
280 นางสาว วริศรา พรมวิจิตร ศพด.บ้านยาง อบต.บ้านยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
281 นาง สุภาพ ทะเรรัมย์ อบต.บุโพธิ์ อบต.บุโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
282 นาง ดาวรุ่ง หงษ์พิลา ศพด.บ้านดอนมนต์ ทต.ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
283 นางสาว สุภาวดี ถะเกิงสุข หนองไผ่ อบต.หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
284 นางสาว อรนภา รักสนาม ศพด.วัดดงเย็น ทต.ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
285 นาง เยาวรัตน์ สุระแสน ศพด.วดัดงเย็น ทต.ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์
286 นาง มนัญพัชร์ เขตบํารุง ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี แห่งที่ 1 ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี หนองกี่ บุรีรัมย์
287 นาง บุณยรักษ์ ศรีทองสุข ศพด.ทต.หนองกี่ ทต.หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์
288 นางสาว อลิชา ดวงแก้ว ศพด.วัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) อบต.โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์
289 นางสาว หริญญา แท่งกระโทก วัดโคกกระสัง(วัดสระสะแก) อบต.บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์
290 นางสาว ปริญญานุช เข็มรัมย์ ศพด.ตําบลบุกระสัง อบต.บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์
291 นางสาว วิภาดา ดําเนินงาม บ้านนาจาน อบต.เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
292 นางสาว อมรรัตน์ พัดพรม บ้านสระขาม อบต.เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์
293 นางสาว บุษบา ผ้างาม ศพด.วัดเย้ยปราสาท อบต.เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
294 นางสาว ธนารักษ์ พินิจดวง บ้านหนองเสม็ด อบต.ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรรีัมย์
295 นางสาว รุ่งทิวา สิบทัศน์ บ้านหนองชัยศรี อบต.หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
296 นาย ธีรยุทธ ไตรพรม วัดโนนสูงน้อย อบต.หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
297 นางสาว สุรางค์รัตน์ เนื้อแก้ว ศพด.วัดบ้านโคกเหล็ก ทต.โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
298 นาง รวีวรรณ เจียมรัมย์ ศพด.บ้านตาเสา อบต.ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
299 นางสาว นวยนาจ ผาพงษา ศพด.บ้านกู่ อบต.บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
300 นางสาว กรรณิการ์ วรรณวิจิตร ศพด.บ้านบุ่งง้าว อบต.แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
301 นางสาว พัชราพรรณ พรมภักดิ์ ศพด.ทต.ท่าลี่ ทต.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
302 นางสาว ศศิธร ชุมพล ศพด.บ้านไร่ทาม ทต.นาอาน เมือง เลย
303 นาง สุดาพร สีอ้วน ศพด.บ้านน้ําภู อบต.เมือง เมือง เลย
304 นาง ชฎารัตน์ ลิตลคร วัดวุฒิสมานชัย อบต.ผาสามยอด เอราวัณ เลย
305 นางสาว เตือนจิตร พลขันธ์ ศพด.บ้านนาสีนวน อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
306 นางสาว ชัชฎา สิมะเดชาชาติ ศพด.บ้านนาสีนวน อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
307 นางสาว ยลดา คําภูนิจ ศพด.บ้านหนองแปน อบต.หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
308 นาย กรมภวา พิมพ์เพ็ญ ศพด.บ้านโคกแสง ทต.คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
309 นาง เสาวณีย์ โถแพงจันทร์ ศพด.ทต.สว่างแดนดิน ทต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
310 นางสาว กิตติยา มุ่งมาตร ศดว.สโมสรประชาสามัคคี ทต.หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
311 นางสาว กันนิกา ชฎามนต์ บ้านทุ่งปลากัด อบต.บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
312 นาง บุญยวีร์ โง๊ะบุดดา บ้านหนองบัวแพ อบต.บ้านถ่อน สวา่งแดนดิน สกลนคร
313 นาง รินทร์ดา เชียวเชย บ้านหนามแท่งน้อย อบต.บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
314 นางสาว วาสนา บุตรษยา หนามแท่งน้อย อบต.บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
315 นาง ชุติกาญจน์ กายสิทธิ์ คลองม่วงใต้ อบต.ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
316 นางสาว เกศินี เย็นสมุทร ศพด.บ้านหนองโป่ง อบต.ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
317 นางสาว ญาดาพัฒน์ เป็นตามวา วัดอุดมพรหมวิหาร อบต.คูตัน กาบเชิง สุรินทร์
318 นางสาว จิราภรณ์ นิมารัมย์ ศพด.บ้านระหาร ทต.ทุ่งศรีชุมพล ชุมพลบุรี สรุินทร์
319 นางสาว สุนีรัตน์ หวังรวมกลาง โพธิ์ทองสุวรรณาวาส ทต.สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์
320 นางสาว สลิตตา สิทธิสังข์ บ้านพลับ อบต.ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
321 นางสาว สุรีย์ วสุวัชร์ บ้านหนองโบสถ์ อบต.ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
322 นาง ประคองศรี พรมทะเล ศพด.บ้านทนง อบต.ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
323 นางสาว เกษณีย์ ลาดี บ้านหนองคันนา อบต.ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
324 นางสาว นภคประภา เทศบุตร ศพด.บ้านตาเมียง อบต.ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
325 นาง อุษารัตน์ พิศโสระ ศพด.โคกวัดโคกอรุณ อบต.นาดี เมือง สุรินทร์
326 นางสาว ธิติมาพร ยงกุล ศพด.อบต.ณรงค์ อบต.ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
327 นางสาว จิราภรณ์ สุขล้น ศพด.อบต.ณรงค์ อบต.ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
328 นางสาว สุธาสินี สาวิเสน ทต.เวียงคุก ทต.เวียงคุก เมือง หนองคาย
329 นางสาว วนิดา จันทรเสนา บ้านหนองลุมพุก อบต.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
330 นางสาว ทิพย์วิมล บํารุงภักดี หนองหญ้าม้า-เชียงกรม อบต.นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
331 นางสาว สาวิตรี รอญยุทธ ชุมชนบ้านม่วงสว่างสามัคคี ทน.อุดรธานี เมือง อุดรธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 31 ชั้น 8 ห้องประชุมสุวัจน์ 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว วราภรณ์ ปรีชา ศพด.บ้านเขาพนม อบต.เขาพนม เขาพนม กระบี่
2 นางสาว ปิยะดา พัฒศรีเรือง ศพด.บ้านเขาพนม อบต.เขาพนม เขาพนม กระบี่
3 นาง ชมนภัส ลิ่มจูหมึง ศพด.บ้านถ้ําธนาคาร อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
4 นางสาว พิมพิศา หอมสูง ศพด.บ้านถ้ําธนาคาร อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
5 นางสาว สุรีรัตน์ อุบล ศพด.บ้านถ้ําธนาคาร อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
6 นาง ฉวีวรรณ นามสนธิ์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตัวอย่าง อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
7 นางสาว สุภารัตน์ ส่งศรี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตัวอย่าง อบต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
8 นาง พนัสดา กองกุลทิพย์ บ้านเขาไว้ข้าว อบต.ดินแดง ลําทับ กระบี่
9 นางสาว มีนา เพลินจิตร บ้านเกาะจํา อบต.เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
10 นางสาว สุภาพร ศิริตะงัน บ้านเกาะจํา อบต.เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
11 นางสาว สมฤดี ชลธี ศดม.อัลกอบาตีน อบต.เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
12 นาง ปาริชาต แสงจันทร์ ศพด.ตําบลนาเหนือ อบต.นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
13 นาง วลัยพร ประไพภักดิ์ ทต.เนินสันติ ทต.เนินสันติ ท่าแซะ ชุมพร
14 นางสาว ปราถนา รุกเขตต์ ทต.เนินสันติ ทต.เนินสันติ ท่าแซะ ชุมพร
15 นาง ปรีดา ศิริมาสกุล ทต.เนินสันติ ทต.เนินสันติ ท่าแซะ ชุมพร
16 นางสาว มลฤดี ทองคง ศพด.บ้านทับขอน อบต.ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
17 นางสาว โสรญา แย้มชะยา ศพด.อบต.พะโต๊ะ อบต.พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
18 นางสาว วิลาวัลย์ พรหมศิลา บ้านสามเสียม ทต.นาชะอัง เมือง ชุมพร
19 นาง นิรมล เพชรวงศ์ ศพด.บ้านสามเสียม ทต.นาชะอัง เมือง ชุมพร
20 นางสาว นิภา จันรจนา ศพด.บ้านดอนไทรงาม ทต.บางหมาก เมือง ชุมพร

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นาง ศิริณา สุภักดี บ้านในห้วย อบต.ตากแดด เมือง ชุมพร
22 นางสาว ปิยะนุช พุ่มไสว วัดหาดทรายแก้ว อบต.ตากแดด เมือง ชุมพร
23 นางสาว จริญญา พรมวี บ้านถ้ําตาทอง อบต.เขาค่าย สวี ชุมพร
24 นางสาว ณัฏฐนันท์ สมบัติพิบูลย์ บ้านถ้ําตาทอง อบต.เขาค่าย สวี ชุมพร
25 นางสาว ปิยะนาถ อินทร์แก้ว บ้านถ้ําตาทอง อบต.เขาค่าย สวี ชุมพร
26 นางสาว นันทนิท กื๋อกระโทก บ้านน้ําลอด อบต.เขาทะลุ สวี ชุมพร
27 นาง สุพรรณนี มะลิลา บ้านน้ําลอด อบต.เขาทะลุ สวี ชุมพร
28 นางสาว ยุวันดา ทองนาโพธิ์ บ้านเขาน้อย อบต.นาสัก สวี ชุมพร
29 นางสาว จุรีมาศ ทองสุย บ้านเขาน้อย อบต.นาสัก สวี ชุมพร
30 นางสาว บุญธริกา แว่นแก้ว บ้านเขาน้อย อบต.นาสัก สวี ชุมพร
31 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ สุขอาจ บ้านไทยพัฒนา อบต.นาสัก สวี ชุมพร
32 นาย สิทธิรัตน์ พวงสุวรรณ ศพด.จงถนอม ทต.อ่าวขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
33 นาง ผกาวดี ใจสนุก บ้านคีรีรัตน์ อบต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
34 นางสาว ทัศณีย์ วิเศษราษฏร์ ทต.จันดี ทต.จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
35 นางสาว อธิติยา ซุ่นกี่ วัดควนสูง ทต.ปากน้ําฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
36 นางสาว สมฤดี ศรีประสม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมะปรางงาม อบต.ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
37 นาง ชลิตา คีรีเดช ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมะปรางงาม อบต.ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
38 นางสาว ทิพวรรณ์ สรรเพ็ชร วัดเพ็ญมิตร อบต.ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
39 นาง กัลญาณี ทองอ่อน ศพด.บ้านไสหร้า อบต.ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
40 นาง อจิรวดี ไชยโชติ วัดสุวรรณาราม อบต.ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาง เสาวภา พรหมทอง วัดสุวรรณาราม อบต.ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
42 นาง อาภาภรณ์ ชื่นสุราษฏร์ อบต.ห้วยปริก อบต.ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
43 นาง จินตนา นุ้ยศิริ อบต.ห้วยปริก อบต.ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
44 นาง กุสุมา พรมแก้ว อบต.ห้วยปริก อบต.ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
45 นาง ขวัญเรือน สุมน อบต.ห้วยปริก อบต.ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
46 นางสาว นิภา จันทร์เสถียร บ้านเขาพระทอง อบต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
47 นางสาว วราภรณ์ เชาวลิต บ้านทุ่งโชน อบต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
48 นาง กาญจนา รจนา ศพด.บ้านท่าข้าม อบต.ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
49 นาง ทิพรัตน์ ณวิจิตร อบต.บ้านตูล อบต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
50 นาง จันทร์เพ็ญ สงขวัญ บ้านควนมีชัย อบต.วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
51 นาง อําพรรัตน์ ศิริพงศ์ประพันธ์ วัดบ่อล้อ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
52 นางสาว อารีรัตน์ จตุมาศ ศพด. อบต.ดอนตะโก อบต.ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
53 นางสาว ขวัญใจ ใจห้าว ศพด.บ้านสวนจันทร์ อบต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
54 นางสาว เสาวลักษณ์ โส้สมัน ศดม.ท่าสูงบน อบต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
55 นางสาว กัญจนา กิจมะโน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง อบต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
56 นางสาว บุญพา บุญรักษ์ ทต.ชะมาย(รร.วัดวังหีบ) ทต.ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
57 นาง ปรีญา ชัยยะ ศพด.ทต.ชะมาย ทต.ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
58 นางสาว นภัสรตรา โชติเทวชพ บ้านน้ําพุ ทต.ถ้ําใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
59 นางสาว พลอยอัปสร บัวทิพย์ บ้านน้ําพุ ทต.ถ้ําใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
60 นางสาว อารยา ดาระดิง รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว พิทย์สินี พัวเกาศัลย์ รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
62 นาง รัตนา รัตนบุรี รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
63 นางสาว เพ็ญนภา แซ่ว่อง รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
64 นาง กวินทรา แก้วจะระ รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
65 นาง กนกวรรณ ทองสีนุช รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
66 นาง เกศฎาพร รังเสาร์ รร.รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
67 นาง สุริยา นวลนุ่ม รร.รีสอร์อทนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
68 นาง อมรรัตน์ สืบวงศ์ รร.รีสอร์อทนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
69 นาง มีนา หนูนุ่น รร.รีสอร์อทนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
70 นาง นันทิกา โฮฮิน รร.รีสอร์อทนุบาลทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
71 นาง ปิยะนุช บุญประสิทธิ์ บ้านทับนายเหลียว อบต.เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
72 นางสาว ชลิตา หนูภัยยันต์ บ้านไสส้าน อบต.เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
73 นางสาว วรารัตน์ มหาสุข ศพด.อบต.ควนกรด อบต.ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
74 นางสาว ปาริฉัตร รักษาแก้ว ศพด.อบต.ควนกรด อบต.ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
75 นาง ณัฏฐณิชา จริตงาม บ้านเกาะปราง อบต.นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
76 นาง ภัทรเพ็ญ สุภาพ บ้านเกาะยวน อบต.นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
77 นางสาว ศราทิพย์ แร่ทอง ศพด.บ้านวังยาว อบต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
78 นาง ทิพย์วรรณ์ คงเรือง ศพด.บ้านท่าเลา อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
79 นาง อําภาพันธุ์ เชาว์ช่างเหล็ก ศพด.อบต.นาหลวงเสน อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80 นางสาว จิราภรณ์ ปลอดทุกข์ ศพด.อบต.นาหลวงเสน อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว วิลาวัลย์ พันธมาศ ศพด.อบต.นาหลวงเสน อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
82 นางสาว นัฐวรรณ ฤทธิศักดิ์ ศพด.อบต.นาหลวงเสน อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
83 นาง วิไลพร ไชยฤกษ์ ศพด.อบต.นาหลวงเสน อบต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
84 นางสาว เปียทิพย์ ขวัญเมือง ทต.ทุ่งสัง ทต.ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
85 นาง จิราวรรณ์ บุญหลง บ้านเขาหลัก อบต.กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
86 นาง กมลทพิย์ ประเสริฐสังข์ บ้านหนองใหญ่ อบต.ท่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
87 นาง อลิณรัฐ จรรยาดี ศพด.บ้านเปียน อบต.กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
88 นาง เครือวัลย์ เกตุแก้ว บ้านนาตําเสา อบต.บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
89 นางสาว คันธารัตน์ รัตนพันธ์ บ้านบางจันสี อบต.บ้านลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
90 นางสาว ธัญญานินท์ สุดชู บ้านบางจันสี อบต.บ้านลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
91 นางสาว อุไรวรรณ คงแป้น ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
92 นางสาว จันทิมา ชูลิกร ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
93 นาง ดาวน้อย เต็มไป ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
94 นาง อําภา นาวารัตน์ ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
95 นางสาว สว่างจิตร์ พลเยี่ยมแสน ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
96 นางสาว ศริญญา มานพสิน ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
97 นาง เอื้องอนงค์ รุทธพิชัยรักษ์ ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
98 นางสาว อุสุไร สี่เหลี่ยม ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
99 นางสาว ระพีพรรณ บัวเกตุ ศพด.ทต.ทอนหงส์ ทต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
100 นางสาว วาทินี จุฬะแพทย์ วัดเชิงแตระ อบต.ท้ายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว นงเยาว์ จังกระหวัด วัดท้ายสําเภา อบต.ท้ายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
102 นาง อุไรวรรณ สถิตย์ภูมิ ศพด.บ้านไสใหญ่ อบต.ท้ายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
103 นางสาว จุไรวรรณ ชุมลักษณ์ ศพด.บ้านไสใหญ่ อบต.ท้ายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
104 นาง อนุสรา ริยาพันธ์ ศพด.บ้านนายูง ทต.กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
105 นาง สิริลักส์ รอดบุญ ศพด.บ้านทุ่งร่อน ทต.เขาพระ พปิูน นครศรีธรรมราช
106 นางสาว ศุภธิดา ศรีนวล ศพด.ทต.พิปูน ทต.พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
107 นางสาว อรอุษา ตําเสก ศพด.วัดยางค้อม อบต.ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
108 นางสาว ชฎามาศ บุญยอด บ้านห้วยปราง อบต.กําแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
109 นางสาว กัญญพัชร นพรัตน์ ศพด. อบต.นาทราย อบต.นาทราย เมือง นครศรีธรรมราช
110 นางสาว ทัตติกา ศรีสุวรรณ ศพด.บ้านเขาฝ้าย ทต.ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
111 นาง อวยพร ใจห้าว บ้านสํานักเนียน อบต.เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
112 นาง จุฑามาศ ใจดํารงค์ ศดว.เขาน้อย อบต.เขาน้อย สิชล นครศรธีรรมราช
113 นาง ศิริพร กําเหนิดทอง บ้านปลายทอน อบต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
114 นางสาว มัทณี จันทร์ทิพย์ ศพด.วัดกุมแป อบต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
115 นาง ประทุม รักกิ้มหอย วัดควนชะลิก อบต.ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
116 นางสาว รัชนู สองเมืองสุข วัดศิลาล้อน อบต.แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
117 นาง เพ็ญพักตร์ พรหมสุวรรณ ศพด.บ้านเตรียม อบต.คุระ คุระบุรี พังงา
118 นางสาว ธนัฏฐา จงไกรจักร์ ศพด.บ้านหินลาด อบต.คุระ คุระบุรี พังงา
119 นาง สายใจ บุญเทยีม ศพด.บ้านหินลาด อบต.คุระ คุระบุรี พังงา
120 นางสาว อรวรรณ หันหวล มัสยิดตอรีกอตุลยันนะฮ์ ทต.บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว ลัคนา ทินรา ศพด.บ้านปะเต อบต.ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
122 นาง ธิดารักษ์ ราชประดิษฐ์ ศพด.บ้านพอแดง อบต.ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
123 นางสาว ปิยวรรณ แก้วช่วย ศพด.ตําบลทุ่งมะพร้าว อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
124 นางสาว วิไลพร เจริญวิทย์ธนเดช ศพด.ตําบลทุ่งมะพร้าว อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
125 นางสาว กนกวรรณ เจริญศักดิ์ ศพด.ตําบลทุ่งมะพร้าว อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
126 นาง จิราวรรณ ตัณฑวิบูลย์ ศพด.ตําบลทุ่งมะพร้าว อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
127 นางสาว จุฑามาศ ศิริการ ศพด.ตําบลทุ่งมะพร้าว อบต.ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
128 นาง อนุรัตน์ จงกิจ ศพด. อบต.ลําภี อบต.ลําภี ท้ายเหมือง พังงา
129 นาง สุรีพร ก้งซ้าย ศพด.บ้านห้วยเรียน ทต.ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
130 นาง ยุวดี เดชากุล รร.อนุบาลและศพด.ตําบลสาคู อบต.สาคู ถลาง ภูเก็ต
131 นางสาว เปรมใจ กิ่งรักษ์ ศพด.ตําบลสาคู อบต.สาคู ถลาง ภูเก็ต
132 นางสาว วยุรี เนาว์เหน็ก ศพด.ตําบลสาคู อบต.สาคู ถลาง ภูเก็ต
133 นาง มยุเรศ เพ็ชรไทย ศพด.ตําบลสาคู อบต.สาคู ถลาง ภูเก็ต
134 นางสาว นุจรีย์ สาลี ศพด.บ้านสุขสําราญ ทต.กําพวน สุขสําราญ ระนอง
135 นางสาว อภิรมณ์ฤดี ไชยกุล ทต.ช้างขวา ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
136 นาง จงใจ ด่านอนันต์ ทต.ช้างขวา ทต.ช้างขวา กาญจนดษิฐ์ สุราษฎร์ธานี
137 นางสาว ศิริญญา เพชรพิรุณ บ้านดอนรัก อบต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
138 นางสาว บุศรากร บุญชู บ้านทับท้อน อบต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
139 นาง สุรัญญา พิกุลงาม บ้านเขาพนมวัง อบต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
140 นางสาว รุชดา กุลบาล บ้านมุสลิม อบต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นางสาว จันทร์จิรา เลี่ยมกองแลง บ้านวังไทร อบต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
142 นาง หทัยทิพย์ ยิ่งยง ทต.บ้านใต้ ทต.บ้านใต้ เกาพะงัน สุราษฎร์ธานี
143 นาง รัชฎาภรณ์ ทองเฝือ เทศบาล5วัดภูเขาทอง ทน.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
144 นางสาว ปวีณา แป้นคง เทศบาล5วัดภูเขาทอง ทน.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
145 นางสาว ฐิตาพร นิจจันพันศรี ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล๔ วัดสว่างอารมณ์ ทน.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
146 นาง พวงรัตน์ ธรรมปรีชา บ้านบ่อน้ําผุด อบต.ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
147 นาง วนาภรณ์ พัวพันธ์ ศพด.บ้านคีรีวงค์ อบต.บ้านทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
148 นางสาว อรอุมา รักเชื้อ อบต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
149 นาง จันทนา ประมูล ทต.เคียนซา ทต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
150 นางสาว จันทนา ก้าวอนนัตกุล ศพด.ทต.เคียนซา ทต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
151 นางสาว ภัทรพร กองแก้ว ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ อบต.สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
152 นางสาว อังคณา คชเดช ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ อบต.สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
153 นางสาว สุธาทิพย์ ขาวปาน วัดพระบรมธาตุไชยา ทต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
154 นางสาว นวลอนงค์ พิมพ์เทพ ศพด.บ้านสามสัก ทต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
155 นางสาว ศิริพร สองแก้ว ตะกรบ อบต.ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
156 นางสาว กฤษณา จันทร์น้ําดํา วัดวิโรจนาราม อบต.ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธ์านี
157 นางสาว กฤตินี สุขไกรไทย ศพด. บ้านนา อบต.ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
158 นางสาว จิราวรรณ ไมอินทร์ ศพด.บ้านคลองไม้แดง อบต.ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
159 นางสาว สารภี เรืองเผือก ศพด.บ้านห้วยไผ่ อบต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
160 นางสาว ชนิตา ปลอดสุวรรณ์ บ้านพอด อบต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นางสาว จุฑามาศ อินทร์พรหม ศพด ท่าแซะ อบต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
162 นางสาว สนธยา ทองมีศรี บ้านบางคราม อบต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
163 นางสาว พาเรศ ประทุมเพชร บ้านบางคราม อบต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
164 นางสาว จิราภรณ์ สําลี บ้านบางคราม อบต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
165 นางสาว วิยะดา นิยะกิจ ศพด.บ้านเคี่ยมเพาะ อบต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
166 นาง จริยา พรหมเพชร ศพด.บ้านเคี่ยมเพาะ อบต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
167 นางสาว หทัยทิพย์ มิตรเมือง ศพด.บ้านเคี่ยมเพาะ อบต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
168 นาง พัณนิดา แก้วอําดี บ้านเสวียด อบต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
169 นาง ปิยนันท์ นุรักภักดี บ้านทับชัน อบต.คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
170 นางสาว กัณฐมณี เครือคง ศพด.บ้านทับชัน อบต.คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
171 นางสาว กรรณิการ์ ชัยรัตน์ บ้านคลองโสด อบต.ประสงค์ ท่าชนะ สรุาษฎร์ธานี
172 นางสาว จุฑารัตน์ บุญฤทธิ์ บ้านคลองโสด อบต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
173 นางสาว สุกัญญา สุผาวัน บ้านคลองโสด อบต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
174 นางสาว จิตาภา วิบุลศิลป์ แม่ทล่าง อบต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
175 นางสาว นราวดี ดีฮกเคี่ยน ศพด.บ้านคลองรอก อบต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
176 นางสาว แก้วตา อินทร์มี อบต.สมอทอง 2 อบต.สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
177 นางสาว พิจิตรา ทิตระกูล อบต.สมอทอง1 อบต.สมอทอง ทา่ชนะ สุราษฎร์ธานี
178 นางสาว อรอุมา เพชรฤกษ์ ศพด.ทต.บ้านเชี่ยวหลาน ทต.บ้านเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
179 นาง สุดใจ เกตุณรายณ์ ศพด.ทต.พรุพี ทต.พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
180 นาง นภสร ภักดีไทย ศรีเวียง ทม.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
181 นางสาว ธัญญรัตน์ ชูช่วง ห้วยมุด ทม.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
182 นางสาว วิไลลักษณ์ คีรีนารถ บ้านไสดง อบต.ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
183 นางสาว วนิศา เพ็ชรสุข ลําพูน อบต.ลําพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
184 นาง วิภา พันธุ์สิน ทต.พนม ทต.พนม พนม สุราษฎร์ธานี
185 นางสาว เขมลักษณ์ มานพ รร.อนุบาลทต.ย่านดินแดง ทต.ย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
186 นางสาว ชุติมา อานนท์ รร.อนุบาลทต.ย่านดินแดง ทต.ย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
187 นางสาว อัญชลี เทียนทอง บ้านราษฎร์พัฒนา อบต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
188 นางสาว ธัญญารัตน์ มูลตา ศพด.บ้านประตูพลิก อบต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
189 นาง สุนิษา รามแก้ว ศพด.บ้านบางใหญ่สินปุน อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
190 นางสาว สุดารัตน์ เกตุทอง ศพด.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ อบต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
191 นางสาว สุกัญญา เกตสุรินทร์ รร.ทม.ท่าข้าม๒ ทม.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
192 นางสาว วิภารัตน์ โรยทองคํา รร.บ้านราษฎร์ประสานจิต อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
193 นางสาว วิชชุตา จินาเหงียบ รร.บ้านราษฎร์ประสานจิต อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
194 นางสาว ยุวดี สุระกา ศพด.รร.วัดรัษฎาราม อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
195 นางสาว สุพาภรณ์ แสงเดช ศพด.รร.วัดรัษฎาราม อบต.บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
196 นางสาว ภัทรี บางเดือนกิจ ศพด.อบต.บางเดือน อบต.บางเดอืน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
197 นางสาว มณีรัตน์ มรกต บ้านบางประชาภิบาล อบต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
198 นางสาว ธิดารัตน์ เผือกภูมิ บ้านบางประชาภิบาล อบต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
199 นางสาว ณฐมน มากวุฒิ บ้านห้วยมุด อบต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
200 นาง นภาลัย ศรีแผ้ว ศพด.บ้านท่าม่วง อบต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
201 นาง สุภาภรณ์ พรหมวิเศษ ศพด.มะลวน อบต.มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
202 นางสาว มัทนา สัญญาธิกุล รร.เทศบาล4(วัดโพธาวาส) ทน.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
203 นางสาว อุไร สืบมา อบต.บางไทร อบต.บางไทร เมือง สุราษฎร์ธานี
204 นางสาว อุราภรณ์ สวัสดิ์อุบล บ้านควนใหม่ ทต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
205 นางสาว นิตยา คงจูด ทต.บ้านส้อง ทต.บ้านส้อง เวียงสระ สรุาษฎร์ธานี
206 นางสาว มณธิรา ชูโลก บ้านเขาปูน อบต.เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 4 ห้องพรหมโยธี
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว เรืองรอง จํานงนิต ศดว.บ้านหนองไผ่ อบต.โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
2 นาง ดาวประกาย มาตยาคุณ วัดสว่างดอนแก้วโนนค้อ อบต.ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
3 นาง สุวรัตน์ วงค์ไชยชาญ บ้านดอนหัน อบต.โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
4 นาง สุรีกรณ์ เชิดชน บ้านดงหมู อบต.คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
5 นางสาว วันเพ็ญ อิงเอนุ ศพด.วัดสระประทุม อบต.ดินจี่ คําม่วง กาฬสินธุ์
6 นางสาว นิมมิตา ศรเสนา อบต.ลําชี อบต.ลําชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
7 นางสาว สมปอง ภารสุวรรณ์ บ้านหนองแคน ทต.ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์
8 นางสาว อรพิน การสะอาด วัดสุวรรณคีรีวงศ์ อบต.ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์
9 นาง แสงสุริยา สุขวิเศษ วัดสุวรรณคีรีวงศ์ อบต.ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์
10 นาง พิมพกานต์ รสโสดา บ้านนาจําปา อบต.นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุ์
11 นางสาว จุฑานันท์ มังสุไร ศพด.ดงเย็น อบต.นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุ์
12 นาง วชิราภรณ์ จันทร์ชนะ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ทต.ภูแลน่ช้าง นาคู กาฬสินธุ์
13 นางสาว คนึงนุช วิทเวทย์ ศพด.บ้านภูแล่นช้าง ทต.ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์
14 นางสาว รุ่งทิวา ไชยชุม สายนาวัง อบต.สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์
15 นางสาว กวิสรา เนินปัญญา อบต.สายนาวัง อบต.สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์
16 นางสาว ศิริพร เพ็ชโรจน์ ดงสยาม อบต.นามน นามน กาฬสินธุ์
17 นางสาว รัตนภรณ์ ปุณสังข์ ศพด.วัดอโศการาม อบต.ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
18 นางสาว เนาวรัตน์ ทองจรัส ศรีพัฒนา หมู่ 11 อบต.ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
19 นางสาว ลําใย ไชยคํา วัดดงสว่างใน ทต.ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์
20 นางสาว ทวีพร กุลนาค ศพด.วัดสว่างบุรี ทต.ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว สิริชนก ภูนาชัย ศพด.วัดสว่างโพธิ์ศรีอรุณ ทต.ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์
22 นาย อภิชาติ วังเหนือ ศพด.บ้านหนาด ทต.เหนือ เมือง กาฬสินธุ์
23 นางสาว พัชรินทร์ กุลหลี ศพด.บ้านหนองกุง ทต.เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์
24 นาง จันทร์ทิพย์ สารฤทธิ์ อบต.คลองขาม อบต.คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์
25 นางสาว ลลิตา นาทองห่อ บ้านเสียว อบต.หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์
26 นาง วรรณิภา เวียงปฎิ บ้านเสียว อบต.หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์
27 นางสาว อมลวรรณ ยานผุด ทต.สมเด็จ ทต.สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
28 นางสาว พิกุล สิทธิดา ศดว.สมศรีบูรพา อบต.ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
29 นาง ระติพร ยมภา ศพด.บ้านหนองแสง อบต.ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
30 นาง ดรุณี ประสมสุข บ้านหนองบัวโดน อบต.สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
31 นาย พิทยา มูลอินทร์ ศพด.อบต.สมเด็จ อบต.สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
32 นาง ณธิดา ฆารจํารัส บ้านโนนศิลา ทต.โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
33 นางสาว สใบทิพย์ ชนาสิทธิ์ บ้านโนนศิลา ทต.โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
34 นางสาว ประภาภรณ์ สารจันทร์ รร.อนุบาลโนนศิลา ทต.โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
35 นางสาว บังอร แสนมนตรี รร.อนุบาลโนนศิลา ทต.โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
36 นางสาว ธนญา ลุคะชีพ รร.อนุบาลโนนศิลา ทต.โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
37 นางสาว เยาวเรศ ขันธุแสง รร.อนุบาลโนนศิลา ทต.โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
38 นางสาว อุไรวรรณ แท่นจันทร์ บ้านม่วงกุญชร ทต.โนนศิลา สหัสขันธุ์ กาฬสินธุ์
39 นางสาว นิศาชล เรืองราม บ้านกุดแห่ อบต.สําราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์
40 นางสาว ธิดา วงษาศรี บ้านโนนศาลาทอง อบต.สําราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาง ศศิมาภรณ์ ดวงทองมา วัดเวฬุวราราม(บ้านหนองไผ่) อบต.สําราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์
42 นางสาว จันทร์เพ็ญ แก้วกัญญา วัดหนองสรวง ทต.หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
43 นางสาว จันทร์ศรี คําชูราษฎร์ หนองสรวง ทต.หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
44 นางสาว เอ็มวิกา วงค์นามน ศพด.ทต.หนองหิน1 ทต.หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
45 นางสาว รจณา อุ่นศิริ ศพด.ทต.หนองหิน1 ทต.หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46 นางสาว ขวัญนภา อินศิริ ศพด.ทต.หนองหิน2 ทต.หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
47 นางสาว สุวรรณา พละคําหาร บ้านห้วยยางดง อบต.โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
48 นางสาว กัญญารัตน์ ทองเพ็ชร์ ศพด.บ้านโคกเครือ อบต.โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
49 นางสาว ชัญญา แสงเมฆสกุล ทต.ห้วยผึ้ง ทต.ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
50 นาง สุภาพรชัย ประเสริฐสาร ทต.ห้วยผึ้ง ทต.ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
51 นางสาว พิกุล สิทธิหงษ์ ทต.ห้วยผึ้ง ทต.ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
52 นางสาว สุกัญญา มารยาท บ้านโนนราศรี อบต.หนองโก กระนวน ขอนแก่น
53 นางสาว สุนิตย์ สุพันธ์คุ้ม อบต.ดงเมืองแอม อบต.ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
54 นางสาว ศิริธร จันทร์เรือง วัดโพธิ์สําราญ อบต.นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
55 นาง กฤษณา ศรีสนั่นวงษ์ ทต.นาแพง ทต.นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
56 นางสาว ปวาณี รอบรู้ อบต.ซับสมบูรณ์ อบต.ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
57 นางสาว รัตนาภรณ์ สมจิตร อบต.ซับสมบูรณ์ อบต.ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
58 นางสาว โชติรส บัวแสง วัดเจริญวารี อบต.โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
59 นางสาว จิรภาพร อินทรสิทธิ์ ทม.ชุมแพ ทม.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
60 นาง นันทิกานต์ ทุมเทียง วัดใหม่สามัคคี อบต.หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศกึษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว นิภารัตน์ โพธิ์ศรี ทต.ซําสูง ทต.ซําสูง ซําสูง ขอนแก่น
62 นาง นิภาพร สุปัชชา ศพด.บ้านคําแก่นคูณ ทต.ม่วงหวาน น้ําพอง ขอนแก่น
63 นางสาว สุจิตรา แก้วอินทร์ ศพด.บ้านห้วยเสือเต้น ทต.ลําน้ําพอง น้ําพอง ขอนแก่น
64 นาง ประกอบ เหล่าเจริญ สพด.โคกสูง ทต.ลําน้ําพอง น้ําพอง ขอนแก่น
65 นาง กัณธวิมนต์ วิไลปาน วัดศรีชมชื่น ทต.สะอาด น้ําพอง ขอนแก่น
66 นาง ประภัสสร สีลม บ้านท่ามะเดื่อ อบต.ท่ากระเสริม น้ําพอง ขอนแก่น
67 นาง วราภรณ์ หาญเสนา ศพด.บ้านเพี้ยฟาน อบต.บัวเงิน น้ําพอง ขอนแก่น
68 นาง แสงนวน บัวละคร อบต.พังทุย อบต.พังทุย น้ําพอง ขอนแก่น
69 นางสาว มุณีพร วรรณคํา ทต.โนนศิลา ทต.โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
70 นางสาว เพียงฤทัย บางสํารวจ ศพด.ทต.โนนศิลา ทต.โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
71 นางสาว นลินี ยุพิน ศพด.ทต.โนนศิลา ทต.โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
72 นาง วรุณยุภา สุขโข ศพด.อบต.เปือยใหญ่ อบต.เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น
73 นางสาว วนิดา สมัครไทย อบต.บ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
74 นาย สุวรรณ โพธิ์ขี ศพด.บ้านลาน อบต.บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
75 นางสาว นิตยา ทับมณี บ้านป่ามะนาว ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
76 นางสาว นิตยา หมอยา ศพด.บ้านป่ามะนาว ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
77 นางสาว ศิรินทรา เจริญเหล่า ทต.โคกสําราญ ทต.โคกสําราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
78 นางสาว รัตนภรณ์ ศรีหานารถ ทต.โคกสําราญ ทต.โคกสําราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
79 นางสาว พรรณี บรรหาร บ้านห้วยแร่ อบต.วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
80 นางสาว ศรีพรจิตร ลุยมนตรี บ้านห้วยแร่ อบต.วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นาง ปริชาต พลหล้า ศพด.ทม.เมืองพล ทม.เมืองพล พล ขอนแก่น
82 นาง ธนทร ธนาบุญภัทร์ ศพด.เก่างิ้ว อบต.เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
83 นางสาว วาสนา เวชไธสง ศพด.เก่างิ้ว อบต.เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
84 นางสาว อะนุกูล เด่นดวง ศพด.บ้านห้วยซ้อ อบต.ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
85 นางสาว เฉลิมขวัญ แผ่นผา วัดสว่างอารมณ์ อบต.หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
86 นาง บุษราคัม ศรน้อย ศพด.วัดศิลา อบต.หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
87 นาง วิไรรัตน์ ไชยบุญเรือง ศพด.บ้านผือ ทต.พระลับ เมือง ขอนแก่น
88 นางสาว วรรณวิไล พรมมา ศพด.ทต.สําราญ ทต.สําราญ เมือง ขอนแก่น
89 นาง ธนัชพร มีปัทมา ศพด.ทต.สําราญ ทต.สําราญ เมือง ขอนแก่น
90 นางสาว ศตพร นนทะไชย โนนทัน ทน.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น
91 นาง วนิดา มะค่า บ้านทุ่ม ทม.บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
92 นางสาว วิมลรัตน์ ทองบ้านทุ่ม บ้านม่วง ทม.บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
93 นางสาว กนกอร คํามีภักดี ศพด.บ้านทุ่ม ทม.บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
94 นาง ศุภักษร นันท์ดี ศพด.บ้านทุ่ม ทม.บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
95 นาง พัชรา บุตรราช ศพด.บ้านทุ่ม ทม.บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
96 นาง อริสรา สุวรรณศรี ศพด.บ้านทุ่ม ทม.บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น
97 นาง จิดาภา ชํานาญ อบต.ดอนช้าง (วัดศรีสุข) อบต.ดอนช้าง เมือง ขอนแก่น
98 นางสาว ภัทราลักษณ์ นามวัน ศพด.อบต.แดงใหญ่ อบต.แดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น
99 นาง ปวิตรา สิมเสน ศพด.ทต.สีชมพู ทต.สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
100 นาง สุกัญญา ชมชัยรัตน์ บ้านซําจําปา อบต.ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว อาภาพร ศรีทาดี บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าป้อง อบต.ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
102 นางสาว ลพัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์ ศพด.ขนวนนคร ทต.กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
103 นางสาว เนตรนภา ลากูล ศพด.ทต.ดอนโมง ทต.ดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น
104 นางสาว ฐานะมาศ ละมุลตรี วัดอุดร ทต.หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
105 นาง ศุษมา พงษ์เจริญ ศพด.วัดศิริพัฒนาราม อบต.หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
106 นางสาว ทิพพระจันทร์ ฝ่ายพนอม ศพด.อบต.พนอม อบต.พนอม ท่าอุเทน นครพนม
107 นางสาว ขวัญฤทัย เชียงขวาง ศพด.วัดศรีบุญสงค์ อบต.หนองซน นาทม นครพนม
108 นางสาว ศิริลักษ์ ไชยศล เสียวสงคราม ทต.หาดแพง บ้านแพง นครพนม
109 นางสาว ธัญญรัตน์ บุญศรีเลิศ ศพด.บ้านหนองดู่ อบต.นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
110 นางสาว ดวงฤทัย ภะวะ ศพด.บ้านหนองดู่ อบต.นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
111 นางสาว อุทุมพร โยลัย ศพด.บ้านหนองบัวแดง อบต.นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
112 นางสาว พัชรินทร์ มหาสมเหลา วัดโพธิสมพร อบต.โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
113 นางสาว สิริมา รัตนมงคล บ้านน้อยนาคํา อบต.บ้านผึ้ง เมือง นครพนม
114 นาง พัชราภา ภูอ่าง บ้านวังกระแส อบต.บ้านผึ้ง เมือง นครพนม
115 นางสาว สุภารัตน์ อนุญาหงษ์ บ้านโคกก่อง อบต.โพธิ์ตาก เมือง นครพนม
116 นาง วิจิตรา ประเสริฐสังข์ ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
117 นางสาว เมตตา บุพศิริ วัดโพธิ์ศรี ทต.หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
118 นาง ศรีจันทร์ โพธิ์สุ ศพด.วัดศรีสวาทบ้านคําไฮ ทต.หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
119 นางสาว ดอกรัก ไชยริบูรณ์ เสียวสงคราม ทต.หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
120 นางสาว รสริน โคทังคะ หาดแพง ทต.หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว จริยา ทองสี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัย อบต.บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
122 นางสาว สุจิตรา ภักดี บ้านโคกกลาง อบต.โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
123 นางสาว อภิญญา สุอินทร์ ศพด.ทต.ศรีพนา ทต.ศรีพนา เซกา บึงกาฬ
124 นาง สุกัญญา อภัยโส ศพด.ทต.ศรีพนา ทต.ศรีพนา เซกา บึงกาฬ
125 นาง อวยพร ชินแสง ศพด.บ้านหนองชัยวาน อบต.ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
126 นางสาว มณีรัตน์ สมหมาย ศพด.บ้านท่าสวาท อบต.โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
127 นางสาว ปริฉัตร คู่กระสังข์ ศพด.บ้านฝอยลม อบต.ท่าดอกคํา บึงโขงหลง บึงกาฬ
128 นาง ปัทมาสน์ ครองยุทธ บ้านบัวโคก อบต.โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ
129 นาง นิศารัตน์ ลุนอุบล โคกกว้าง อบต.โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ
130 นาง กินรี น่วมนวล วัดจันทราราษฏร์ อบต.โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ
131 นางสาว จริญญา ไชยเพ็ชร บ้านหนองคังคา อบต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ
132 นางสาว วารุณี พรมปากสา บ้านหนองคังคา อบต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ
133 นาง ปรัศนีย์ สงิห์พิม บ้านหนองเดิ่นท่า อบต.หนองเดิ่น บุ่งคล้า บึงกาฬ
134 นางสาว ศุภิสรา คงทัน ศพด.นากั้งพัฒนา อบต.นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ
135 นาง พนิดา สุวรรณแสน ศพด.อบต.นาดง อบต.นาดง ปากคาด บึงกาฬ
136 นางสาว ปาริชาต แม้นศิริ วัดสามัคคีธรรม อบต.ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
137 นาง สุพัธชัย มุกภักดี ศพด.อบต.ปากคาด อบต.ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
138 นาง มษญา กุดวิลาศ อบต.ปากคาด อบต.ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
139 นางสาว พัชรีภรณ์ พิจิตร อบต.ปากคาด อบต.ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
140 นางสาว นันทิยา พินทะภูวงศ์ บ้านสมสนุก อบต.สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นางสาว พนิดา พิสัยกุล วัดรุ่งอรุณศิริสว่าง อบต.สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ
142 นางสาว ศิราณี ศรีวรษา วัดรุ่งอรุณศิริสว่าง อบต.สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ
143 นางสาว วิริยา โทมี รร.เทศบาลพรเจริญ ทต.พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
144 นาย วีระพงษ์ บัวติก ศพด.เทศบาลพรเจริญ ทต.พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
145 นาง รุจิรา จําเริญเศษ บ้านใหม่ศรีชมภู อบต.ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ
146 นางสาว สาวิตรี เมืองศรี ศพด.วัดสว่างอรุณ อบต.ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ
147 นาง แพรววรรณ จําชาติ ศพด.ปฐมวัยตําบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
148 นาง สาวิกา หลักหาญ ศพด.สังกัดทต.หนองเลิง ทต.หนองเลิง เมือง บึงกาฬ
149 นาง วิไลรัตน์ คงทัน วัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ทต.หอคํา เมือง บึงกาฬ
150 นางสาว รุ้งเพ็ชร ทีหอคํา วัดสว่างคงคาราม ทต.หอคํา เมือง บึงกาฬ
151 นาง กัลยา ศรีเหล่า วัดสว่างอารมณ์ ทต.หอคํา เมือง บึงกาฬ
152 นางสาว สุชาดา ศรีสุวรรณ วัดสมัยสาํราญ อบต.โป่งเปือย เมือง บึงกาฬ
153 นางสาว ขวัญตา คําสอน ทต.ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
154 นาง เกษร ชะอุ่ม ศพด.วัดอรัญญวิเวก ทต.ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
155 นาง ณัฐวิภา อารามวัด ศพด.วัดอรัญญวิเวก ทต.ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ
156 นาย ไพฑูรย์ ศรีพันลม วัดเจตยาคีรีวิหาร(วัดภูทอก) อบต.นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ
157 นาง ศุภมิตร ฉาไธสง ทต.พุทไธสง ทต.พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
158 นาย ประหยัด ชุนไธสง ศดว.วัดโพธิ์ อบต.บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
159 นาง หนูการณ์ อ่อนทา วัดบ้านพงแขม อบต.สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
160 นาง ปราณีย์ ชุนรัมย์ วัดพงแขม อบต.สนามชัย สตึก บุรีรัมย์

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นาง ทิพภวรรณ แก่นแก้ว ทต.โคกพระ ทต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
162 นางสาว อรวรรณ ภูชัน ทต.โคกพระ ทต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
163 นาย อภิวัฒน์ ยอดเพชร ศพด.ทต.โคกพระ ทต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
164 นาง สุธารินี สุวรรณเลิศ บ้านนาสีนวน อบต.นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
165 นาง สุวคนธ์ พิษพานศิริวัฒนา บ้านหนองอุ่ม อบต.นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
166 นางสาว นุชรินทร์ ไชยวิเชีนร ศพด.ตาํบลเลิงแฝก อบต.เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
167 นาย วิทยา ศรีธรราษฎร์ ศพด.บ้านหนองแวง อบต.หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
168 นาง จันทร์เพ็ญ คงแสนคํา ศพด.อบต.วังแสง อบต.วังแสง แกดํา มหาสารคาม
169 นางสาว นิพร ดรพะสี ศพด.บ้านหนองสิม อบต.เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
170 นางสาว มัสยา ศรีวังพล ศพด.วัดวังกุง อบต.เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
171 นางสาว อุสุนา ศิริธรรมจักร อบต.ดอนกลาง อบต.ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
172 นางสาว กรรณิการ์ สุริยะมาตร อบต.ดอนกลาง อบต.ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
173 นางสาว นัฐณีญา สทีัด อบต.แพง อบต.แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
174 นางสาว รามนารี โพธิ์หล้า บ้านยางท่าแจ้ง อบต.ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
175 นางสาว แคทรียา ไชยโยราช ศพด.อบต.ยางน้อย อบต.ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
176 นางสาว ปิยะรัช นามมุงคุณ ศพด.อบต.วังยาว อบต.วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
177 นาง พรทิพา พันธ์ทอง ศพด.อบต.วังยาว อบต.วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
178 นาง ประภาภรณ์ ก้อนฆ้อง อบต.วังยาว อบต.วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
179 นาง สุคนธ์รัตน์ ศรีอ่อน บ้านหนองกุงสวรรค์ อบต.หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
180 นางสาว จิราวรรณ ชะนะอัต "ทีปังกรการุณยมิตร"หนองบอน อบต.หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
181 นาง จันทร์ทิพย์ ศิริเมืองจันทร์ "ทีปังกรการุณยมิตร"หนองบอน อบต.หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
182 นางสาว ภัทธรา อ่อนธรรมา "ทีปังกรการุณยมิตร"หนองบอน อบต.หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
183 นางสาว สนธยา สอยจําปา ศพด อบต.หนองบัว อบต.หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
184 นางสาว กาญจนา ทิพวัน ตําบลหนองเหล็ก อบต.หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
185 นางสาว ศิริพร ทับภูมี อบต.หนองเหล็ก อบต.หนองเหลก็ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
186 นางสาว พัชรี พรดอนก่อ อบต.หนองเหล็ก อบต.หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
187 นาง กัลยา มัดจุปะ อบต.หนองเหล็ก อบต.หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
188 นางสาว สุวิมล โฆสิต ทต.เชียงยืน ทต.เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
189 นางสาว กรรณิการ์ มหาไชย ทต.เชียงยืน ทต.เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
190 นาง อรอุมา ใบพิมาย ขีหนองจิก อบต.หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
191 นางสาว เสาวลักษณ์ บํารุงรส ศพด.บ้านหนองโพธิ์ อบต.หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
192 นาง ณัชชลิดา นามวงศ์ ศพด.ก่อนเกณฑ์วดัโพธาราม อบต.ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
193 นางสาว สิริพัชร ยอดวงษ์กอง ศพด.ก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม อบต.ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
194 นาง บุญน้อม วงษ์สีสา ศพด.ก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม อบต.ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
195 นางสาว สุนิสา โคตรประทุม ศพด.ทต.บรบือ ทต.บรบือ บรบือ มหาสารคาม
196 นาย ทรงศักดิ์ ดีโม้ ศพด.ทต.บรบือ ทต.บรบือ บรบือ มหาสารคาม
197 นาง ดารณี วงค์วรบุตร ศพด.ทต.บรบือ ทต.บรบือ บรบือ มหาสารคาม
198 นาง ฉันทนา วานิช ศพด.ทต.บรบือ ทต.บรบือ บรบือ มหาสารคาม
199 นางสาว ประภาศรี ทิพแสง บ้านกําพี้ อบต.กําพี้ บรบือ มหาสารคาม
200 นางสาว บังอร บุบผา บ้านกําพี้ อบต.กําพี้ บรบือ มหาสารคาม

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสารท์ี่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
201 นางสาว มะลิวัลย์ จงใจงาม บ้านฮ่องน้อย อบต.กําพี้ บรบือ มหาสารคาม
202 นาง เกศราพร พันพลู ศพด.บ้านกําพี้ อบต.กําพี้ บรบือ มหาสารคาม
203 นางสาว ทองปัก มาตโค บ้านโคกกลางเชียงคํา อบต.โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
204 นางสาว พิมพ์ใจ ทิพย์สีราช วัดบ้านฝาง อบต.โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
205 นาง อวยชัย ศรีลํา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบต.บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
206 นางสาว พรเพ็ญ ทําอินลาด อบต.บัวมาศ อบต.บัวมาศ บรบอื มหาสารคาม
207 นางสาว นริศรา มูลวันดี ตําบลยาง อบต.ยาง บรบือ มหาสารคาม
208 นาง จิราภรณ์ สตานิคม ตําบลยาง อบต.ยาง บรบือ มหาสารคาม
209 นาง สุทิมา สิงห์ทอง ศพด.ตําบลยาง อบต.ยาง บรบือ มหาสารคาม
210 นาง จิตลดา กุลต้น วัดอัมพวนาราม อบต.วังไชย บรบือ มหาสารคาม
211 นางสาว โสรยา แก้วเกิน บ้านวังใหม่ อบต.วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
212 นางสาว อมร ปัญญาพิมพ์ ศพด.บ้านโนนทอง-หนองสมบรูณ์ อบต.วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
213 นาง เปรมสิริกมล สายทองมาตย์ ศพด.บ้านดอนบม อบต.หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
214 นาง วิภารัตน์ คําโฮง ศพด.บ้านหัวนา-สว่าง อบต.หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
215 นาง ภักนิภา โคตรสมบัติ บ้านโคกใหญ่ อบต.หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
216 นาง กรรณ์ทิพย์มา วงศ์ศิริ ศพด.บ้านน้ําผึ้ง อบต.หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
217 นางสาว โสรัจจ์ บุญศรี ศพด.บ้านม่วง อบต.หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
218 นาง สําเนียง ยี่รัมย์ ศพด.บ้านแก่นท้าว อบต.เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
219 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญพิชชา แสนปัดชา ศพด.บ้านเหล่า อบต.เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
220 นางสาว สุนิสา พลหาวงษ์ อบต.ราษฎร์พัฒนา อบต.ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
221 นางสาว ช่อทิพย์ ผังดี ศพด.โพนงาม อบต.โพนงาม โพนงาม มหาสารคาม
222 นาย ทรงฤทธิ์ อะโน ศพด.บ้านเหล่าหนาด อบต.ดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม
223 นาง ณิชกมล อรรคฮาตจันทร์ ศพด.บ้านโคกบัวค้อ อบต.บัวค้อ เมือง มหาสารคาม
224 นาง ใบศรี อารัตน์ ตําบลลาดพัฒนา อบต.ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
225 นางสาว เยาวรัตน์ อันปัญญา ศพด.ตําบลลาดพัฒนา อบต.ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
226 นาง บังอร มาตรา อบต.ลาดพัฒนา อบต.ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
227 นาง นพมาศ วทิักษบุตร อบต.หนองโน อบต.หนองโน เมือง มหาสารคาม
228 นางสาว ชัญญาภัค อัสโย บ้านโนนหมู่ที่ 3 อบต.ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
229 นางสาว เนาวรัตน์ นาครัตน์ ศพด.อบต.หนองแสน อบต.หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
230 นางสาว สายน้ําผึ้ง ติดวงษา บ้านกุดอ้อ อบต.หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
231 นางสาว เพ็ญพิชชา ปักโคทะกัง ศพด.บ้านหนองบัว อบต.หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
232 นางสาว นิรมล สาธุชาติ บ้านดงมอน ทต.ดงมอน เมือง มุกดาหาร
233 นาง แอม ปัญญาวงค์ วัดอรัญญิกกาวาส ทต.ดงมอน เมือง มุกดาหาร
234 นาง สมฤทัย สุพร วัดอรัญญิกกาวาส ทต.ดงมอน เมือง มุกดาหาร
235 นางสาว สุพรรณี แสนภูมิ ศพด.บ้านโพนงอย อบต.เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
236 นางสาว วาสนา คงสุดี ศดว.สุทธิสุวรรณาราม อบต.ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
237 นางสาว ปราณี ภูสุวรรณ์ ศพด.บ้านหนองแวงโพนข่อย อบต.ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
238 นาง ขวัญจิต แสนสีจันทร์ อบต.สิงห์โคก อบต.สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
239 นางสาว ธิดารัตน์ ยุคะลัง ศพด.ปาฝา อบต.ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด
240 นางสาว ศรัณย์พร มะยม ศพด.ทต.ชัยวารี ทต.ชัยวารี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
241 นาง ปัทมาพร ขามอาราม อบต.ขามเปี้ย อบต.ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
242 นางสาว รัชนี นาใจแก้ว อบต.บัวคํา อบต.บัวคํา โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
243 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญขันธ์ ศพด.อบต.ท่าหาดยาว อบต.ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด
244 นางสาว พัชราภรณ์ สิทธิจันทร์ อบต.ท่าหาดยาว อบต.ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด
245 นาง พิมศิริ ลําเภา ศพด.บ้านสว่าง อบต.ศรสีว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
246 นาย พิทักษ์ สาบรรณ บ้านดงกลาง ทต.โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
247 นางสาว พัชราพร สิงหาเทพ ศพด.พรหมจรรย์ ทต.โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
248 นางสาว ปริศนา พลเยี่ยม บ้านบัว อบต.คํานาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
249 นางสาว ยุพาพร บุญเดช บ้านวังยาว อบต.วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
250 นางสาว บุหลัน กําลังหาญ หนองสําราญ ทต.เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด
251 นางสาว พรรณิภา วิเชียรดี ทม.ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
252 นาย นิกร ภูพาดพลอย ศพด.ทม.ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
253 นางสาว ละอองดาว เผ่าภูธร บ้านหนองจิก อบต.ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด
254 นางสาว ติภาภรณ์ ทะการุณ ศพด.บ้านดงลาน อบต.ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด
255 นาง สุภาพร แสวง วัดเจริญอัมพวัน อบต.นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
256 นางสาว สิรินาฏ เสนาคํา อบต.หัวช้าง อบต.หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
257 นางสาว สุพัตรา ประเสริฐสังข์ บ้านนากระตึบ ทต.ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
258 นาง ดวงจันทร์ บุราณ วัดมงคลชัยยาราม บ้านโพธิ์ชัน อบต.นางาม เสลภมูิ ร้อยเอ็ด
259 นางสาว จตุพร แก้วกัลยา อบต.โพธิ์ทอง อบต.โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
260 นางสาว สมบูรณ์ ปัสสาจันทร์ ศพด.วัดสว่างชัยศรี อบต.กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
261 นาง จิราภรณ์ ทวีเลิศ ศพด.บ้านปลาโด อบต.หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด
262 นางสาว สุดารัตน์ พารา ศพด.บ้านชีโหล่น อบต.บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
263 นาง สุกัญญา กาพภายสงค์ อบต.หนองบัว อบต.หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
264 นาง สุรัตดา พรเพชรรัตน์ ศพด.ทต.เชียงคาน ทต.เชียงคาน เชียงคาน เลย
265 นางสาว วิไลพร หวาดไชโย ศพด.ทต.เชียงคาน ทต.เชียงคาน เชียงคาน เลย
266 นางสาว ชลิตา สมดี ศพด.วัดศรภีูมิ อบต.บุฮม เชียงคาน เลย
267 นาง เกษมะณีย์ ขันติสระพังหลวง ศพด.วัดศรีสมสนุก อบต.บุฮม เชียงคาน เลย
268 นาง สุพัตรา นามวงศ์ ศพด.ทต.ด่านซ้าย ทต.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
269 นาง จุไรรัตน์ อินถา บ้านห้วยมุ่น อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
270 นางสาว ดอกไม้ จันทะคีรี ศพด.บ้านตูบค้อ อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
271 นาง ณปภัช จันทาสังข์ ศพด.บ้านตูบค้อ อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
272 นางสาว พัณรดา แซ่หลอ ศพด.บ้านตูบค้อ อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
273 นางสาว ธัญยธรณ์ สุขวัฒน์พงศ์ อบต.กกสะทอน อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
274 นางสาว อรุณพร วันทองสังข์ วัดสระแก้วเจริญธรรม อบต.โคกงาม ด่านซ้าย เลย
275 นาง สมวาน โสประดิษฐ ศพด.บ้านโพนสูง อบต.โพนสูง ด่านซ้าย เลย
276 นางสาว ธิติมา สีทาสังข์ ศพด.บ้านหนองอุมลัว อบต.โพนสูง ด่านซ้าย เลย
277 นาง หนูนิตย เนธิบุตร ศพด.บ้านหางนา - นาหิน อบต.โพนสูง ด่านซ้าย เลย
278 นาง นัยนา เสนานุช ศพด.บ้านปากแดง อบต.วังยาว ด่านซ้าย เลย
279 นาง เนือง พิมพ์เสนา ศพด.บ้านโพนสว่าง อบต.วังยาว ด่านซ้าย เลย
280 นาง นิสรา จําปาสิม ศพด.ห้วยตาด ทต.นาดอกคํา นาด้วง เลย

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
281 นางสาว ไมตรีจิต สอนสุภาพ ตําบลท่าสะอาด อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
282 นางสาว ธนัชชา มีสี ศพด.วัดเทียนชัย อบต.ปากชม ปากชม เลย
283 นาง พรธิวรรณ เคหัง วัดสว่างอารมณ์ ทต.โนนปอแดง ผาขาว เลย
284 นางสาว ซันนี่ หารโสภา ศพด.โนนป่าซาง อบต.โนนป่าซาง ผาขาว เลย
285 นางสาว อัมภาพร สินตูม ศพด.บ้านห้วยไฮ อบต.โนนป่าซาง ผาขาว เลย
286 นางสาว คนิดา สุธงษา ศดว.โพนทอง ทต.ภูเรือ ภูเรือ เลย
287 นางสาว จารุวรรณ นิระมิตร ทม.วังสะพุง ทม.วังสะพงุ วังสะพุง เลย
288 นางสาว วรรณภา หลักฐาน ทม.วังสะพุง ทม.วังสะพุง วังสะพุง เลย
289 นาง สุพิศ แถวบุญตา บ้านทรายขาว อบต.ทรายขาว วังสะพุง เลย
290 นาง ฐานิตา วิชาโคตร ศพด.ทรายขาว อบต.ทรายขาว วังสะพุง เลย
291 นางสาว ขนิษฐา ต้นพนม อบต.หนองงิ้ว อบต.หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
292 นางสาว นฤทัย คุณฟอง วัดโพธิ์ชุม อบต.ปวนพุ หนองหิน เลย
293 นางสาว ณัฏฐณิชา พิมพุฒ บ้านโคกรัง ทต.เอราวัณ เอราวัณ เลย
294 นาง จิราพัชร ดาบโสมศรี บ้านหนองสะไนฯ ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร
295 นางสาว สุภาวดี ศรีราภา ศพด.วัดแจ้งบ้านนาขาม ทต.นาม่อง กุดบาก สกลนคร
296 นาง นติยา พันดวง ศพด.บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 อบต.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
297 นางสาว ทศพร นาพงษ์ ศพด.บ้านโนนหอม หมู่ 11 อบต.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
298 นาง เกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์ ศพด.บ้านหนองหอย อบต.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
299 นางสาว นิตยา ยานิตย์ ศพด.สิรินธร อบต.นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
300 นางสาว สุนิสา คําโสมศรี บ้านตองโขบ ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
301 นางสาว จิราภรณ์ โง่นทา บ้านตองโขบ ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
302 นาง ตุติญา เครือคํา ศพด.บ้านหนองแข้ ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
303 นาง คนึงนิจ จิตตุนัง ศพด.บ้านกลาง อบต.ด่านม่วงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
304 นาง อริยา เกษมสาน ศพด.บ้านห้วยยางเหนือ อบต.เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
305 นางสาว กรรณิการ์ เครือจันผา ศพด.บ้านโคกศิลา อบต.โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
306 นาง มีนา โพธิกุล ศพด.บ้านโคกศิลา อบต.โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
307 นางสาว วนิดา ดวงเงิน หนองทุ่ม อบต.โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
308 นาง นงนุช นามไตร บ้านสร้างฟาก อบต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
309 นางสาว จันทิมาภรณ์ สมคํา บ้านสร้างฟาก อบต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
310 นางสาว นามวิกา มอมเมาะ บ้านโคกไชยวาน อบต.ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
311 นางสาว สาธิกา มุทาพร บ้านหนองแสง อบต.ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
312 นาง วนิดา เจริญบุญ บ้านโพนบกหนองผือ อบต.บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
313 นางสาว วิลาวัลย์ อาวะสาร บ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
314 นางสาว สกาวรัตน์ สุพร บ้านดงห้วยเปลือย อบต.ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
315 นาง รัชนีกร สุริยะจันทร์ ศพด.บ้านโคกสง่านาเจริญ อบต.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
316 นางสาว ประวรรณ อุปชาใต้ ศพด.บ้านโคกสง่านาเจริญ อบต.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
317 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองเฟื่อง ศพด.บ้านดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
318 นางสาว ชไมพร ศรีวิจารย์ ศพด.บ้านดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
319 นาง อมรรัตน์ โคตรศรี ศพด.บ้านหนองแอก อบต.ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
320 นางสาว อุไร ดุงเนย ศพด.บ้านหนองแอก อบต.ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
321 นาง ขันทอง แง่พรหม บ้านนาจาน อบต.มาย บ้านม่วง สกลนคร
322 นางสาว วันวิสา จันทร์เพ็งเพ็ญ ศพด.บ้านบึง ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
323 นางสาว ปิยธิดา ธิวะโต ศพด.บ้านบึง ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
324 นางสาว วัชราภรณ์ สุวรรณ ศพด.บ้านบึง ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
325 นางสาว สุกานดา พรมทอง ศพด.บ้านวังยาง ทต.วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
326 นางสาว นฤมล พรมหากุล ศพด.บ้านเชิงชุม อบต.เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
327 นาง พิณนภา นามนนท์ ศพด.บ้านโนนกุง ทต.เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
328 นางสาว สุนทรี แสงวงศ์ ศพด.บ้านอุดมพัฒนา ทต.เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
329 นางสาว วัชราภรณ์ ราชิวงค์ ศพด.บ้านพะโค ทต.เมืองทองท่าแร่ เมือง สกลนคร
330 นางสาว วาสนา ชูเลิศ บ้านหนองลาด ทต.หนองลาด เมือง สกลนคร
331 นาง สมจิตร ดวงคุณ บ้านหนองลาด ทต.หนองลาด เมือง สกลนคร
332 นาง วาสนา ผาอิดดี หนองลาด ทต.หนองลาด เมือง สกลนคร
333 นางสาว ปัถธิยา โพพนม ศพด.ชุมชนนาอ้อยคําสะอาด ทน.สกลนคร เมือง สกลนคร
334 นางสาว เยาวลักษณ์ น้อยคํายาง ศพด.ทต.วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
335 นางสาว สุกัญญา พันสวุรรณ บ้านพัฒนา อบต.กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
336 นาง สมพร ใครบุตร บ้านคอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
337 นางสาว วิชชุลดา สังกะ บ้านคอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
338 นางสาว พิศมัย อุดมแก้ว บ้านคอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
339 นางสาว อรอุมา ไฝทาคํา ศพด.บ้านคอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
340 นางสาว นิภา อรุณวรรณ ศพด.บ้านปานเจริญ อบต.เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
341 นางสาว ปริดา ขวาวงศา ศพด.ปานเจริญ อบต.เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
342 นางสาว สวรรยา โคตรคํา ศพด.ปานเจริญ อบต.เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
343 นางสาว รมณ จามน้อยพรม ศพด.ปานเจริญ อบต.เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
344 นางสาว อรอุมา ไชยสงค์ บ้านท่าศรีไคล อบต.ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
345 นางสาว อรทัย ยางศีลา บ้านธาตุใหม่พัฒนา อบต.ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
346 นางสาว ประภาพร โยธวงษ์ บ้านหนองตากวย อบต.ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
347 นาย อนุพงษ์ แสนพันนา บ้านห้วยไร่ อบต.ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
348 นางสาว พลอย แสนอุบล บ้านวังบัง อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
349 นางสาว ศศิธร พิมพ์นาจ ป่าติ้วพัฒนา อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
350 นางสาว นุชติยา วิปัสสา อบต.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
351 นาง สุพัตรา อําพล ศพด.บ้านหนองกุง ทต.คําบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
352 นางสาว พัชรินทร์ ยันตะพันธ์ ศดว.โพธิ์ชัยบ้านสร้างดู่ ทต.ดอนเขืองถ สว่างแดนดิน สกลนคร
353 นาง กฤษนา เดชะ ศดว.สโมสรประชาสามัคคี ทต.หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
354 นาง สังวร แสนภพ บ้านหนองไผ่ อบต.คําสะอาด สวา่งแดนดิน สกลนคร
355 นาง ปวีณา สิงห์ชัย วัดสุวรรณวิสุทธารามบ้านคําสะอาด อบต.คําสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
356 นางสาว พันธิวา เหิมหอม ศพด.บ้านหนองทุ่ม อบต.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
357 นางสาว กาญจนา วงชารี เจริญชัย/ชัยชนะ ทต.ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
358 นางสาว ภิรดี สีแดง บ้านทันสมัย ทต.ส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร
359 นางสาว นาริน ลีพรม บ้านท่าก้อน ทต.ท่าก้อน อากาศอํานวย สกลนคร
360 นาง มณีรัตน์ เคนไชยวงค์ ศพด.บ้านท่าควาย ทต.ท่าก้อน อากาศอํานวย สกลนคร

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศกึษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
361 นางสาว เดือนพัตรา วชิมาเพท ทต.ชุมพลบุรี ทต.ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
362 นาง กาญจนาพร นวลคําสิงห์ ทม.ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
363 นาง ศิราณี บุญชู ทม.ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
364 นางสาว สุพรรษา วงศ์สมบัติ ทม.ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
365 นาง ภัทนิยา เพียรสมภาร ทม.ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
366 นางสาว สังวาล พิมพ์พา ชุมชนบ้านโพนสา อบต.โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
367 นางสาว พัชรี ขุนใหญ่ ศพด.บ้านสุวรรณภูมิ อบต.หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
368 นางสาว เพ็ญพิชชา รอบคอบ บุปผาราม ทต.เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
369 นาง จารุวรรณ ขันเขต วังชมภู ทต.เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
370 นาง สุเนตร ห่อศรี ศพด.บ้านสาวแล อบต.โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย
371 นางสาว ปรารีญา เทียมราช อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย
372 นางสาว ปิยะวรรณ พลเสนา อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย
373 นางสาว แพรววดี ชนาราษฎร์ บ้านโนนฤๅษี อบต.กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
374 นางสาว พัชรินทร์ พงพะลาด บ้านนาเพียงน้อย อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
375 นาง ดวงจันทร์ ฮังกาสี บ้านปักหมู อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
376 นางสาว พุทธชาติ คําสวัสดิ์ บ้านเสริมสุข อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
377 นางสาว อมรเพ็ญ พรมพิภักดิ์ บ้านเสริมสุข อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
378 นางสาว หนูเดือน ศิลาคม บ้านเสริมสุข อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
379 นางสาว อุมาพร พรมพิภักดิ์ บ้านหนองปลาไหล อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
380 นาง สายพิรุณ สุทธิ ศพด.บ้านโคกกลาง อบต.เซิม โพนพิสัย หนองคาย

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
381 นาง สุจิตตา ชาวยศ ศพด.หนองอั้ว อบต.ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
382 นางสาว เดือนเพ็ญเต็มดวง จอมศรี หนองอั้ว อบต.ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
383 นาง อลิสา คําบ่อ บ้านก่องขันธ์ อบต.นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
384 นาย ณรงค์ ศรีหาธาตุ ศพด.ทต.กวนวัน ทต.กวนวัน เมือง หนองคาย
385 นาง อังชุรี ยาทองไชย ศพด.วัดศรีบัวบาง ทต.วัดธาตุ เมือง หนองคาย
386 นางสาว ปทุมพร สาริมาตย์ ศพด.บา้นบกหวาน อบต.ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย
387 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศิริภา ศพด.อบต.โพนสว่าง อบต.โพนสว่าง เมือง หนองคาย
388 นาย ทองประเสริฐ ภูจอมคํา วัดพระบาทนาหงส์ อบต.พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
389 นาง สุจิตรตรา ทีหอคํา ศพด.วัดพระบาทนาหงส์ อบต.พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
390 นาง ยุภาพร วงศ์รัชภูมิ ศพด.วัดวารีภิมุข อบต.รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
391 นาง กมล เหล่าชัย วัดชัยมงคล ทต.หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
392 นางสาว สุธารัตน์ เอ้กัณหา หนองปลาปากจําปาทอง ทต.หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
393 นางสาว ประทุมรัตน์ คําไพ บ้านหม้อเหนือ อบต.บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
394 นางสาว ลักขณา พรมภักดี บ้านไทยเจริญ อบต.พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
395 นางสาว เพ็ญพักตร์ ขันติกุล บ้านดงบัง อบต.หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
396 นาง วิไลพร คําภูแก้ว ศพด.วัดศรีเทพดาราม อบต.หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
397 นางสาว เกษนี เวียงอินทร์ วัดเวฬุวัน อบต.บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
398 นาง รัชนีวัลย์ ชิณโชติ วัดศิริโสภณาวัน(สาขาบ้านโนนแดง) อบต.บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
399 นาง บังอร คันทะจันทร์ บ้านผาตั้ง อบต.ผาตั้ง สังคม หนองคาย
400 นางสาว ปัญจพาณ บุตรพรม ศพด.บ้านดงต้อง อบต.ผาตั้ง สังคม หนองคาย

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
401 นาง ปภาดา ปัสสาสัย วัดศฺริบุญธรรม ทต.กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู
402 นาย สุรพงษ์ โฮงคําแก้ว เก่ากลอย ทต.เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
403 นางสาว มัณฑนา สมบัติหอม บ้านกุดกระสู้ ทต.เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
404 นางสาว ณัฐนิช คัชชิมา บ้านทุ่งกุลาพัฒนา ทต.เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
405 นางสาว อนุสรา มาลาพันธ์ บ้านยางชุม ทต.เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลําภู
406 นาง วันทา ภูครองทุ่ง บา้นโนนสว่าง ทต.นาหนองทุ่ม นากลาง หนองบัวลําภู
407 นางสาว พรสวรรค์ สาโถน บ้านหม่านศรีทอง ทต.นาหนองทุ่ม นากลาง หนองบัวลําภู
408 นาง จิตติมา ทองนาค วัดมัชฌิมโพธิการาม อบต.กุดแห่ นากลาง หนองบัวลําภู
409 นาย เมฆ กุลกั้ง วัดศิลาพัฒนาราม อบต.กุดแห่ นากลาง หนองบัวลําภู
410 นาง ดาวจรัสแสง ปัญญาสิทธิ์ วัดศิลาพัฒนาราม อบต.กุดแห่ นากลาง หนองบัวลําภู
411 นางสาว พัชรี พิมพ์ภาคํา วัดศิลาพัฒนาราม อบต.กุดแห่ นากลาง หนองบัวลําภู
412 นางสาว ชัชฎา เลพล วัดศิลาพัฒนาราม อบต.กุดแห่ นากลาง หนองบวัลําภู
413 นางสาว กรรณิการ์ พันธะชุม ศพด.อบต ด่านช้าง อบต.ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลําภู
414 นางสาว ภมรรัตน์ คําตา วัดศรีสว่าง ทต.กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู
415 นางสาว นิภาพร ภูอินอ้อย ศพด.วัดทรงศิลา ทต.โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู
416 นาง บุญมี จันทรโนนแซง บ้านกุดฉิม-ศรีวิไล ทต.บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลําภู
417 นางสาว พรพรรณ กลุ้มศิล บ้านท่าศิลา ทต.บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลําภู
418 นางสาว เตือนฤทัย รัตนวรรณ ทต.หนองเรือ ทต.หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู
419 นางสาว วัชราภรณ์ สุวรรณศรี ทต.หนองเรือ ทต.หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู
420 นางสาว บัณฑิตา วงษ์ตรีศรี ศพด.วัดกาญจนาราม ทต.หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
421 นาง ศิริพร ประจันพล วัดศรีแก้ว อบต.กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู
422 นางสาว จันทร์จิรา ศรีมนตรี ศูนย์วัดสุตตประดิษฐ์ อบต.กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู
423 นาง ทัศนีย์ ผางเวศ ศพด.บ้านดงบาก อบต.นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลําภู
424 นาง ณฐกร ศรีหะ วัดศรีโนนเมือง อบต.โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลําภู
425 นางสาว อัญชลี ภูเงิน ศพด.วัดศรสีมัย อบต.บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู
426 นางสาว ปัทมา กองบาง ศพด.บ้าน อบต.ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลําภู
427 นาง นันท์นภัส ทิพย์เนตร ทต.หัวนา ทต.หัวนา เมือง หนองบัวลําภู
428 นาง พัฒนา พากัณหา บ้านทุ่งโปร่ง อบต.กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู
429 นาง ชวนพิศ ภูศรีน้ํา บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 อบต.นามะเฟือง เมือง หนองบัวลําภู
430 นางสาว วัลยา มงคลมะไฟ วัดสว่างอรุณ อบต.โนนขมิ้น เมือง หนองบัวลําภู
431 นางสาว ดวงจิตร กามลคร ตําบลบ้านขาม อบต.บ้านขาม เมือง หนองบัวลําภู
432 นาง เอมอร ขันธ์พระ วัดสระธาตุบ้านพร้าว อบต.บ้านพร้าว เมือง หนองบัวลําภู
433 นาง เพ็ญนี ชมภูวิเศษ บ้านห้วยหามต่าง อบต.ป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลําภู
434 นางสาว บุปผา อ่อนศรี ป่าไม้งาม อบต.ป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลําภู
435 นาง นะภาพร อ่อนฤกษ์ บ้านวังน้ําขาว อบต.หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู
436 นาง ฉลาด สาหล้า บ้านหนองแสงนาล้อม อบต.หัวนา เมือง หนองบัวลําภู
437 นาย สิทธิพงษ์ พันธ์มะณี วัดศิริมงคล ทต.จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
438 นาง ปารกิา ขามเปี้ย ศพด.วัดโนนรัง ก. ทต.จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
439 นางสาว สิริรัตน์ พิมพ์คต วัดสว่างชาติบํารุง อบต.ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
440 นางสาว วนิดา ยางศรี บ้านโนนสะอาด อบต.หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
441 นางสาว ศรัญญา ศรีล้อม วัดกุงศรีสันติยาราม อบต.หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
442 นาง สุชานัน บุญลือ ศพด.บ้านโนนสะอาด อบต.หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
443 นางสาว สุพรรณิกา สายสิงห์ ศพด.วัดสุนทราราม อบต.หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
444 นางสาว ประภาภรณ์ เกิ้มเหม็นบุญ ศพด.วัดโพธิ์ไทรสว่าง ทต.เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
445 นาง พัชราภรณ์ รังสรรค์สมบัติ ทต.กุมภวาปี ทต.กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
446 นางสาว พัชรินทร์ ภูกิจ ร.ร.บ้านห้วยกองสี อบต.ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
447 นาง งามวัง ชานันโท วัดศรีชมชื่น ทต.หนองแวงแก้มหอม ไชยวาน อุดรธานี
448 นาง ปรียา คําเพชร วัดสาเกตุ ทต.หนองแวงแก้มหอม ไชยวาน อุดรธานี
449 นาง ดารุณี สิทธิศรี วัดสาเกตุ ทต.หนองแวงแก้มหอม ไชยวาน อุดรธานี
450 นาง บัวขาว กล้าหาญ วัฎดสาเกตุ ทต.หนองแวงแกม้หอม ไชยวาน อุดรธานี
451 นางสาว นิตยา โสภาดี บ้านบุญมี ทต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
452 นาง วรัชยา ไปแดน ศพด.บ้านบุญมี ทต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
453 นางสาว พีระนุช นาคเสน บ้านกุดค้า อบต.ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
454 นาง พิศมัย โคกยะสุพรม บ้านท่าช่วง อบต.ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
455 นางสาว วรรณรญา สุวรรณการ ศพด.บ้านช้าง อบต.นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี
456 นางสาว สุธารัตน์ แก้วกงพาน บ้านน้ําปู่ อบต.บ้านหยวก น้ําโสม อุดรธานี
457 นางสาว ปุญญิศา อุดรทักษ์ บ้านหยวก อบต.บ้านหยวก น้ําโสม อุดรธานี
458 นาง ดุจดาว มาลาแสง ศพด.บ้านหยวก อบต.บ้านหยวก น้ําโสม อุดรธานี
459 นางสาว มุจลินทร์ ผาใต้ วัดชัยมงคล อบต.โสมเยี่ยม น้ําโสม อุดรธานี
460 นาง ยลดา สาระคํา ศพด.รร.บ้านหัวฝาย ทต.หนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
461 นาย อฌิวัตร์ วงศ์สุริยา วัดลําดวน อบต.บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
462 นาย ณรงค์ ชัยผุ อบต.บุ่งแก้ว อบต.บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
463 นางสาว พัชรารัศมิ์ ครัวนอก บ้านคําสง่า นาดี อบต.นาคํา บ้านดุง อุดรธานี
464 นางสาว จินตนา เหล่าผง วัดสมโภชน์จันทสาราม อบต.นาคํา บ้านดุง อุดรธานี
465 นาง ปุณณาสา ปุนราชม วัดสุวรรณเขต อบต.นาคํา บ้านดุง อุดรธานี
466 นางสาว รุ่งนภา ถามูลเรศ ศพด.บ้านโนนงามโนนอุดม อบต.นาคํา บ้านดุง อุดรธานี
467 นางสาว สมพร นามอาษา ศพด.บ้านพรสันติ อบต.นาคํา บ้านดุง อุดรธานี
468 นางสาว วิภาจรี กงบุราณ บ้านสันติสุข อบต.บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
469 นางสาว ชนิตา คุณสุนนท์ รร.บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ อบต.บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
470 นางสาว ลําดวน แก่นวงษ์ วัดไกรราษฎร์มงคล อบต.บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
471 นางสาว อุลัย ชัยธงรัตน์ ศพด.รร.บ้านเมืองไพร อบต.บา้นม่วง บ้านดุง อุดรธานี
472 นางสาว อรัญญา ศรีมหัน ศพด.วัดสว่างอารมณ์ อบต.บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
473 นางสาว ทิฌากร ใจซื่อ วัดสว่างบ้านผักบุ้ง ทต.กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
474 นางสาว สาริณี ชาวดร วัดสว่างบ้านผักบุ้ง ทต.กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
475 นาง ณัฐกานต์ ยะพันธ์ชัย วัดสังฆคณารามบ้านกลางใหญ่ ทต.กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
476 นาง ปิยะนุช จําปาทอง บ้านดงเย็นพัฒนา ทต.คําบง บ้านผือ อุดรธานี
477 นาง สว่างจิต หลอดคํา บ้านดงเย็นพัฒนา ทต.คําบง บ้านผือ อุดรธานี
478 นางสาว วิไลวรรณ บุญพงษ์ บ้านดงหมูชัยเจริญ ทต.คําบง บ้านผือ อุดรธานี
479 นาง สุธิดา ภัครบดินท์ ศพด.บ้านถ่อน ทต.บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
480 นางสาว จุฑาภรณ์ ยุทธรรม ศพด.บ้านถ่อน ทต.บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
481 นางสาว เข็มพร ทองสัมฤทธิ์ ศพด.วัดศรีสะอาด ทต.บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
482 นาง สุภาพร กั้วพิศมัย บ้านคําด้วง อบต.คําด้วง บ้านผือ อุดรธานี
483 นางสาว ยุภาณี แก้วนิล บ้านสระครองพัฒนา อบต.คําด้วง บ้านผือ อุดรธานี
484 นาง ประนอม ชาบุตรโคตร ศพด.บ้านอุ่มจาน อบต.อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
485 นางสาว มลธิรา บุญภา นานกหงส์เสรี อบต.นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
486 นางสาว สุภานิตย์ ชนะสะแบง วัดมงคลสวัสดิ์ อบต.นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
487 นาง ถาวร ศรีสุพรรณ ทต.เพ็ญ ทต.เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
488 นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนโคตร บ้านโคกก่อง อบต.โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
489 นาง วัตถาภรณ์ บุตรศรี บ้านจอมศรี อบต.จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
490 นางสาว วไลพร วนารัตน์ ศพด.บ้านดงใหญ่ อบต.เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
491 นางสาว นันทิยา แก้วเชียงหวาง ศพด.อบต.บ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
492 นาง พรวิไล เหล่าลาด อบต.บ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
493 นางสาว นฤดา คนทน บ้านทอน อบต.สร้างเเป้น เพ็ญ อุดรธานี
494 นาง นิภาพร เเก่นดี สร้างเเป้น อบต.สร้างเเป้น เพ็ญ อุดรธานี
495 นางสาว พรรณศิริ สมศรี ศพด.วัดโพธิ์ชุม อบต.สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
496 นางสาว ธิดา สมทรัพย์ ทต.หนองบัว ทต.หนองบัว เมือง อุดรธานี
497 นางสาว ปุญลักษณ์ ประสงคุณ วัดโพธิวราราม ทน.อุดรธานี เมือง อุดรธานี
498 นางสาว นิดา ศรีลาภูมิ ศพด.ชุมชนเทศบาล ๘ ทน.อุดรธานี เมือง อุดรธานี
499 นาง ศิริกร กอรัตน์ ทม.โนนสูง-น้ําคํา ทม.โนนสูง-น้ําคํา เมือง อุดรธานี
500 นาง สมใจ แสงสุริยมงคล ศพด.ทม.หนองสําโรง ทม.หนองสําโรง เมือง อุดรธานี

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความรว่มมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
501 นางสาว ชัชฏาภรณ์ จอกทอง ศพด.ทม.หนองสําโรง ทม.หนองสําโรง เมือง อุดรธานี
502 นาย ทัดเทพ ลาภบรรจบ วัดธาตุสว่างโนนยาง อบต.กุดสระ เมือง อุดรธานี
503 นาง พรทิพย์ ชื่นชม รร.บ้านปากดงส่งเสริมธรรม อบต.นิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี
504 นางสาว ธัญณภัทร พิมพ์สุวรรณ์ ศพด.รร.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา อบต.นิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี
505 นางสาว ราตรี มุกดาม่วง บ้านโก่ย-โนนสะอาด อบต.หนองนาคํา เมือง อุดรธานี
506 นางสาว ศิริญญา ศรีสอนดี บ้านโก่ย-โนนสะอาด อบต.หนองนาคํา เมือง อุดรธานี
507 นาง พรนิภา อัคนิจ บ้านคําน้อย ทต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
508 นาง ยุภาพร ศรีระษา ศพด.สมสวัสดิ์ ทต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
509 นาง กอรณีย์ บุญธรรม ทต.หนองหญ้าไซ ทต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
510 นางสาว น้ําผึ้ง ติยะบุตร ศพด.บ้านแหลมทอง อบต.คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
511 นางสาว ศิริพร กุเวรไตร ศพด.บ้านโคก ทต.บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
512 นาง มลวิัลย์ งามชมภู วัดธาตุศรีสําราญบ้านยวด ทต.บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
513 นางสาว จิรพัชร ก้อนฆ้อง วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม ทต.สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
514 นางสาว กุลฤดี กลับขัน บ้านเชียงดา อบต.เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
515 นาง ประภรณ์ โพธิ์กัน นาสะอาด อบต.นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
516 นางสาว ธนวรรณ สําราญใจ ศพด.กุดหมากไฟ ทต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
517 นางสาว ชลดา ทุมโคตร วัดบ้านโนนหวาย ทต.ภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี
518 นางสาว ยุวธิดา ทองน้อย ศพด.ในรร.บ้านหนองอ้อ ทต.ภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี
519 นาง เดือนเพ็ญ สิงห์สาธร ศพด.ทต.ผักตบ ทต.ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
520 นาง ดาวพศุกร์ ลางกุล ศพด.บ้านหนองลาด ทต.หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลมิพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
521 นาง วิรยา สีโสดา บ้านปูลู อบต.บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
522 นางสาว ปิยะวรรณ พรมกุล บ้านม่วง อบต.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
523 นางสาว ชนากานต์ พิมพ์บูรณ์ บ้านม่วง อบต.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 12 พรรษา
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นาง สารีปะห์ ยูโซ๊ะ บ้านปารี อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
2 นาง รอกีเย๊าะ ลืองิ๊ บ้านปารี อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
3 นางสาว นุรไอนี ปูลา บ้านสะโก อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
4 นางสาว โรสวาตี เจ๊ะหะ ศพด.บ้านดุซงญอ อบต.ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
5 นางสาว นุรลีซ่า สาแม ศพด.บ้านดุซงญอ อบต.ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
6 นางสาว ซัลวานี ลูวี ทม.ตากใบ ทม.ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
7 นางสาว อาตียะห์ อูมูดี ทม.ตากใบ ทม.ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
8 นางสาว กฤติยา ดอเล๊าะ ศดม.ตักวาอิสลามียะห์ อบต.นานาค ตากใบ นราธิวาส
9 นางสาว นิเม๊าะ เจ๊ะสะแลแม ศพด.เทิดไท้องค์ราชันบ้านกูบู อบต.ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
10 นางสาว ฟาตีเม๊าะ อูมูดี บ้านศาลาใหม่ อบต.ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
11 นาง ฮานีซะ มาเลาะ กาเยาะมาตี อบต.กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
12 นาง อีหย๊ะ ดาโอ๊ะ ประจํามัสยิดนูรุลอาบีดีน อบต.บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
13 นาง ฟารีด๊ะ แวเจะ กาบุ๊ อบต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
14 นาง มือซะห์ สนิ กาบุ๊ อบต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
15 นางสาว มัยเฮรัน การียา เชิงเขา อบต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
16 นางสาว อาลิษา เล็งฮะ ศพด.บ้านรอตันบาตู อบต.กะลุวอ เมือง นราธิวาส
17 นางสาว สายด๊ะ มะปีเย๊าะ ศพด.รร.บ้านบองอ อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
18 นางสาว ณูรีมาน ยูโซ๊ะ ศพด.รร.บ้านลาไม อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
19 นางสาว ซารีนา สนิตา ศพด.รร.บ้านลาไม อบต.บองอ ระแงะ นราธิวาส
20 นางสาว นอร์ฮาตีนีย์ หะเล็ง มัสยิดเราะห์มานียะห์ ทต.แว้ง แว้ง นราธิวาส

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 20 ห้องประชุม ชั้น 3



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว กาญจนา บินอาแว บ้านกีแยมัส อบต.ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
22 นาง ซูใฮดา อับดุลมายิ บ้านตําเสา อบต.ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
23 นาง แวยาเราะห์ ดอเลาะ ศพด.สายบริษัท อบต.เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
24 นางสาว โนรา แวสมะแอแว ศพด.มัสยิดอะห์มาดียะห์ ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
25 นาง รุสนา จะมาจี อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
26 นาง ฮาสือนะ ดอเล๊าะ อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
27 นางสาว นาปีสาห์ บอสู อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
28 นางสาว วรรณี ปาแซ อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
29 นาง อามีเนาะ ปาแซ อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
30 นางสาว ซูรีณา มะ อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
31 นาง มัสกะห์ มะดาโอ๊ะ อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
32 นางสาว สารีณา ยะโกะ อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส
33 นาง นูรไอนิง อาแว อัลอามีน ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
34 นาง ซารีฟะห์ สาเหะยะปา ศพด.บ้านจาแบป๊ะ อบต.กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
35 นาง สุรีนา อูเซ็ง ศพด.บ้านจาแบป๊ะ อบต.กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
36 นางสาว ฮายาตี มะยาเฮะ ศพด.บ้านโผลง อบต.โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
37 นางสาว สีตียัยหม๊ะ ยาแม ศพด.บ้านไอบาตู อบต.โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
38 นางสาว นูรีดา ยาการียา ศพด.บ้านปะลุรู อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
39 นางสาว นูรีดา ซือนิ ศพด.บ้านลูโบ๊ะบาตู อบต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
40 นาง มูรียาตี กูมูดอ บ้านตะโละบูเก๊ะ อบต.ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 20 ห้องประชุม ชั้น 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว ไฮนา แมทาลง บ้านตะโละบูเก๊ะ อบต.ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
42 นาง กูรีแซ รายอลือแมะ บ้านบาลูกา อบต.ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
43 นางสาว รูสลีนา อาดอละ บ้านสากอ อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
44 นางสาว ซูไรดา มะยากี ศพด. บ้านสากอ อบต.สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
45 นาง สาวอณี บองอแม ศพด.อบต.กะรุบี อบต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
46 นาง กชกร ลาเต๊ะ ศพด.อบต.กะรบุี อบต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
47 นางสาว สูไรยา วาแม ศพด.อบต.กะรุบี อบต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี
48 นาง ซาลีนา มีทอง ศพด.ตําบลปล้องหอย อบต.ปล้องหอย กะพ้อ ปัตตานี
49 นาง กัลยา แจ่มจันทร์ ทต.นาประดู่ ทต.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
50 นางสาว คอริเย๊าะ วาเล็ง อบต.ควนโนรี อบต.ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
51 นางสาว อานิตย์ มิตรจันทร์ อบต.ช้างให้ตก อบต.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
52 นาง ละออ แดงนุ้ย ศพด.รร.วัดสุนทรวารี อบต.บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
53 นางสาว อาอีดะ เจะมูซอ ทต.ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
54 นางสาว แวปีสะ มีนา ทต.ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
55 นางสาว สุไวบะห์ สุหลง ศพด.บ้านบางมะรวด อบต.บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
56 นาง นูรีสัน มะโระ ศพด.บ้านน้ําใส อบต.ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
57 นางสาว อามีเนาะ อาบุบากา ศพด.บ้านเมืองยอน อบต.ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
58 นางสาว มารีแย อามูบาซา ศพด.บ้านเมืองยอน อบต.ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
59 นาง แยโตง ดีเย๊าะ สะกํา อบต.สะกํา มายอ ปัตตานี
60 นางสาว ซาลีปะห์ อาลี ตําบลตะลุโบะ อบต.ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 20 ห้องประชุม ชั้น 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว อาซียะห์ แปเฮาะอีเล ตําบลบาราเฮาะ อบต.บาราเฮาะ เมือง ปัตตานี
62 นางสาว อัสนี ดาโอ๊ะ ศพด.ตําบลปูยุด อบต.ปูยุด เมือง ปัตตานี
63 นาง ฟาริดา เสะอุเซ็ง บ้านกูแบปูยู อบต.ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
64 นางสาว นูรียะห์ กูเต๊ะ ศพด. อบต.วัด อบต.วัด ยะรัง ปัตตานี
65 นางสาว ฮานิง เวาะหลง ศพด.มัสยิดกําปงบูดี อบต.แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
66 นาง นุร์อายนี สมาน บ้านฮูแตกอแล ทต.เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
67 นาง มาสือนะ เจ๊ะหนิ บ้านบันนังดามา อบต.กาบัง กาบัง ยะลา
68 นางสาว ยากียะห์ เจ๊ะเห้ง บ้านบันนังดามา อบต.กาบัง กาบัง ยะลา
69 นางสาว กามีล๊ะ เจ๊ะแซ ศพด.บ้านปูยุด อบต.ธารโต ธารโต ยะลา
70 นางสาว อามีเนาะ เจ๊ะแว ศพด.บ้านปูยุด อบต.ธารโต ธารโต ยะลา
71 นางสาว ฮาพื้อเซ๊าะ มะตาเฮ บ้านแหร อบต.บ้านแหร ธารโต ยะลา
72 นางสาว การีหม๊ะ มะแร บ้านแหร อบต.บ้านแหร ธารโต ยะลา
73 นางสาว นิรอซาวาตี บือราเฮง บ้านภักดี ทต.เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
74 นางสาว สุไฮลา เจ๊ะเลาะ บ้านสนามบิน ทต.เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
75 นางสาว คอรียะห์ เจ๊ะแวกูนิง บ้านสนามบิน ทต.เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
76 นางสาว นัสรีดา โตะลู บ้านสนามบิน ทต.เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
77 นางสาว สุไรนา แมเราะ บ้านสันติ1 ทต.เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
78 นางสาว ซารีปะ สาหะ บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
79 นาง เจ๊ะรอกาย๊ะ มะเระ มัสยิดยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
80 นาง รอยฮาน สลาตาโซ๊ะ ศดม.ยาแมะ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 20 ห้องประชุม ชั้น 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นาง แวอาอีเสาะ หะยีเจ๊ะเเว ศพด.บ้านกาสัง อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
82 นางสาว คอตีเยาะ หะยีปุเตะ ศพด.บ้านจาเราะซูซู ทต.ธารน้ําทิพย์ เบตง ยะลา
83 นางสาว มาซีเต๊าะ ดากามะ ศพด.บ้านนาข่อย อบต.ยะรม เบตง ยะลา
84 นาง พาตีเม๊าะ บือราเฮง ศพด.บ้านราโมง อบต.ยะรม เบตง ยะลา
85 นางสาว มาซูนะ มะ ศพด.บ้านนากอ อบต.อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
86 นางสาว รอปีอ๊ะ สูแว ศพด.บ้านอัยเยอร์เวง อบต.อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
87 นางสาว นูรฮัยยา บาดง ชีวติสดใส อบต.ตาเซะ เมือง ยะลา
88 นางสาว สุณี อาบูบากา ชีวิตสดใส อบต.ตาเซะ เมือง ยะลา
89 นางสาว ฮาลีเม๊าะ นาวา ชีวิตสดใส อบต.ตาเซะ เมือง ยะลา
90 นางสาว ยูวัยรีเยาะ บาดง ประจําตําบลตาเซะ อบต.ตาเซะ เมือง ยะลา
91 นางสาว ซุบฮียะห์ ดือเร๊ะ ศพด.บ้านตาสา อบต.พร่อน เมือง ยะลา
92 นางสาว ลัยนา สาเม๊าะ ศพด.บ้านตาสา อบต.พร่อน เมือง ยะลา
93 นาง หนึ่งฤทัย วงศ์เจริญรัตนา ศพด. อบต.ลําพะยา อบต.ลําพะยา เมือง ยะลา
94 นางสาว นัสรียา เลาะลาแม บ้านตาโละ อบต.ลิดล เมือง ยะลา
95 นางสาว มาเรียยานี ตีซา บ้านฆอรอราแม ทต.ปะแต ยะหา ยะลา
96 นางสาว นูรีดา แวยูโซ๊ะ ศพด.บ้านปะแต ทต.ปะแต ยะหา ยะลา
97 นางสาว ฟัตมา แวหะมะ ศพด.ประจําตําบลบาโร๊ะ อบต.บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
98 นางสาว ญานิศา สะตือบา ศพด.ประจําตําบลบาโร๊ะ อบต.บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
99 นางสาว ฟาดีละห์ เจ๊ะนิ ศพด.ตําบลบาลอ ทต.บาลอ รามัน ยะลา
100 นางสาว นุรยานี กามาอุเซ็ง ศพด.ทต.เมืองรามันห์ ทต.เมืองรามันห์ รามัน ยะลา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 20 ห้องประชุม ชั้น 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว นูรไอมาน เจะมะ ศพด.ทต.เมืองรามันห์ ทต.เมืองรามันห์ รามัน ยะลา
102 นางสาว อาซลีนา อับดุลเลาะอาซิส บ้านป่าบอน อบต.ท่าธง รามัน ยะลา
103 นางสาว สือนะ ดามิ ศพด.อบต.ปากบาง อบต.ปากบาง เทพา สงขลา
104 นาง ยลิตา อุมา ศพด.อบต.ปากบาง อบต.ปากบาง เทพา สงขลา
105 นางสาว นูรฮูดา เจะมะสอง ตันหยงมูหลง อบต.ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
106 นางสาว ซากีเราะ ยะลาหะ ตันหยงมูหลง อบต.ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
107 นางสาว วัรดะฮ์ วาจิ ศพด.บ้านแกแดะ อบต.ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
108 นางสาว รอฮานี กาแบ บ้านเปียน อบต.เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
109 นางสาว ยามีละ สะอิ บ้านเปียน อบต.เปียน สะบ้าย้อย สงขลา

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 20 ห้องประชุม ชั้น 3
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว เยาวภา วงศ์วรรณา ศพด.บ้านหนองไผ่ อบต.หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
2 นางสาว อละชัย สุดแสวง วัดสว่างกุดน้ําใส อบต.กุดน้ําใส ค้อวัง ยโสธร
3 นาง จิตลัดดา พิณพงษ์ ศพด.อบต.ผือฮี อบต.ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
4 นางสาว ฐิติมา กมล วัดหนองตุ อบต.หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
5 นาง นิรัชรา แสงใสแก้ว ศพด.วัดศรีบุญเรือง บ้านเชือก ทต.เดิด เมือง ยโสธร
6 นาง สมคิด ฉายประดับ บ้านบึงมะลู อบต.บึงมะลู ก้นทรลักษ์ ศรีสะเกษ
7 นาง รินทร์วดี ดํารงค์ บ้านบึงมะลู อบต.บึงมะลู ก้นทรลักษ์ ศรีสะเกษ
8 นางสาว เพียรทิพย์ เจือทอง ศพด.บ้านตาลอย อบต.จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
9 นางสาว สิทธิณี เนียมจิตต์ ศพด.บ้านแจงแมง อบต.ชํา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
10 นางสาว บุญยืน ทิศชาติ ศพด.บ้านชํา อบต.ตําชํา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
11 นางสาว กัญญารัตน์ ทัดเทียม ศพด.บ้านหนองติม อบต.โนนสําราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
12 นางสาว ศิริรัตน์ เพ็งจันทร์ บ้านโนนเปือย อบต.บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
13 นางสาว วรินทร์ นนทการ ศพด.บ้านโนนเยาะ อบต.บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
14 นางสาว วิภาวัลย์ ประสงค์เสียง ศพด.บ้านบึงมะลู อบต.บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
15 นางสาว ศรีสุดา เถาว์ทอง อบต.บึงมะลู อบต.บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
16 นางสาว ศศิธร กลิ่นหอม ศพด.บ้านนา อบต.ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
17 นางสาว จิราวดี ดวงศรี ศพด.บ้านนา อบต.ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
18 นางสาว อัญชิสา ชินทอง ศพด.บ้านสันติสุข อบต.ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
19 นางสาว ธิติมา พรมอุ ศพด.บ้านสันติสุข อบต.ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
20 นางสาว ลภัสรดา สมภาวะ ศพด.วัดหนองกระทิง อบต.ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นาง แสงดาว พละศักดิ์ ศพด.อบต.ละทาย(ร.ร.บ้านกอก) อบต.ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
22 นางสาว วิไลรัตน์ ชมดง ศพด.บ้านแสงใหญ่ อบต.หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
23 นาง นิรุชรา ยาวโนภาส ศพด.บ้านหนองแวง อบต.หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
24 นางสาว คํานวณ ใจศรี ศพด.บ้านใจดี (สปช.เดิม) อบต.ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
25 นาง สายยัน สาระชาติ บ้านกันจาน อบต.ดองกําเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
26 นาง สําเนียง ปรางนวล ศพด.วัดดองกําเม็ด อบต.ดองกําเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
27 นางสาว ลาวัลย์ พลคํา ศพด.วัดบ้านบิง อบต.ดองกําเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
28 นางสาว กนกวรรณ นิยม บ้านกะกํา อบต.ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
29 นางสาว จีรวรรณ คุณวุฒิ ศพด.บ้านตะเคียน อบต.ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
30 นางสาว เรณู โคตมา อบต.สะเดาใหญ่ อบต.สะเดาใหญ่ ขุขันธฺ์ ศรีสะเกษ
31 นางสาว ภูริชญา จันทร์เปรียง บ้านโพธิ์น้อย ทต.กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
32 นางสาว กรวรรณ สอดศรี ศพด.บ้านหนองบัว ทต.โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33 นางสาว ณัฐทรียา อนุรุ่งโรจน์ ศพด.บ้านหนองขนาน ทต.โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
34 นาง วันเพ็ญ พานจันทร์ บ้านสําโรงเก่า-สําโรงใหม่ไทยเจริญ อบต.บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
35 นางสาว กาญจนา วรเลิศ บ้านสําโรงเก่า-สําโรงใหม่ไทยเจริญ อบต.บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
36 นาง บัวไข ปัญญาเหลือ วัดบักดอง อบต.บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
37 นาง ชุติกาญจน์ สะอาด วัดบักดอง อบต.บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
38 นาง นันทกา บุญสูง ศพด.บ้านสันติสุข อบต.บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
39 นางสาว สุวรรณา เทาศิริ บ้านทุ่งเลน อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
40 นางสาว ประกาย นาคยอง ศพด.ซําขี้เหล็ก อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว คําพันธ์ ชินวงค์ ศพด.บ้านสุขสมบูรณ์ อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
42 นางสาว จินตนา ไชยชนะ ศพด.วัดสุพรรณรัตน์ อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
43 นาง อารีรัตน์ พรตะคุ ศพด.ศพด.วัดสุพรรณรัตน์ อบต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
44 นางสาว นุชจนาถ ชาวเชียงตุง ศพด.บ้านน้ําตกห้วยจันทร์ อบต.ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
45 นางสาว ชัญญาภัค พลเมือง ศพด.บ้านห้วย อบต.ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
46 นาง ลัดดาวัลย์ แก้วรักษา ศพด.บ้านหนองแวง อบต.คูบ น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ
47 นาง เยาวรัตน์ พลเหมือน ศพด.เทิดไท้องค์ราชัน ทต.บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
48 นางสาว ละเมียด ทองดี วัดโนนดู่ อบต.ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
49 นางสาว ฉวีลักษณ์ ศรีเลิศ ศพด.วัดโนนดู่ อบต.ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
50 นาง กันทิมา ลันดา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตําแย อบต.ตําแย พยุห์ ศรีสะเกษ
51 นางสาว กัญญา มะนู บ้านหนองม่วงหนองแต้ อบต.พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
52 นาง วลี แสงทอง บ้านหนองม่วง-หนองแต้ อบต.พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
53 นางสาว วิไลวรรณ ลือโลก ศพด.บ้านหนองม่วงหนองแต้ อบต.พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
54 นางสาว วิมลพันธ์ สุริเตอร์ อบต.หนองค้า อบต.หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ
55 นางสาว ปราณี วงษ์ทอง โนนปูน อบต.โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
56 นางสาว ดวงเนตร เทาศิริ บ้านโคกตาล อบต.โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
57 นางสาว จุฑาภรณ์ คําขาว บ้านโคกตาล อบต.โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
58 นางสาว ปวีณา เรียมทอง ศพด.บ้านโคกตาล อบต.โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
59 นาง จุฬาพร รัตนพันธ์ ศพด.บ้านศาลา-นาศิลา อบต.โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
60 นางสาว สาวิตรี จุลนาค บ้านจําปานวง อบต.ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ

สถานที่รายงานตัว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว ภาณุมาศ แพงตา ศพด.บ้านขยอง อบต.ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
62 นาง รัตนา รองทอง ศพด.บ้านระเบาะ อบต.ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
63 นางสาว ญาณิศา บุตรพรม อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไพรพัฒนา อบต.ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
64 นางสาว ศิริรัตน์ นวนแสง วัดทํานบ อบต.ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
65 นางสาว ศศินันท์ บุญส่ง บ้านตะแบง อบต.ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรสีะเกษ
66 นางสาว นภา สุภาพ บ้านตะแบง อบต.ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
67 นางสาว อําไพ ทองมันปู อบต.ซํา อบต.ซํา เมือง ศรีสะเกษ
68 นางสาว นงลักษณ์ หลักด่าน ตําบลด่าน อบต.ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ
69 นางสาว วารีรัตน์ พิมพ์ทอง ศพด.อบต.ทุ่งสว่าง อบต.ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ
70 นาง เรืองฤทัย เหตุผล ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคม2 อบต.บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ
71 นางสาว นงค์เยาว์ งามมาก อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ
72 นาง สายสมร วงค์คําจันทร์ วัดบ้านกระหวัน อบต.เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
73 นางสาว พนิดา ขาววิเศษ ตําบลหนองบัวดง อบต.หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
74 นางสาว อุมาพร คุณมาศ ทต.กําแพง ทต.กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
75 นาง สมวาสน์ ประพัสรางค์ ศพด.ทต.กําแพง ทต.กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
76 นางสาว เกษมศรี บุตรราช บ้านพงพรต อบต.หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
77 นางสาว กัญญา ทาจันทร์ บ้านหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
78 นางสาว ประดบัพร คะหาญ ศพด.บ้านฟ้าผ่า อบต.หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
79 นาง เสาวลี บุญมณี ทต.โคกตะเคียน ทต.โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
80 นางสาว กาญจนา บูรณะ บ้านหนองโย อบต.คูตัน กาบเชิง สุรินทร์

สถานที่รายงานตัว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นาง สิริกันยา จันทร์คณา บ้านท่าวังหิน ทต.เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
82 นาง จิราภรณ์ ทองนรินทร์ บ้านเมืองแก ทต.เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
83 นาง ราตรี เที่ยงธรรม บ้านหนองตาด ทต.เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
84 นาย พิสิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ บ้านหนองตาด ทต.เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
85 นางสาว ณัฐจารีย์ วิรัตไชย บ้านหนองแวง ทต.เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
86 นาย ธนาศักดิ์ ฉิมงาม ศพด.บ้านโนนสูง อบต.บะ ท่าตูม สุรินทร์
87 นาย วรายุทธ ลักขษร ศพด.บ้านบะ อบต.บะ ท่าตูม สุรินทร์
88 นาง สุภัทร์ รักษา บ้านหนองหลวง อบต.หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
89 นาง วิรัญภัทร อินนอก ศพด.ทต.บัวเชด ทต.บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
90 นางสาว วัยยานาน สัตบุตร ศพด.บ้านโคกสําโรง อบต.ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
91 นาง วราลักษณ์ บวรโมทย์ ศพด.บ้านรุน อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร์
92 นางสาว วันทนา บุติมาลย์ บ้านพลับ อบต.ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
93 นาง ฉัตรแก้ว แก้วหลวง บ้านดอนน้ําตาล อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร์
94 นาง แพ จันทินมาธร บ้านดอนน้ําตาล อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร์
95 นางสาว ไพลแก้ว เสาะพบดี บ้านนาพูน อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร์
96 นาง สายยนต์ หาญนึก บ้านสกอร์ อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร์
97 นางสาว เอมอร ศิริพันธ์ บ้านอําปึล อบต.บักได พนมดงรัก สุรินทร์
98 นางสาว พัชรี เรืองสุขสุด บ้านสลักได อบต.สลักได เมือง สุรินทร์
99 นางสาว พัฒนาพร สุขสงวน บ้านสลักได อบต.สลักได เมือง สุรินทร์
100 นางสาว วิไลพร พากเพียร ศพด.บ้านตระแบก อบต.สลักได เมือง สุรินทร์

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว สมฤทัย กําจัดภัย ศดว.ศิลาราม อบต.สวาย เมือง สุรินทร์
102 นาง ดาราพรรณ พงษ์ประยูร ศพด.ทต.รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
103 นางสาว ชมพูนุท ภากล้า ศพด.ทต.รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
104 นางสาว รุ่งฤดี สว่างผุย ศพด.ทต.รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
105 นางสาว บังอร สิทธิจันทร์ บ้านจาน อบต.ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
106 นาง สุพัฒน์ สีดาพาลี ศพด.อบต.ธาตุ อบต.ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
107 นาง สุรีพร จอมเกาะ อบต.ยางสว่าง อบต.ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
108 นางสาว ชลดา ชูชัย บ้านผือน้อย ม.17 อบต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
109 นางสาว สุดารัตน์ สมงาม ศพด.บ้านผือ หมู่ที่ 5 อบต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
110 นาง ภัทรทิยา ห้องขวาง บ้านโคกรัมย์ อบต.กระเทียม สังขะ สุรินทร์
111 นาง นฤมล ไชยสาคร ศพด.วัดเทพวรรณ อบต.ทับทัน สังขะ สุรินทร์
112 นาง กรรณิการ์ แหลมทอง บ้านโคกไทรงาม อบต.บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
113 นาง ดวงใจ ทรัพย์มาก บ้านโคกไทรงาม อบต.บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
114 นางสาว ไพรวัลย์ กระสังข์ รร.บ้านพระแก้ว อบต.พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
115 นาง นุชนาฎ ปู่หลุ่น ศพด.รร.บ้านกระสัง อบต.พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
116 นางสาว พรทิพย์ บุญครัน ศพด.รร.บ้านหนองขี้เหล็ก อบต.พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
117 นางสาว ประทินยา ไชยราช ศพด.บ้านอําปึล อบต.สะกาด สังขะ สุรินทร์
118 นางสาว ณิชานันท์ ผังนิล ศพด.ตําบลประดู่ อบต.ประดู่ สําโรงทาบ สุรินทร์
119 นางสาว สายฝน รินโยธา อบต.หนองบัว อบต.หนองบัว หนองบัว สุรินทร์

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นาง สุคนธ์ ปราบเขตต์ ศพด.บ้านไสต้นวา อบต.บ่อหิน สิเกา ตรัง
2 นาง หนึ่งฤทัย ก๊กใหญ่ ศพด.บ้านหัวหิน อบต.บ่อหิน สิเกา ตรัง
3 นาง จิราภรณ์ คงสี ศพด.บ้านรามแก้ว อบต.รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
4 นางสาว ธิดารัตน์ วิวันรัมย์ ศพด.บ้านภูเขาทอง อบต.ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
5 นาง วนิชา ศิลปพงศ์ บ้านท่าลาด อบต.ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
6 นางสาว กรชวัล คงชู ศพด.บ้านท่าลาด อบต.ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
7 นาง จิราพร สังข์ทอง ศพด.บ้านชายคลอง อบต.ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
8 นางสาว ลัดดาวรรณ สมันนุ้ย คลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
9 นาง เสาวคนธ์ นวลสนอง บ้านคลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
10 นางสาว จิรภัทร ชูรักษ์ ศพด.บ้านตะโหมด ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
11 นางสาว อายีซะ เจ๊ะนี ตําบลแม่ขรี ทต.แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
12 นาง วราภรณ์ ไหสลํา บ้านแม่ขรี ทต.แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
13 นาย ธราเทพ สุขผอม บ้านแม่ขรี ทต.แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
14 นาง อนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ ศพด.ทต.แม่ขรี ทต.แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
15 นาย ธวัชชัย ม่วงรักษ์ ศดว.รัตนวราราม ทต.ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
16 นาง อัจฉรา พูนภักดี ศพด.ทต.ท่ามะเดื่อ ทต.ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
17 นาง เกศลดา เสือดํา ทต.บางแก้ว ทต.บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง
18 นางสาว ณิศรา จันจีน ศพด.ทต.บางแก้ว ทต.บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง
19 นาง ธนิสร พลเพชร ศพด.ทต.บางแก้ว ทต.บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง
20 นางสาว พจนี พูลสวัสดิ์ ศพด.ทต.บางแก้ว ทต.บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว พัชรัตน์ โกไสยสิต ศพด.บ้านหูแร่ ทต.บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง
22 นางสาว นิรัตน์ดา นาคจันทร์ บ้านลอน อบต.โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
23 นางสาว มะลิซ้อน ใหม่ทอง บ้านห้วยเนียง อบต.โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
24 นางสาว ณธัสม์สร ทองกุ้ง เฉลิมพระเกียรติบ้านครองชีพ อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
25 นางสาว วไลลักษณ์ เพลงพิโรจน์ เฉลิมพระเกียรติบ้านครองชีพ อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
26 นาง สุภาพ แสงจันทร์ บ้านปากพล อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
27 นาง สุวิชา หมะหวีเอ็น สิรินธร อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
28 นาง พรทิพย์ แทนเอียด ศพด.ตําบลดอนทราย ทต.ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
29 นางสาว มลธิรา ชื่นอารมณ์ ศพด.อบต.เกาะหมาก(ศูนย์ปากบางนาคราช) อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
30 นาย ธนวัฒน์ แก้วพรักษา บ้านเขาเจียก ทต.เขาเจียก เมือง พัทลุง
31 นางสาว ศรีวิภา สุวรรณโณ ศพด.บ้านเจ็น อบต.ตํานาน เมือง พัทลุง
32 นาง อภิญญา ด้วงเอียด ศพด.บ้านอ่างทอง ทต.อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
33 นางสาว ยุพดี จิตหมั่น บ้านแหลมบ่อท่อ อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
34 นางสาว บุษริน ทองมี บ้านแหลมบ่อท่อ อบต.เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
35 นาง ปัณฑินา อําพะวัน บ้านโต้นนท์ อบต.คลองทราย คลองทราย สงขลา
36 นางสาว เพ็ญศรี บํารุงศักดิ์ อบต.คลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
37 นางสาว บุตรี วัฒนกิจ อบต.คลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
38 นางสาว คนึง แย้มจิตร บ้านควนเนียงใน อบต.รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
39 นางสาว รพีพัสส์ ชาญพีรพัศ ศพด.ทต.จะนะ ทต.จะนะ จะนะ สงขลา
40 นางสาว เสาวลักษณ์ เพ่งบุญ ศพด.ทต.จะนะ ทต.จะนะ จะนะ สงขลา

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาง อะนีย๊ะ ละแม ศพด.บ้านคลองข่า ทต.นาทับ จะนะ สงขลา
42 นางสาว ทัศน์ปวีย์ เจริญวัฒน์ ศพด.บ้านนาเสมียน ทต.นาทับ จะนะ สงขลา
43 นาง อฉารี บุญมาลี มัสยิดบ้านโอน อบต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
44 นางสาว นาดาเวีย ล่าเม๊าะ คูประดู่ อบต.คู จะนะ สงขลา
45 นาง เฝาสี่ย๊ะ หลีขาหรี ศพด.มัสยิดคูแค อบต.แค จะนะ สงขลา
46 นาง สุธิดา จันทร์แก้ว อบต.จะโหนง อบต.จะโหนง จะนะ สงขลา
47 นางสาว นุรีซัน หมัดสา อบต.ท่าหมอไทร อบต.ท่าไทร จะนะ สงขลา
48 นางสาว พัชรี สินอนุรักษ์ อบต.ท่าไทร อบต.ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
49 นาง ฟาดีละฮ์ หมัดหนิ บ้านเกาะทาก อบต.นาหว้า จะนะ สงขลา
50 นาง มาลี เทศเขร็ม บ้านประจ่า อบต.นาหว้า จะนะ สงขลา
51 นางสาว กัณณิกา เส็นอาลามีน ศพด.บ้านบ่อโชน อบต.สะกอม จะนะ สงขลา
52 นางสาว ซันมา บูสะเม๊าะ ศพด.บ้านสะกอม อบต.สะกอม จะนะ สงขลา
53 นางสาว ปรีดา จันทร์ขาว ศพด.ทต.เทพา ทต.เทพา เทพา สงขลา
54 นางสาว อโนทัย เพชรดํา ศพด.ทต.เทพา ทต.เทพา เทพา สงขลา
55 นางสาว ศรีนทร์ญา ลาเตะ มัสยิดอิกอมาติสสุนนะฮ์ ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
56 นาง สาฟิเย๊าะ หมันละ มัสยิดอิกอมาติสสุนนะฮ์ ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
57 นางสาว ฝาตีเมาะ เหมหมัด มัสยิดอิกอมาติสสุนนะฮ์ ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
58 นางสาว กราซง หง๊ะเจะแอ มัสยิดอิกอามติสสุนนะฮ์ ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
59 นางสาว สมพร สังข์แก้ว ศพด.บ้านปริก ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
60 นางสาว พัทธ์ธีรา มุสิกะรัตน์ ศพด.บ้านปริก ทต.ลําไพล เทพา สงขลา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว ภาวิณี แดงนุ้ย ศพด.บ้านปริก ทต.ลําไพล เทพา สงขลา
62 นาง เครือวัลย์ คุรุวรรณพัฒน์ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา
63 นาง หามีย๊ะ สาแลหมัน บ้านจําปะดะ อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา
64 นางสาว อ้อยทิพย์ เภามี พุทธนิมิต อบต.ท่าม่วง เทพา สงขลา
65 นางสาว ณัฐชา ล่าไหน บ้านป่าโอน อบต.เทพา เทพา สงขลา
66 นางสาว รัตนา หะยีแวจิ บ้านป่าโอน อบต.เทพา เทพา สงขลา
67 นางสาว ตียา หลําหัด บ้านพระพทุธ อบต.เทพา เทพา สงขลา
68 นาง วิชาณี ปิ่นทองพันธุ์ ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยทต.นาทวี ทต.นาทวี นาทวี สงขลา
69 นาง วีรวรรณ มาศนุ้ย ศพด.บ้านกะทิง อบต.ทับช้าง นาทวี สงขลา
70 นางสาว ปุณชรัสมิ์ มิตรสุวรรณ์ ศพด.ตําบลปลักหนู อบต.ปลักหนู นาทวี สงขลา
71 นางสาว ขอลีเย๊าะ ละ ศพด.ตําบลปลักหนู อบต.ปลักหนู นาทวี สงขลา
72 นางสาว รอซีด๊ะ เล๊าะเหะ ศพด.ตําบลปลักหนู อบต.ปลักหนู นาทวี สงขลา
73 นางสาว อลิสา อยู่พืช บ้านนาทองสุก อบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
74 นาง ชุลีพร เรืองยิ่ง บ้านลานไทร อบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
75 นางสาว มารีซา หมัดสอิ ศพด.ทต.พะวง ทต.พะวง เมือง สงขลา
76 นาง เจริญภรณ์ จันทวงศ์ ศพด.ทต.ระโนด ทต.ระโนด ระโนด สงขลา
77 นาง จุติมา ขุนชํานาญ บ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
78 นางสาว วิภาพร นวลประสงค์ วัดแจ้ง อบต.ระวะ ระโนด สงขลา
79 นางสาว มัตสยา หนูโยม วัดพังตรี อบต.ระวะ ระโนด สงขลา
80 นางสาว ยุภาพร แก้วขาว วัดใหญ่ อบต.ระวะ ระโนด สงขลา

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว จรวยพร เกิดสุวรรณ ศพด.ศรีวิชัย ทต.คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
82 นางสาว ยุรัญญา รัตตะมโน ศดว.ถ้ําเขาพระ อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
83 นางสาว นุชรี แก้วพะวงค์ ศพด.บ้านบนควน อบต.เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
84 นาง จุฑาทิพย์ แส้กั้ง ชุมชนบ้านโคกค่าย อบต.ควนรู รัตภูมิ สงขลา
85 นาง สุดารัตน์ จันยัง บ้านลูกรัก อบต.ควนรู รัตภูมิ สงขลา
86 นางสาว สุไรณา สานาย บ้านท่าชะมวง อบต.ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
87 นางสาว ฮุสนา เบ็ญละเต๊ะ บ้านท่ามะปราง อบต.ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
88 นางสาว สุมาลี มุหมีน ศพด.บ้านเนินนิมิต อบต.ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
89 นางสาว กัญญา สมัครหานาย ศพด.วัดรัตนวราราม อบต.ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90 นาง จามิกร พริกถก ชุมชนร่วมใจบ้านนางเหล้า อบต.ชุมพล สทิงพระ สงขลา
91 นาง ปิยะรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ชุมชนร่วมใจบ้านนางเหล้า อบต.ชุมพล สทิงพระ สงขลา
92 นางสาว มยุรี ตําภู มัสยิดยามาอาตินนูร อบต.ชุมพล สทิงพระ สงขลา
93 นาง อุมรรัตน์ สายสะอิด ปฐมวัยตําบลบ่อแดง อบต.บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
94 นางสาว สิริประภา ดําเรือง ศพด.บ้านตะโล๊ะ ทต.ปาดัง สะเดา สงขลา
95 นางสาว วรรณา เส็นยีหีม มัสยิดบ้านน้ําลัด อบต.สํานักแต้ว สะเดา สงขลา
96 นางสาว ซากีย๊ะ หาสิ มัสยิดบ้านน้ําลัด อบต.สํานักแต้ว สะเดา สงขลา
97 นาง สุกัญญา หามะ ศพด.บ้านม่วง อบต.สํานักแต้ว สะเดา สงขลา
98 นางสาว สยามล อะตะราใจ ศดว.คูหา อบต.คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
99 นาง พาตีเมาะ สุหลง บ้านโคกสิเหรง อบต.ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
100 นางสาว เสาวณี แก้วโกมิน บ้านซาว อบต.ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว ซากีย๊ะ กองบก มูอาบาดาตีมะมุด อบต.ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
102 นางสาว กนกวรรณพร แสงจันทร์ ศพด.ทต.ชะแล้ ทต.ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
103 นางสาว จิตราพร จุลวรรณโณ บ้านยางงาม ทม.สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
104 นางสาว รัชนีกร กุลวงศ์ ศดว.บ่อสระ อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา
105 นางสาว กฤติญดา จันทสงค์ ศดว.บ่อสระ อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา
106 นาง ณัฏยา เพชรมณี ศดว.บ่อสระ อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา
107 นาย สมโภช แสงจันทร์ศิริ ศดว.บ่อสระ อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา
108 นาง สุวรรณดี ช่อมณี ศพด.อบต.ชิงโค อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา
109 นางสาว เอื้อมพร ใหมงํา ศพด.ตําบลวัดขนุน อบต.วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
110 นาง นฤมล หนูประดิษฐ ศพด. ทต.พะตง ทต.พะตง หาดใหญ่ สงขลา
111 นางสาว นฤมล พันธ์ทอง ค่ายเสนาณรงค์ ทม.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
112 นางสาว อนงค์ รัตนแก้วมณี ค่ายเสนาณรงค์ ทม.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
113 นาง ทิพวรรณ ศรีรุจี ค่ายเสนาณรงค์ ทม.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
114 นางสาว พัชรี พันธ์ผล บ้านคลองเปล ทม.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
115 นาง ภัทรา วงศ์กระพันธ์ บ้านคลองเปล ทม.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
116 นางสาว อุบลรัตน์ วงษ์แปลง บ้านคลองหวะ ทม.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
117 นางสาว มลทิพย์ ชิตมณี ศพด.ทม.ทุ่งตําเสา ทม.ทุ่งตําเสา หาดใหญ่ สงขลา
118 นาง พจชนาท แดงแสงทอง ศพด.ทม.ทุ่งตําเสา ทม.ทุ่งตําเสา หาดใหญ่ สงขลา
119 นาง โสภา เกปัน บ้านโคกขี้เหล็ก อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
120 นาง ไลลา จิสวัสดิ์ บ้านโคกขี้เหล็ก อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นาง กันยา ไชยภักดี บ้านโคกขี้เหล็ก อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
122 นาง อันชลี ไกรรักษ์ ศดม.ฮีดายาตุลอิสลามียะห์ อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
123 นาง ญามีละฮ์ ไทรทอง ศดม.ฮีดายาตุลอิสลามียะห์ อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
124 นาง ดารารัตน์ ปรือปลัก ศดม.ฮีดายาตุลอิสลามียะห์ อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
125 นางสาว เพชรมุข สุขพันธ์ ศดม.ฮีดายาตุลอิสลามียะห์ อบต.ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
126 นางสาว จิระดี เทพวรรณ บ้านทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
127 นางสาว รอกียะ บินหมาน ศพด.บ้านควนโดน ทต.ควนโดน ควนโดน สตูล
128 นาง ไซหนาบ โต๊ะสมัน อะห์มาดีย๊ะปันจอร์ ทต.ควนโดน ควนโดน สตูล
129 นางสาว ยารอนะ ลาโหยด ศพด.ประจํามัสยิดดารุลฮูดาย์ อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล
130 นาง นอรียะห์ ศรีสุขมาก ศพด.ดารุลนาอีม อบต.ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
131 นาง มาริย๊ะ บูอีตํา วังประจัน อบต.วังประจัน ควนโดน สตูล
132 นางสาว อามีนา แกสมาน ศดม.ทุ่งมะปรงั อบต.วังประจัน ควนโดน สตูล
133 นางสาว ปารีดา มรรคาเขต ศดม.นูรุ้ลเอี๊ยะซาน อบต.วังประจัน ควนโดน สตูล
134 นางสาว ลาวัณย์ ชูชุม บ้านป่าพน อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
135 นางสาว จุฑามาศ ธรรมจิต บ้านป่าพน อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
136 นางสาว กาญจนา ช่วยปี่ บ้านผังปาล์ม 1 อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
137 นางสาว อนงนาฎ จันทร์จําปา ศพด.ทต.คลองขุด ทต.คลองขุด เมือง สตูล
138 นางสาว ดาวเรือง แก้วน้อย ทต.เจ๊ะบิลัง ทต.เจ๊ะบิลัง เมือง สตูล
139 นางสาว รุจิรา เถาวัลย์ ดารุลญันนะห์ ทต.ฉลุง เมือง สตูล
140 นางสาว อัสมา นาปาเลน ดารุลญันนะห์ ทต.ฉลุง เมือง สตูล

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นาง ชารีฟะฮ์ นารอยี ดารุลญันนะห์ ทต.ฉลุง เมือง สตูล
142 นางสาว สุภาวดี เหตุมัน ดารุลญันนะห์ ทต.ฉลุง เมือง สตูล
143 นาง อมรรัตน์ ซอเจริญกุล ทม.สตูล ทม.สตูล เมือง สตูล
144 นางสาว กานดา จิตตระกูล บ้านใหม่ อบต.ควนโพธิ์ เมือง สตูล
145 นางสาว นิศรา หนูชูสุข ศพด.บ้านใหม่ อบต.ควนโพธิ์ เมือง สตูล
146 นาง อัศณี นาฮูดา ประจํามัสยิดโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
147 นางสาว มีน๊ะ ยะโกบ ประจํามัสยิดโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
148 นาง นัจวา สัตย์สุข ประจํามัสยิดโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
149 นาง นุชสรา หลังปุเต๊ะ ประจํามัสยิดโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
150 นางสาว นูรีตา ลํามาลี ศดม.บ้านโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
151 นางสาว อาลิสา สะอะ ศดม.บ้านโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
152 นาง ยามีล๊ะ หมัดยามีน ศดม.บ้านโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
153 นางสาว อนุสรา หาสกุล ศดม.บ้านโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตลู
154 นางสาว ซีตีอามีน๊ะ เหมเด็น ศดม.บ้านโคกทราย อบต.บ้านควน เมือง สตูล
155 นางสาว นาจีฮะห อารีมาน ศพด.บ้านกาเด๊ะ อบต.บ้านควน เมือง สตูล
156 นางสาว ฮามีน๊ะ จิตต์เพียร ศพด.บ้านทุ่งวิมานชัยพัฒน์ อบต.บ้านควน เมือง สตูล
157 นางสาว จรรยา กุกามา บ้านคลองขุด อบต.ละงู ละงู สตูล
158 นาง ญาณิศา สิงสุ้น บ้านในเมือง อบต.ละงู ละงู สตูล
159 นางสาว เจ๊ะหยน ปองแท้ ศดม.บ้านปากละงู อบต.ละงู ละงู สตูล
160 นาง ฝารีดะ บัวศรี ศพด.บ้านในเมือง อบต.ละงู ละงู สตูล

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นาง ฝาตีม๊ะ เก็มบู อบต.ละงู (อนุบาล 3 ขวบ) อบต.ละงู ละงู สตูล
162 นางสาว ปัทมา เส็มสัน อบต.ละงู (อนุบาล 3 ขวบ) อบต.ละงู ละงู สตูล
163 นาง อาภรณ์ ราชกิจ ศพด.เทศบาล๕วัดภูเขาทอง ทน.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร อํานวยการ (อาคาร 48) ห้องประชุม ชั้น 7
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว ขวัญหทัย ราศรี ทต.ด่านมะขามเตี้ย ทต.ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
2 นางสาว ณิชกุล ฉ่ําเกตุ ศพด.อบต.ด่านมะขามเตี้ย อบต.ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
3 นางสาว อรสา โชควนากุล ศพด.ตําบลดอนชะเอม อบต.ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 นางสาว พรพิมล อิงประสิทธิ ศพด.ตําบลดอนชะเอม อบต.ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
5 นางสาว ปาริฉัตร ธรรมจง ศพด.รร.บ้านดอนตาลเสี้ยน อบต.อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
6 นาง รัญชิตา เเป้นเขียว ศพด.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ทม.กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
7 นาง ณัฐกุล ภาโสภะ วัดคลองครก ทต.พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
8 นางสาว สุดารัตน์ ศิลาสุวรรณ์ วัดคลองครก ทต.พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
9 นางสาว วันทนีย์ อัตโต วัดคลองครก ทต.พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
10 นางสาว ภัทราภรณ์ คุ้มหอม ศพด.วัดคลองน้ําเย็น ทต.พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
11 นางสาว ธนัชฐา มังกร บ่อ ทต.บ่อ ขลุง จันทบุรี
12 นางสาว สุชาดา สุทธิประภา บ้านน้ําขุ่น ทต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
13 นาย ระหัด เฉื่อยวิบูลย์ วัดคลองเกวียนลอย ทต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
14 นางสาว นริศรา จันทสิทธิ์ ศพด.ตําบลโขมง อบต.โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
15 นางสาว ขวัญนภา วรรณสุข ศพด.ตําบลโขมง อบต.โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
16 นางสาว ชัชมา เทพวรสุข ศพด.ทต.มะขาม ทต.มะขาม มะขาม จันทบุรี
17 นางสาว บุษบา วัฒนบท ศพด.วัดพลับทต.บางกะจะ ทต.บางกะจะ เมือง จันทบุรี
18 นางสาว อรุณี ปริต ศพด.ทม.จันทนิมิต ทม.จันทนิมิต เมือง จันทบุรี
19 นางสาว ศศิวิมล ชัยยะ วัดป่าคลองกุ้ง ทม.จันทุบุรี เมือง จันทบุรี
20 นางสาว จุฑามาศ สังข์สะกุล วัดป่าคลองกุ้ง ทม.จันทุบุรี เมือง จันทบุรี

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว ภภัสสร เหมะรา วัดป่าคลองกุ้ง ทม.จันทุบุรี เมือง จันทบุรี
22 นางสาว สมหญิง กิจธุระ บ้านมหาเจรีย อบต.ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
23 นางสาว กวิตา ดวงคํา บ้านซับตารี อบต.ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
24 นาง คนึงนิจ สาเสนา บ้านบ่อยาง อบต.ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
25 นางสาว สุนิสา เขียวไพรี อบต.ดอนฉิมพลี อบต.ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
26 นาง ผกามาศ แสงอภัย ร.ร.วัดพนมพนาวาส มิตรภาพที่ 74 อบต.คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
27 นาง แสงเดือน เอี่ยวศิริ ศพด.บ้านเนินไร่ อบต.แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
28 นางสาว มลฤดี ขุมทรัพย์ บ้านไร่ดอน อบต.เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
29 นางสาว อุนิสา เข็มมลทา บ้านหนองเสือ อบต.เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
30 นางสาว วิไลย์ลักษณ์ อาจสนาม บ้านบึงกระจับ อบต.หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
31 นางสาว อารียา ดะมาลี ศพด.สุเหร่าคลองใหญ่ อบต.คลองเปรง เมือง ฉะเชิงเทรา
32 นางสาว จุฑารัตน์ ยงพฤกษา รร.วัดเทพนิมิตร อบต.ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา
33 นาง เพ็ญนภา ธรรมสินธ์ รร.วัดนิโครธาราม อบต.ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา
34 นางสาว รสรินทร์ น้อยอ่อน บ้านโคกตะเคียนงาม อบต.ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
35 นาย โรม การะ บ้านอ่างตะแบก อบต.ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
36 นางสาว ชนิดา ทิวาวัลย์ บ้านเนินทุ่ง ทม.ปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี
37 นาง บุปผา คําแก้ว บ้านปรกฟ้า ทม.ปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี
38 นาย ศัณหณัฐปรีชา โสมศรี บ้านสัตตพรหม ทม.ปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี
39 นางสาว ฐิติกา ชมแสงแก้ว ทต.เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี
40 นางสาว กาญจน์ณัฐฐา ชลาประเสริฐ ทต.เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว อัยลดา เชี่ยวชาญ ทต.เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี
42 นางสาว ปัณฑิตา ยงยุทธ ทต.เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี
43 นางสาว น้ําอ้อย ศรีเกษม ทต.เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี
44 นางสาว ขวัญฤทัย จันทะมาลา ศพด.ทต.บ่อทอง ทต.บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
45 นางสาว ศิญาพร สุดสงวน ศพด.ทต.บ่อทอง ทต.บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
46 นางสาว ชัญญานุช เบี้ยไคล รร.อนุบาลทม.หนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
47 นางสาว มนนิดา แม่นปืน รร.อนุบาลทม.หนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
48 นางสาว ชลธิชา ไร้กะ รร.อนุบาลทม.หนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
49 นางสาว ปิยมาศ บุญอยู่ รร.อนุบาลทม.หนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
50 นางสาว อลิสา ศุภสิริกร วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
51 นางสาว มณีวรรณ จักรพล วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
52 นางสาว ฐิตาภา บุญม่วง ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
53 นางสาว ชลธิชา บุญสมทบ ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
54 นางสาว เกษมศรี ปุเรตัง ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
55 นางสาว ศศิธร พรหมศิริ ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
56 นางสาว วรรณิภา ศรีชื่น ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
57 นางสาว พนาพร อินทรักษา ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
58 นางสาว ขวัญดาว เกตุทอง ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
59 นางสาว อ้อมใจ คําโคตรสูนย์ ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
60 นาง ธนสร คําสุข ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว อมรรัตน์ ใจแสน ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
62 นาง กาญจนา บุญสถิตย์ ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
63 นางสาว ชลธิชา วิเศษจันทร์ ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
64 นางสาว อรัญญา สิงห์โพนทัน ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
65 นางสาว ประภัสสร สีไพร ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
66 นางสาว พิทยาภรณ์ อภิมงคลศักดิ์ ศพด.วัดหนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
67 นาง ธนนันท์ ใจตรง ศพด.หนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
68 นางสาว เบญญาภา รวมสุข หนองปรือ ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
69 นางสาว ศรารัตน์ พรมไข่น้ํา ศพด.ทม.บ้านบึง ทม.บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
70 นางสาว อัญชนา ศฤงคารินทร์ ศพด.บ้านมาบไผ่ อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
71 นาง ดารณี แข็งแรง บ้านแปลงเกต อบต.หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
72 นาง รัศมี อ้นบุญเรือง ศพด.อบต.มาบโป่ง อบต.มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
73 นางสาว สุชาดา สินทวี ศพด.บ้านห้วยกะปิ ทต.ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี
74 นาง สุพรรณี จันทร์เจ้า ชุมชนวัดหนองรี อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
75 นางสาว ขนิษฐา คําเสียง บ้านช่องมะเฟือง อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
76 นาง สุทิศา อินยม บ้านหัวโกรก อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
77 นาง ดวงจิตร ธรรมสาโร บ้านหัวโกรก อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
78 นาง พรรณี ใหม่จันดี ทม.ศรีราชา ทม.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
79 นาง ภักสริน อยู่คะเชนทร์ ทม.ศรีราชา ทม.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
80 นางสาว รวิวรรณ เรืองครุฑ ศดว.เขาคันทรง อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว จุฑามาศ จันทรศรี ศพด.บ้านสุรศักดิ์ อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
82 นางสาว ดวงเดือน แก้วนา บ้านเขาหิน อบต.บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
83 นาง ศิรินภา ศรีเกษร วัดเขาคันธมาทน์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี
84 นางสาว ศศิธร เสมอตระกูล วัดเขาคันธมาทน์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี
85 นางสาว พรทิพา อินทะรังษี วัดเขาคันธมาทน์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี
86 นาง รุ่งฤทัย สุขสุวรรณ วัดป่ายุบ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี
87 นาง วณิชยา รอดคลองตัน ศพด.วัดสุทธาวาส ทม.หนองปรือ หนองปรือ ชลบุรี
88 นางสาว วิภารัตน์ ยอแสง ศพด.บ้านเกาะอม อบต.ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
89 นางสาว สุนิสา พรหมเมฆ ศพด.บ้านดวงดี อบต.สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
90 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ตรี ศพด.บ้านทรายขาว อบต.สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
91 นาง พจนารถ ครุฑยักษ์ ศพด.บ้านห้วยใหญ่ อบต.สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
92 นาง ชนากาญณ์ สุดใจ ทต.มาบอํามฤต ทต.มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร
93 นาง เสาว์วภรณ์ ทองวัง บ้านนอกไส ทต.วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
94 นาง กัญณภัทร หมอกอ่อน ทต.เขาสมิง ทต.เขาสมิง เขาสมิง ตราด
95 นาง ยุพา ยอดพนม อบต.เขาสมิง อบต.เขาสมิง เขาสมิง ตราด
96 นางสาว รวีวรรณ ยาวีระ บ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
97 นางสาว อมรรัตน์ สีหา วัดบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
98 นางสาว วารุณี กองสมัคร วัดบ่อไร่ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
99 นางสาว สินีนาฎ สุธรรม วดับ่อไร่ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
100 นางสาว ธัญชนก ภิรักษ์ ศพด.ช้างทูน อบต.ช้างทูน บ่อไร่ ตราด

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว กมลลักษณ์ ชั้วหิรัญ อบต.นนทรีย์ อบต.นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด
102 นางสาว จิราภา นิพรรัมย์ บางปรือ อบต.ห้วยแร้ง เมือง ตราด
103 นางสาว จงรักษ์ บุญโยประการ บ้านฉางเกลือ อบต.ห้วยแร้ง เมือง ตราด
104 นางสาว ทิพวรรณ ฉุยฉาย อบต.แหลมกลัด อบต.แหลมกลัด เมือง ตราด
105 นางสาว เพ็ญประภา ใจหมั่นเพียร บ้านดอนพุทรา อบต.ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
106 นางสาว จินตนา คําคงแก้ว บ้านทุ่งพิชัย อบต.ห้วยพระ ดอนตมู นครปฐม
107 นางสาว ประภัสสร แสนยุติธรรม บ้านทุ่งพิชัย อบต.ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
108 นาง นลินนิพา อ้นหลํา บ้านเลาเต่า อบต.ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
109 นางสาว บุษกร กุลประเสริฐ ศพด.บ้านทุ่งพิชัย อบต.ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
110 นางสาว สุกันญา ชูราศรี บ้านวัดบัว อบต.วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
111 นางสาว นภัสรพี บาระมี บ้านสวนถั่ว อบต.วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
112 นางสาว มัชฌิมา ศรีปักษา ศพด.ทต.บางเลน ทต.บางเลน บางเลน นครปฐม
113 นางสาว พัชรินทร์ ศรีสุขสร้อย ศพด.ทต.รางกระทุ่ม ทต.รางกระทุ่ม บางเลน นครปฐม
114 นางสาว ยุวดี แป้นปัทถา นราภิรมย์ อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
115 นางสาว พรทิพา จันทร์แสง ศพด.ทต.คลองโยง ทต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
116 นางสาว รัตน์ คงขํา ศพด.ทต.มาบแค ทต.มาบแค เมือง นครปฐม
117 นางสาว จันทนา ตาทอง ศพด.ทต.มาบแค ทต.มาบแค เมือง นครปฐม
118 นางสาว รตีกร เยือกเย็น ศพด.วัดห้วยจระเข้ ทน.นครปฐม เมือง นครปฐม
119 นางสาว ธัญญ์นรี จารุภาคย์ชานนทน์ เหล่ากาชาด ทน.นครปฐม เมือง นครปฐม
120 นางสาว เพ็ญนภา เซ้งรักษา ทต.อ้อมใหญ่ ทต.อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเผือก ทม.ไร่ขิง ทม.ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
122 นางสาว สุนีย์ มงคลศิวกุล ศพด.ทม.ไร่ขิง ทม.ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
123 นางสาว อิสรา มีมันป่า ศพด.ทม.ไร่ขิง ทม.ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
124 นาง นุชศรา พันธุนาคิน ศพด.ทต.ปลายบาง(วัดศรีประวัติ) ทต.ปลายบาง บางกรวย นครราชสีมา
125 นาง สร้อยสุดา เรือนเย็น บ้านบึงน้ําใส อบต.บ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์
126 นาง กาญจนา เชิงเอี่ยม บ้านสระงาม อบต.บ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์
127 นางสาว ยุวณีย์ ดวงอุปมา ทต.ไทรน้อย ทต.ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
128 นางสาว พชรพรรณ มั่นเพียรจิตร์ ทต.ไทรน้อย ทต.ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
129 นางสาว พมลกร เนื่องสุมาร อบต.ไทรใหญ่ อบต.ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
130 นางสาว นีรนุช เดชเรืองศรี วัดเสนีวงศ์ อบต.หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
131 นางสาว นุจรินทร์ ศิริวัฒน์ ศพด.วัดโคนอน ทต.ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
132 นาง กัญจนา บัวพุ่ม รร.วัดบางไกรนอก อบต.บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
133 นางสาว พิมพ์พิชชา ศรีลับซ้าย ศพด.อบต.บางขุนกอง อบต.บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
134 นางสาว ถวรรค์ คําเบา อบต.บางคูรัด อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
135 นาง จิรัชยา จันทร อบต.บางคูรัด อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
136 นางสาว แสงดาว เหมือนด้วง อบต.บางคูรัด อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
137 นางสาว ทัศวรรณ การง บ้านคลองลํารี อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
138 นางสาว ณัฐชนก ตาชูชาติ อบต.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบรุี
139 นางสาว ขวัญใจ ศรีนกทอง อบต.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
140 นางสาว งามนภา ศิลปชัย อบต.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นาง นลรรญา พรหมยิ้มแย้ม บ้านค่ายสาม อบต.พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
142 นางสาว มยุรี แดงสังวาลย์ ศพด.อบต.ลําโพ อบต.ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี
143 นางสาว ปาณิสรา มั่นกตัญญู อบต.ลําโพ อบต.ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี
144 นางสาว สริญญา สาระศุภสิน ศพด.ทต.บางใหญ่ ทต.บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
145 นางสาว จุฑามาศ แก่นเพ็ชร ทน.ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
146 นางสาว รวินท์นิภา คชเวก ทน.ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
147 นางสาว สุพรรณี มีอนันต์ ประชาสงเคราะห์ ทน.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
148 นางสาว ฉัตรลดา เย็นมี ศพด.วัดสพานสูง อบต.คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
149 นางสาว สร้อยสิริ พงษ์ทอง นครนนท์ 6 ต.บางเขน ทน.นนทบุรี เมือง นนทบุรี
150 นางสาว สุพิชญา สายสวาท อบต.บางกร่าง อบต.บางกร่าง เมือง นนทบุรี
151 นาง สายชล บัวแก้ว อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
152 นางสาว สําเริง เรืองศรี อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
153 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขอร่าม อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
154 นางสาว เบญญาภา สุภาพ อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
155 นางสาว วิไล เกษรศรี บึงเขาย้อน อบต.คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
156 นางสาว ธัญญาวดี สีหมากสุก วัดอัยยิการาม ทต.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
157 นาง จุรี อินแฝง ศพด.วัดอัยยิาราม ทต.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
158 นาง พิมพ์ลดา เถื่อนกวา ทต.บางขะแยง ทต.บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
159 นาง พิชญ์สินี วงษ์พิมพ์ ทต.บางขะแยง ทต.บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
160 นางสาว อังคณา อาจคงหาญ ทต.บางพูน ศูนย์ที่ 1 (สุขขี) ทต.บางพูน เมือง ปทุมธานี

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นางสาว เกศรา บุญญะจักร์ ทต.บางพูน ศูนย์ที่ 2 (สินธร) ทต.บางพูน เมือง ปทุมธานี
162 นาง สารภี ศิริศิลป์ ทต.บางพูน ศูนย์ที่ 2 (สินธร) ทต.บางพูน เมือง ปทุมธานี
163 นางสาว สมบูรณ์ บุญอินทร์ ทต.บ้านใหม่ ทต.บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี
164 นางสาว อมรรัตน์ ประทุมรัตน์ ทต.บ้านใหม่ ทต.บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี
165 นางสาว วิไล ตรีเมฆ อบต.บางหลวง อบต.บางหลวง เมือง ปทุมธานี
166 นางสาว นิชาภัทร ขุนเอม ตําบลบ้านฉาง อบต.บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี
167 นาง พัณนิดา แจ่มสว่าง ตําบลบ้านฉาง อบต.บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี
168 นางสาว รสรินทร์ ชังชิม ทม.คูคต (วัดประยูรธรรมาราม) ทม.คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
169 นางสาว วารุณี ปินใจ ศพด.ทม.คูคต ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) ทม.คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
170 นาง แก้วกาญจน์ จันทะเนตร ศพด.3หมู่7 ทม.ลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
171 นางสาว ธิลาวรรณ์ ชุ่มชื่น ศพด.3หมู่7 ทม.ลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
172 นางสาว ไพเราะ น้อยยาโน ศพด.3หมู่7 ทม.ลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
173 นางสาว ยุภา สมสมัย ศพด2ทม.ลําสามแก้ว ทม.ลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
174 นาง เบญจกัลญาณีย์ คงถาวร ศูนย์พัฒนาเด็ก๓หมู่๗ ทม.ลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
175 นางสาว รุ้งระวี แดงประไพ รร.วัดประชุมราษฎร์ อบต.บึงคําพร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี
176 นางสาว อุไรวรรณ ขุนทอง รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม อบต.บึงคําพร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี
177 นางสาว สุปราณี รักใคร่ รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม อบต.บึงคําพร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี
178 นางสาว สมพิศ จันทวงษ์ ศพด.เคหะชุมชนประชุมราษฎร์พัฒนา อบต.บึงคําพร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี
179 นางสาว จุฑามณี ตรีเกษรมาศ ศพด.เคหะชุมชนประชุมราษฎร์พัฒนา อบต.บึงคําพร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี
180 นาง คัทธลียา นกเอี้ยง วัดจันทน์กะพ้อ ทต.บางเตย สามโคก ปทุมธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
181 นาง นารี ใบม่วง ศพด. อบต.กระแชง อบต.กระแชง สามโคก ปทุมธานี
182 นาง อรุณยุพา มีเดช อบต.นาหูกวาง(บ้านทุ่งตาแก้ว) อบต.นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
183 นาง ศุภาวรรณ สนธิ ศพด.ตําบลแสงอรุณ อบต.แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
184 นางสาว ศรีกัญญา แย้มสอาด รร.วัดธงชัยธรรมจักร ทต.บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
185 นาง วัชรา แก้วแหลม ทต.ร่อนทอง ทต.ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์
186 นางสาว อรัญญา ปั่นสี ทต.ร่อนทอง ทต.ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
187 นาง วาสนา เกษมสุขไพศาล บ้านวังน้ําเขียว อบต.ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
188 นางสาว สุนิสา ผิวผาด บ้านวังน้ําเขียว อบต.ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
189 นางสาว ธัญสินี วิชิตกุล ศพด.บ้านหนองหัดไทย อบต.ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
190 นางสาว คณิชพร พันธ์บัว ศพด.หนองตาแต้ม อบต.หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
191 นางสาว สมฤดี บัวแก้ว เทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ทต.ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
192 นางสาว พรนิพา บุญค้ํา ศพด.วัดสามร้อยยอด ทต.ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
193 นางสาว จารุวรรณ ฉุนราชา ศพด.ทต.ไร่ใหม่ (บ้านไร่ใหม่) ทต.ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
194 นางสาว พรวิจิต ปิ่นประวัติ ศพด.ทต.ไร่ใหม่(ศาลากลางบ้านม.1) ทต.ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
195 นางสาว เวนิการ์ ศรีสอาด อบต.ไร่เก่า อบต.ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
196 นาย เอกอนันต์ สุดศรี อบต.ศาลาลัย (ร.ร.บ้านหนองขาม) อบต.ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
197 นางสาว สุภาพร นรบุตร บ้านช้างใหญ่ ทต.ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
198 นางสาว ณัฐกมล วงษ์สมบูรณ์ ศพด.บ้านช้างใหญ่ ทต.ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
199 นาง สุวจี สุดปรึก ศพด.อบต.โคกช้าง อบต.โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
200 นางสาว ศิราลักษณ์ ทองโฉม ศพด.ทต.บางกระสั้น(รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) ทต.บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
201 นางสาว กนิษฐา ธานีไกร บ้านแม่คะเมย อบต.แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
202 นางสาว แสงดาว บุตรจันทร์ บ้านด่านโง อบต.ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี
203 นางสาว ทัศนีย์ พันธ์หนู บ้านท่ายาง ทต.ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
204 นาง รุจิรา ทองคํา วัดเขื่อนเพชร ทต.ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
205 นางสาว ชนาธิป สุขเสอี่ยม ศพด.บ้านท่ายาง ทต.ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
206 นางสาว มาริษา นิ่มขยัน ศพด.ตาํบลวังไคร้ อบต.วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
207 นางสาว วรรณรัตน์ พูลสวน ศพด.อบต.วังไคร้ อบต.วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
208 นาง พรสวรรค์ เกลื่อนกลาด บ้านศาลาเขื่อน อบต.ตําหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
209 นาง ขวัญหทัย สีสะอาด บ้านศาลาเขื่อน อบต.ตําหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
210 นาง สุพัตรา สุดประเทศ บ้านสามัคคี หมูที่ 10 อบต.บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
211 นางสาว นงลักษณ์ นาคเดช รร.วัดหนองควง อบต.ต้นมะพร้าว เมือง เพชรบุรี
212 นางสาว เยาวเรศ พูลพิพัฒน์ ศพด.ตําบลธงชัย(วัดบุญทวี) อบต.ธงชัย เมือง เพชรบุรี
213 นางสาว เรณู อินทร์ใย ศพด.บ้านโคกเจริญ อบต.ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
214 นางสาว กรพัตร์ กาช่อง บ้านโคกสูง อบต.ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
215 นางสาว โชติกา ศรีสุทธิสัมพันธ์ วังพิกุล อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
216 นางสาว ฐิติมา ก้อนทอง ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์
217 นางสาว สุพิชญา ป้องปิด ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์
218 นาง ราตรี แผนที่ ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์
219 นาง วันวิสา รัชตจํารูญ ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์
220 นางสาว สุดารัตน์ หนูคํา ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
221 นาย ดําเกิง ก้อนทอง ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์
222 นางสาว เปี่ยมสุข วงษ์บัว ศพด.บ้านถ้ํามงคลชัย อบต.น้ําร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
223 นาง กฤติกา ยิ้มณรงค์ ศพด.บ้านน้ําร้อน อบต.น้ําร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
224 นางสาว อรพิน ภูพลผัน ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด อบต.บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
225 นางสาว รัตนาพร บุญสวัสดิ์ บ้านพรหมประชาสรรค์ อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
226 นางสาว กัลยาณี ด้วงโต บ้านพระที่นั่ง อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
227 นางสาว กมลวรรณ ธวัชชัยวิรุตษ์ บ้านภูน้ําหยด อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
228 นางสาว วรรณกร ชารีรักษ์ บ้านรวมทรัพย์ อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
229 นางสาว ฐิติกนันท์ ธวัชชัยวิรุตษ์ บ้านสามัคคีพัฒนา อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
230 นาง ศิริรัชดา ผลสุข พระที่นั่ง อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
231 นาง ฐวมลวรรณ ธวัชชัยวิรุตษ์ ศพด.บ้านรวมทรัพย์ อบต.ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
232 นางสาว ปวีณา ภูมิมาลา ศพด.บ้านโคกกรวด อบต.ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
233 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตะสัก ศพด.บ้านเนินสะอาด อบต.ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
234 นางสาว จารุวรรณ ศิริลา รร.บา้นเข็มทอง อบต.สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
235 นาง อ้อย จีนยี่ บ้านตีบใต้ ทต.บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
236 นางสาว สุวิภา เครือขวัญ บ้านวังเจริญรัตย์ ทต.บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
237 นางสาว มะลิวัลย์ มาลาด ศพด.บ้านวังโบสถ์ อบต.วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
238 นางสาว ศรินทิพย์ ไพเราะ อบต.วังโบสถ์ อบต.วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
239 นางสาว รุ่งอรุณ รอดน้อย บ้านเขาฝาชี อบต.บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
240 นาง มนัสชนก สังข์สิงห์ บ้านเขาฝาชี อบต.บางแก้ว ละอุ่น ระนอง

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
241 นาง นิภา สุวรรณโชติ บ้านสองสลึง ทต.สองสลึง แกลง ระยอง
242 นาง วัชรา ก่อเกื้อ บ้านสองสลึง ทต.สองสลึง แกลง ระยอง
243 นางสาว กุลฤดี พันธุ์แก้ว ศพด.บ้านสองสลึง ทต.สองสลึง แกลง ระยอง
244 นางสาว มณทิชา ใจสอาด ศพด.อบต.น้ําเป็น อบต.น้ําเป็น เขาชะเมา ระยอง
245 นางสาว ทัศนีย์ ทองแท้ ศพด.อบต.น้ําเป็น อบต.น้ําเป็น เขาชะเมา ระยอง
246 นางสาว ประดับใจ จุนวังโส อบต.น้ําเป็น อบต.น้ําเป็น เขาชะเมา ระยอง
247 นางสาว ณิชารีย์ สุขประเสริฐ ศพด.บ้านหนองพะวา อบต.บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
248 นางสาว ทัศวรรณ ชํานาญธรรม บ้านท่าเสา อบต.หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
249 นางสาว สุวรรณา อัมฤทธิ์ วัดหนองฆ้อ อบต.หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
250 นางสาว ทานตะวัน เอ็นเอียง ศพด.ทต.บ้านปลวกแดง ทต.บ้านปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
251 นางสาว หนึ่งฤทัย กําเหนิดทอง ศพด.อบต.มาบยางพร อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
252 นางสาว พรทิพย์ พลพวก ศพด.อบต.มาบยางพร อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
253 นางสาว กมลฤดี วิเศษศรี ศพด.อบต.มาบยางพร อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
254 นางสาว สุพิชฌาญ์ ปฏิมาภรณ์วัฒนา ศพด.วัดเนินพระ ทน.ระยอง เมือง ระยอง
255 นางสาว ชมพูนุท นิลขํา ศพด.อบต.นาตาขวัญ อบต.นาตาขวัญ เมือง ระยอง
256 นางสาว วาสนา ผึ่งสอาด ทต.ชุมแสง ทต.ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
257 นางสาว อรอุมา นาคศรี บ้านยุบตาเหน่ง อบต.ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
258 นางสาว ณพสนนท์ พวงมาลัย ทต.ด่านทับตะโก ทต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
259 นางสาว สุกัญญา เข็มทอง ศพด.ทต.ด่านทับตะโก ทต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
260 นาง นุจรี บุญจันทร์ ศพด.ทต.ด่านทับตะโก ทต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบรุี

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
261 นางสาว ปาจารีย์ พลายแก้ว ศพด.ทต.ด่านทับตะโก ทต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
262 นางสาว ปิยพร สุทธิศาสนกุล ศพด.ทต.ด่านทับตะโก ทต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
263 นางสาว พัชรี แสงดวงดาว บ้านหนองไก่เถื่อน อบต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
264 นางสาว สมหญิง ดวงชื่น บ้านหนองสีนวล อบต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
265 นางสาว ชลธิชา บุญญาหาร ศพด.บ้านหุบพริก อบต.ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
266 นางสาว วรรณา กลั่นแตง ศพด.บ้านเขาปิ่นทอง อบต.ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
267 นางสาว กฤติกา ศรัทธาผล ศพด.บ้านเขาปิ่นทอง อบต.ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
268 นางสาว พุฒินันท์ พิพัฒนบัณฑิตกุล ทต.บ้านไร่ ทต.บ้านไร่ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
269 นางสาว ภาณุมาส มีช่อ ทต.บ้านไร่ ทต.บ้านไร่ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
270 นางสาว ศิริพร เขียวสุข อบต.ดอนใหญ่ อบต.ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
271 นางสาว อุบลศรี ครูเจริญ ศพด.ทต.กรับใหญ่ ทต.กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
272 นางสาว ศรีแพร สมถวิล ศพด.ทต.กรับใหญ่ ทต.กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
273 นางสาว ธาวรรณ เตี้ยมเครือ ทต.ท่าผา ทต.ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
274 นางสาว ภัคภร ธนาดิศพงษ์ ทต.ท่าผา ทต.ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
275 นางสาว ลลนา มังประโคน ทต.ท่าผา ทต.ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
276 นางสาว วรรณา สุขสาลี ศพด.ทม.บ้านโป่ง ทม.บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
277 นาง วิลาวัลย์ พ่วงเจิม รร.ชุมชนวัดทุ่งหลวง ทต.ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
278 นางสาว พันธ์ทิพย์ เสือเฒ่า รร.บ้านหนองน้ําใส ทต.ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
279 นางสาว รัฐญากรป์ แช่มพุก รร.บ้านหนองวัวดํา ทต.ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
280 นางสาว บุษยา จอมแก้ว วังมะนาว อบต.วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
281 นางสาว นัทธ์หทัย พุ่มเกตุ ทต.บ้านฆ้อง ทต.บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
282 นาง ปาจรีย์ ทิพย์สุข ศพด.บ้านบางกะโด ทต.บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
283 นาง ธนนันท์ ยวงหนึ่ง ศพด.อบต.เตาปูน 2 อบต.เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
284 นางสาว เขมนิจ ฮุ้ยเวง ศพด.บ้านบางโตยด อบต.บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
285 นาง ประภาพรรณ สังข์ทอง ศพด.อบต.คูบัว อบต.คูบัว เมือง ราชบรุี
286 นางสาว สาวณี สันติวารี ศพด.อบต.คูบัว อบต.คูบัว เมือง ราชบุรี
287 นาง ชาริกา ศรีประเสริฐ ศพด.ตําบลสามเรือน อบต.สามเรือน เมือง ราชบุรี
288 นาง ฉัตรดาว ฉ่ําโสฬส ทต.บ้านชัฏป่าหวาย ทต.บ้านชัฏป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
289 นาง นวลสวาท มณีโชติ ทต.สวนผึ้ง ทต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
290 นางสาว เกษิณี เอี่ยมเกิด ทต.สวนผึ้ง ทต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
291 นางสาว มาลี สายสาคร ศพด.บ้านห้วยนําหนัก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบรุี
292 นางสาว อนันตา เนเต๊ก บ้านทุ่งศาลา อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
293 นางสาว จารุณี อินตรา บ้านทุ่งแหลม อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
294 นางสาว บุษยา ชมภูพันธ์ บ้านหนองขาม อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
295 นางสาว นภารัตน์ เลิศคลัง ศพด.บ้านกล้วย อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
296 นางสาว ไผ่แก้ว สุวรรณะ โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
297 นาง วินัส แสงห้าว โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
298 นางสาว กนกวรรณ ประสมทรัพย์ ศพด.ตําบลเชียงงา อบต.เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
299 นาย ไพศาล เสน่ห์ทอง ศพด.อบต.เชียงงา อบต.เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
300 นางสาว รุ่งอรุณ บุญหนุน ชุมชนตําบลดอนดึง อบต.ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
301 นางสาว นิตยา บุญราษฎร์ รร. วัดหนองคู อบต.หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
302 นางสาว เสาวณีย์ เข็มงาม รร.วัดท้ายลาด อบต.หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
303 นางสาว รุ่งนภา เดิมสลุง ศพด.อบต.โคกสลุง อบต.โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
304 นางสาว จีระพร พรมโสภา ศพด.บ้านนาคูณ ทต.ร่องจิก ภูเรือ เลย
305 นางสาว กานดาณัฐ นาคดํา ศพด.บ้านคลองสะบัดจาก อบต.บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
306 นางสาว ยุวรี โงนมณี บางโฉลง อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
307 นางสาว ณัฎฐา พงษ์ไทย บางโฉลง อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
308 นางสาว พนิดา กางศรี ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
309 นางสาว นงลักษณ์ หลําวรรณะ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
310 นางสาว นันทกร ภู่พยอม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางน้ําจืด อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
311 นางสาว ถนอมศรี ศรีสอาด ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางน้ําจืด อบต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
312 นางสาว นิฤมล ภูบรรทัด คลองบางกระบือ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
313 นางสาว แคธทรียา ฮาตระวงั คลองบางกระบือ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
314 นางสาว ศุทธินี วิทยาคม คลองบางแก้ว อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
315 นางสาว เจนสุดา บุญศรี เตรียมปริญญานุสรณ์ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
316 นางสาว วรรณา ศรีสวัสดิ์ เตรียมปริญญานุสรณ์ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
317 นางสาว สาวิดา แสงใส ศพด.คลองบางกระบือ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
318 นางสาว ยุวดี นามอาสา ศพด.ธนสิทธิ์อนุสรณ์ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
319 นาง นนัทิดา อุรา ศพด.ธนสิทธิ์อนุสรณ์ อบต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
320 นางสาว วาสินี สว่างล้ําเลิศ วัดมงคลนิมิตร ทต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
321 นาง อัญชิษฐา อ้อมกลาง เตรียมปริญญานุสรณ์ อบต.บางพลีใหญ่ บาพลี สมุทรปราการ
322 นางสาว แพรวพรรณ นาคทับ ศพด.บางกอบัว อบต.บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
323 นางสาว รัชนี กังหันแก้ว อบต.บางกอบัว อบต.บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
324 นาง สีนวล จันทร์ขจร ศพด.ตําบลบางกะเจ้า อบต.บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
325 นางสาว รภัสศา ฮงสวัสดิ์ ศพด.ตําบลบางกะเจ้า อบต.บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
326 นางสาว ศนิชา จันสินธุ์ ศพด.ปากคลองบางปลากด ทต.พระสมทุรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
327 นาง วาสนา ศักดิ์เศรษฐ์ ศพด.ปากคลองบางปลากด ทต.พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
328 นางสาว ประภัสสร สมสอาด ศพด.ปากคลองบางปลากด ทต.พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
329 นางสาว ภคพร สมบุญศรี ศพด.วัดใหม่สมุทรกิจโกศล อบต.ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
330 นางสาว สิรินยา อ่วมเจ็ก วัดคู่สร้าง อบต.ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ฤ สมุทรปราการ
331 นาย ธีรพงษ์ เกิดปรางค์ ศพด.ฯ เอื้ออาทรฯ 1 ทต.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
332 นางสาว ธัญยธรณ์ ศรีธัญรัตน์ รร.อนุบาล อบต.เทพารักษ์ อบต.เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ
333 นางสาว มะลิวัลย์ ไชยราช อบต.แพรกษา อบต.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
334 นางสาว กัญญารัตน์ ว่าวกําเหนิด ทต.บางจะเกร็ง(ร.ร.วัดศรัทธาธรรม) ทต.บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม
335 นางสาว สายรุ้ง มีมงคล ศพด.บ้านลัดกะปิ อบต.บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม
336 นางสาว รัชนีวรรณ ฉลาดโอภาศกิจ ศพด.ชุมชนริมเขื่อน ทต.อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
337 นางสาว อรอนงค์ รัตนพิทักษ์ ศพด.บ้านคลองมะขวิด อบต.ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
338 นาย จักรกฤช หนูท่านา ศพด.บ้านดอน ทต.ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
339 นาง เสาวณีย์ น้อยวิไล ศพด.บ้านดอน ทต.ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
340 นาง สุมารี ศรีรมภ์ คลองภาษีเจริญ ทต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
341 นางสาว สุกัญญา สาเรือง คลองภาษีเจริญ ทต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
342 นาง รพีพรรณ อุ่ยกสิวัฒนา คลองภาษีเจริญ ทต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
343 นาง ธัญลักษณ์ ขันแก้ว ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน ทต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
344 นางสาว มณีรัตน์ การทาง บ้านโต้ล้ง ทต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
345 นาง อรวรรณ สิงหนพ ศพด.บ้านโต้ล้ง ทต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
346 นางสาว ณัฐกานต์ พึ่งประชา ทน.อ้อมน้อย (หมู่บ้านพงษ์ศิริชยั 1) ทน.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
347 นางสาว รัชนีวรรณ สําลีทอง ศพด. 1 ทน.อ้อมน้อย ทน.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
348 นางสาว สุนันท์ น้อยประชา ศพด. ๒ ทน.อ้อมน้อย ทน.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
349 นาง นิชนา ซิ้มเจริญ ชุมชนประตูน้ําอ่างทอง ทม.กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
350 นางสาว โยทะกา บุญแท่น ชุมชนวัดดอนไก่ดี ทม.กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
351 นางสาว สุรภา แสงเจริญสี บ้านปล่องเหลี่ยม อบต.ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
352 นาง เครือวัลย์ อิ่มศรี บ้านปล่องเหลี่ยม อบต.ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
353 นางสาว พัทธวรรณ กลัดจินดา อบต.ท่าไม้ อบต.ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
354 นางสาว นิภา ผาคํา อบต.ท่าไม้ อบต.ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
355 นางสาว อภิญญา จันทรทอง ศพด.ทต.หลักห้า (รร.วัดโรงเข้) ทต.หลักห้า บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
356 นางสาว พวงทอง ปิ่นประดับ ศพด.ทต.หลักห้า (รร.วัดโรงเข้) ทต.หลักห้า บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
357 นางสาว กมลชนก ศรีนาวา ศพด.ทต.หลักห้า(รร.บ้านดอนไผ่) ทต.หลักห้า บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
358 นางสาว สุกัญญา เปรมปรีดิ์ ศพด.ทต.หลักห้า(รร.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทต.หลักห้า บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
359 นาง กรรณิการ์ ชาวบ้านเกาะ อบต.บ้านแพ้ว อบต.บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
360 นาง วัลนี สังวาลสิน ทต.บางปลา ทต.บางปลา เมือง สมุทรสาคร

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
361 นางสาว โสภา บุญสุข ศพด.ทต.บางปลา ทต.บางปลา เมือง สมุทรสาคร
362 นางสาว อรวรรณ แจ้งแก้ว บ้านธารนพเก้า อบต.บ้านหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
363 นางสาว สุดา ผาเจริญ บ้านหนองหว้า อบต.หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
364 นางสาว พรหมฤทัย เหมือนแม้น ศพด.ทม.แก่งคอย ทม.แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
365 นาง วรนุช ผาพิมพ์ อบต.เตาปูน อบต.เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
366 นางสาว กมลรัตน์ พึ่งทิม ทม.พระพุทธบาท 1 ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
367 นางสาว วิไลลักษณ์ สอนน้อย ทม.พระพุทธบาท 1 ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
368 นางสาว อัญชลี โกสา ทม.พระพุทธบาท 2 ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
369 นางสาว เตือนใจ พิมพ์ศักดิ์ ทม.พระพุทธบาท 2 ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
370 นาง แววตา อ่วมสิน ศพด.วัดกัสสปมธุโรม ทต.บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
371 นางสาว อรุณรัตน์ เพิ่มทรัพย์ ศพด.รร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
372 นางสาว สุภาวดี ยาสุทธิ ศพด.รร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
373 นาย พีรนาท นิติพงษ์ศรี ศพด.รร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
374 นางสาว อัจฉริยา ผดุงใจ ศพด.รร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร รักตะกนิษฐ ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นาง ศิริรัตน์ มะสมัน บ้านศรีรายา ทต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
2 นางสาว สุภาพร มัดเหย่ บ้านคลองหิน อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
3 นางสาว เรณู มุดา บ้านหัวแหลม อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
4 นาง รัตนา ซอบีรีน ศพด.นูรุ้ลฮูดา(บ้านหัวเเหลม) อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
5 นางสาว อโณทัย ก๊กใหญ่ ศพด.บ้านคลองนิน อบต.เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
6 นางสาว คอลีย๊ะ ลู่เด็นบุตร ศพด.บ้านคลองหิน อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
7 นางสาว กรรนิกา เกื้อกูล บ้านคลองยาง อบต.คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
8 นางสาว ศริภา หนูสงค์ ศพด.บ้านขุนรายา อบต.คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
9 นางสาว สุนทรีย์ หมัดเหย่ ศพด.บ้านขุนรายา อบต.คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
10 นาง กัสสุรีย์ กสิคุณ บ้านทุ่งหยีเพ็ง อบต.ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
11 นางสาว ฝาสีต๊ะ พยายาม บ้านพระแอะ อบต.ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
12 นาง วิศรุตา กสิคุณ รร.ชมุชนบ้านศาลาด่าน อบต.ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
13 นางสาว กรกนก ช้างน้ํา รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน อบต.ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
14 นางสาว นูรีซาน ยีตาเยะ ศพด.มัสยิดบ้านคลองโขง อบต.ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
15 นาง จิรัฐิกร อมรพรรณศิริ ศพด.บ้านบ่อมะม่วง ทต.ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
16 นางสาว น้ําทิพย์ หนูช่วย ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ อบต.คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
17 นางสาว วชิราภรณ์ ไหมทอง บ้านคลองท่อมเหนือ อบต.คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
18 นางสาว จุฑารัตน์ เรืองมี บ้านบางคราม อบต.คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
19 นางสาว มาลัยทิพย์ เทพเกื้อ บ้านบางครามเหนือ อบต.คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
20 นาง สุภาภรณ์ เครือวัลย์ พรุดินนา อบต.พรุดินนา คลองท่อม กระบี่

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตึกอํานวยการ ห้องสํานักงาน ชั้น 1

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเขา้ศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว วัลย์ยา ชนะกุล ศพด.พรุดินนา อบต.พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
22 นางสาว ภคนันท์ น้ําเพ็ชร ศพด.บ้านสหกรณ์ อบต.คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
23 นาง ปุณยนุช กังแฮ ศพด.วัดโพธิ์เรียง ทต.กระบี่น้อย เมือง กระบี่
24 นางสาว มิรัญตี เกกินะ ศพด.วัดโพธิ์เรียง ทต.กระบี่น้อย เมือง กระบี่
25 นางสาว นันทนา จันทร์ทอง ศพด.วัดโพธิ์เรียง ทต.กระบี่น้อย เมือง กระบี่
26 นาง นิตยา ณนรินทร์ ศพด.วัดโพธิ์เรียง ทต.กระบี่น้อย เมือง กระบี่
27 นางสาว เรวดี ดําหาย ศพด.ปานุราช ทม.กระบี่ เมือง กระบี่
28 นาง วิไลวรรณ ลิขิตกาญจน์ ศพด.ปานุราช ทม.กระบี่ เมือง กระบี่
29 นางสาว สุดา รอดเกิด บ้านคลองหิน อบต.ไสไทย เมือง กระบี่
30 นาง กิตติยาภรณ์ เหมบุตร บ้านไสไทย อบต.ไสไทย เมือง กระบี่
31 นาง รัชนี เสียงสุวรรณ อ่าวนาง อบต.อ่าวนาง เมือง กระบี่
32 นางสาว นุจรี เหล่าเส็น อ่าวนาง อบต.อ่าวนาง เมือง กระบี่
33 นาย เกรียงศักดิ์ บุตรแขก ศพด.ทต.อ่าวลึกใต้ ทต.อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
34 นาง วิไลลักษณ์ แสงสุวรรณ์ ศพด.ทต.อ่าวลึกใต้ ทต.อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
35 นางสาว สุตภัทร สุงดํา ศพด.ทต.อ่าวลึกใต้ ทต.อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
36 นางสาว ศิริรัตน์ คงประชุม บ้านคลองทรายขาว อบต.คลองยา อ่าวลึก กระบี่
37 นาง จินตนา บัวเงิน บ้านกลาง อบต.บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
38 นางสาว สดชื่น ชัยฤทธิ์ บ้านเจ้าไหม อบต.เกาะลิบง กันตัง ตรัง
39 นางสาว พิชญาฎา สีมัสมิง ศพด.บ้านพระม่วง อบต.นาเกลือ กันตัง ตรัง
40 นางสาว วิยะดา เตะตู มัสยิดบ้านบางเป้า อบต.บางเป้า กันตัง ตรัง

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตึกอํานวยการ ห้องสํานักงาน ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว เอมาร์ สู่สม มัสยิดบ้านบางเป้า อบต.บางเป้า กันตัง ตรัง
42 นาง วราพร จิตรหลัง ทต.นาโยงเหนือ ทต.นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
43 นางสาว กรัณฑรัตน์ วงค์วิวัฒน์ ทต.นาโยงเหนือ ทต.นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
44 นางสาว ผกามาศ ทองเถื่อน ศพด.ทต.นาโยงเหนือ ทต.นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
45 นางสาว นัดดา ปันดิกา ศพด.บ้านหนองหว้า อบต.ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
46 นางสาว อินทิรา วิริยะอรรถสาร สิรินธร อบต.ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
47 นางสาว เยาวนุช แป้นไทย ทน.ตรัง ทน.ตรัง เมือง ตรัง
48 นางสาว ราตรี เพชรราน ทน.ตรัง ทน.ตรัง เมือง ตรัง
49 นาง จุฑารัตน์ ราชภิรมย์ ทน.ตรัง ทน.ตรัง เมือง ตรัง
50 นางสาว ปนิธิ กล่อมพงษ์ ศพด.วัดควนวิเศษ ทน.ตรัง เมือง ตรัง
51 นางสาว นฤมล พิทักษ์พิเศษฐ อบต.ควนปริง อบต.ควนปริง เมือง ตรัง
52 นางสาว จิราวรรณ พลอินทร์ อบต.นาท่ามเหนือ อบต.นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง
53 นางสาว นุชนาถ ง่วนอ่อน บ้านน้ําฉา อบต.หนองตรุด เมือง ตรัง
54 นาง ปวีณ์รัตน์ รักษารัก บ้านท่าบันได ทต.ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
55 นาย อรุณ วรรณแรก บ้านท่าบันได ทต.ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
56 นางสาว อรญา ชูบาล ศพด.บ้านในควน อบต.ในควน ย่านตาขาว ตรัง
57 นางสาว จุรินทร์ ชิดชื่น ศพด.บ้านใหนานปู อบต.ในควน ย่านตาขาว ตรัง
58 นาง เตือนใจ สังข์สุวรรณ ทต.คลองปาง ทต.คลองปาง รัษฎา ตรัง
59 นาง กมลทิพย์ เขียวไชย บ้านหนองบัว อบต.หนองบัว รัษฎา ตรัง
60 นางสาว กนกพิชชา เพ่งพินิจ บ้านหนองบัว อบต.หนองบัว รัษฎา ตรัง

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตึกอํานวยการ ห้องสํานักงาน ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว ศันสุนีย์ ชูเกิด ศพด.บ้านปากคลอง อบต.หนองปรือ รัษฎา ตรัง
62 นางสาว กัลยรัตน์ แก้วละเอียด ศดว.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
63 นางสาว เอื้ออารี เอียดแก้ว ศพด.อบต.ท่าสะบ้า อบต.ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
64 นาง เบญจรัตน์ ชูทอง ทต.ควนกุน ทต.ควนกุน สิเกา ตรัง
65 นาง ปทุมพร ชื่นจิตร ศพด.บ้านนาเมืองเพชร ทต.นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
66 นาง รัชนู ต่างสี ศพด.ตําบลท่างิ้ว ทต.ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
67 นางสาว ศุภตา ล้อมเมือง ศพด.ตําบลท่างิ้ว ทต.ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
68 นางสาว สิริมา ไชยสงคราม ทต.ลําภูรา ทต.ลําภูรา ห้วยยอด ตรัง
69 นางสาว อุทุมพร ซือเอี้ยว ศพด.ทต.ลําภูรา ทต.ลําภูรา ห้วยยอด ตรัง
70 นางสาว สุกัญญา ปาลวงษ์ ศพด.ทต.ลําภูรา ทต.ลําภูรา ห้วยยอด ตรัง
71 นาง จิตติมา เกียรติพิมล เขาขาว อบต.เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
72 นาง จุฑารัตน ขวัญแคว้น ศพด.ตําบลในเตา อบต.ในเตา ห้วยยอด ตรัง
73 นางสาว สุจิรัตน์ จันทัน ศพด.อบต.ปากแจ่ม อบต.ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
74 นางสาว จิรประภา จินากุลวิพัฒน์ ศพด.อบต.ปากแจ่ม อบต.ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
75 นาง รังสิมา ไชยกาล ศพด.อบต.ปากแจ่ม อบต.ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
76 นางสาว กมลลักษณ์ ยอดทอง บ้านเคี่ยมงาม อบต.บ้านลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
77 นาง ธนพร อ๋องสกุล ศพด.รร.วัดนารายณิการาม อบต.เหล กะปง พังงา
78 นาง วิจิตรา ห่วงผล ศพด.อบต.เกาะยาวใหญ่ ทต.เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
79 นางสาว นรานุช เงินเปีย ศพด.บ้านบางหว้า อบต.คุระ คุระบุรี พังงา
80 นางสาว อุไรลักษณ์ แก้วกิ้ม ศพด.บ้านบางหว้า อบต.คุระ คุระบุรี พังงา

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตึกอํานวยการ ห้องสํานักงาน ชั้น 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว เรไร สองพี่น้อง ศพด.ทต.คึกคักคึกคัก ทต.คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
82 นางสาว หนึ่งฤทัย เผือกผ่อง บ้านบางม่วง (โรเซนไฮม์) อบต.บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
83 นางสาว สุมาลี หอมหวล มัสยิดบ้านคลองบ่อแสน อบต.บ่อแสน ทับปุด พังงา
84 นางสาว ปิยบุตรา รักษาวงศ์ ศพด. อบต.ถ้ําน้ําผุด อบต.ถ้ําน้ําผุด เมือง พังงา
85 นางสาว นรารัตน์ กาฬวงศ์ ศพด. อบต.ทุ่งคาโงก อบต.ทุ่งคาโงก เมือง พังงา
86 นางสาว จุรีพร คงดํา ศพด.คลองทรายขาว ทต.คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
87 นาง อาภร คงแก้ว ทต.เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
88 นาย จรัญ ทองประดับ ทต.เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
89 นางสาว อรุณ ช่วยชู ศพด.ทต.เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
90 นางสาว เยาวเรศ ชูคง บ้านโคกโดน ทต.โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
91 นางสาว อุไรวรรณ สังข์เหลือ ศพด.บ้านในยาง ทต.พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
92 นาง นันท์นภัส หนูแก้ว บ้านปากคลอง ทต.มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93 นาง ดารุณี วินสน ศพด.บ้านดอนนูด ทต.หนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง
94 นาง ฉลอง ยศแสน บ้านแหลมยาง ทต.ปรางหมู่ เมือง พัทลุง
95 นางสาว บุปผา จิตเวช ท่าสําเภา อบต.ชัยบุรี เมือง พัทลุง
96 นาง อรอนงค์ ยุวกาฬกุล ท่าสําเภา อบต.ชัยบุรี เมือง พัทลุง
97 นางสาว จุฑารัตน์ ลิลาพันธิสิทธิ ทต.เทพกระษัตรี ทต.เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
98 นางสาว ธารทิพย์ ลงศรี ศพด.บ้านกะตะ ทต.กะรน เมือง ภูเก็ต
99 นางสาว กฤตยา ลาวรรณ์ ศพด.บ้านเกาะแก้ว อบต.เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต
100 นางสาว ซาสรีซาวานี สะมะแอ ศพด.บ้านเกาะแก้ว อบต.เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตึกอํานวยการ ห้องสาํนักงาน ชั้น 1

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว สุไลยา ชายเกตุ บ้านนาทอน อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
102 นางสาว อุไรวรรณ หลีหาด ศพด.บ้านวังเจริญราษฎร์ อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
103 นาง ผกาวัลย์ พรึกเสนา บ้านไทรงาม อบต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
104 นางสาว จันทรา สามัญเมือง บ้านไทรงาม อบต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตึกอํานวยการ ห้องสํานักงาน ชั้น 1



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว มนัสชนก กิจเจริญ ทต.ทับช้าง(แห่งที่1)หมู่ที่8บ้านคลองพอก ทต.ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
2 นางสาว สกาวเดือน ใยพวง โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ อบต.คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3 นางสาว วสุมน บุญเต็ม ศพด.บ้านหนองปรือกันยาง อบต.ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
4 นาง ณุชนาฎ คํามณี ศพด.บ้านหนองปรือน้อย อบต.ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
5 นางสาว เบญจมาศ ตัญญะสิทธิ์ ศพด.รร.วัดศรีสุตาราม อบต.เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
6 นางสาว วิลาวรรณ มูฮําหมัดอารี ศพด.รร.บ้านดอนเกาะกา ทต.ดอนเกาะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
7 นาง ศิริรัตน์ ทางโต๊ะ ทต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
8 นางสาว วาสนา พูลผล วัดสุวรรณเตมีย์ อบต.ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
9 นางสาว สุจิตรา มะลิวัลย์ ศพด.บ้านคลองหกวา อบต.บึงน้ํารักษ์ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
10 นางสาว วีณา โซ๊ะเฮง ศพด.สุเหร่าคลอง15 อบต.บึงน้ํารักษ์ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
11 นางสาว สุนันท์ ทนุวงษ์ ศพด.สะแกโดดประชาสรรค์ อบต.โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
12 นางสาว ทัศนีย์ แสงสุข ศพด.อบต.สิงโตทอง อบต.สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
13 นาง โนรี ถะเกิงสุข วัดคลองสวน ทต.เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
14 นางสาว มยุรี วรรณฉวี ศพด.วัดเทพราช ทต.เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
15 นาง ศุภกานต์ วัง ศพด.วัดเทพราช ทต.เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
16 นางสาว วิมลสิริ โพธิ์ทอง รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อบต.คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
17 นางสาว ทัศนีย์ ทองสุทธิ ศพด.บ้านอ่าวช้างไล่ ทต.หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
18 นาง อัญชลี วิเศษกุล อบต.พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
19 นางสาว หทัยรัตน์ วงศ์นิ่ม บ้านตันตาล อบต.หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
20 นาง สมจิตร แก้วอุย ศพด.วัดดอนท่านา อบต.คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 1 ห้อง 112

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นาง สุพร เสียงเลิศ อบต.คู้ยายหมี อบต.คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
22 นางสาว สมจิต หิรัญ อบต.คู้ยายหมี อบต.คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
23 นางสาว บัณฑิตา กันภัย นายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24 นางสาว วิภาพร กุลเมืองโดน นายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
25 นางสาว วิมาลัย ประนิสอน นายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
26 นาง วิระกุล ผลาเหิม นายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
27 นาง ไวลิน พูลทา นายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
28 นางสาว ดาวเรือง ภูมิเรศสุนทร นายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
29 นาง ปิ่น กะโก บ้านทุ่งส่อหงษา อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
30 นางสาว จตุพร สินนอก บ้านทุ่งเหียง อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
31 นางสาว จิรา คนชุม บ้านนายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
32 นางสาว ลําไพ หาญสิทธิ์ บ้านนายาว อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
33 นางสาว หนึ่งฤทัย การบรรจง บ้านนาอิสาน อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
34 นาง ทิพย์วิภา ปะตังทาเน บ้านนาอิสาน อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
35 นาง มยุรา อินใข บ้านนาอิสาน อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
36 นางสาว อรชา บุญลาย ศพด.บ้านชาํป่างาม อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
37 นางสาว พรมณี บุรีรัตน์ ศพด.บ้านชําป่างาม อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
38 นางสาว ปาลิตา บับพา ศพด.วัยเตาะแตะบ้านโป่งเจริญ อบต.ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
39 นาง อุษา ตาดทอง ทต.เกาะจันทร์ ทต.เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
40 นางสาว อัญชุรี กาญจนสาย รร.วัดกลางคลองหลวง อบต.ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวชิาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 1 ห้อง 112
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว อรทัย พรหมสาร ศพด.ทม.บ้านสวน ทม.บ้านสวน เมือง ชลบุรี
42 นางสาว สุพรรษา สิทธิโห ศพด.ทม.บ้านสวน ทม.บ้านสวน เมือง ชลบุรี
43 นาง จุฬา โพธิราช ศพด.ทม.บ้านสวน ทม.บ้านสวน เมือง ชลบุรี
44 นาง จิรัชฌา บํารุงกิจ รร.ชุมชนบ้านวังไทร อบต.บ้านนา บ้านนา นครนายก
45 นาง ศิริรัตน์ พรวัฒนา รร.บ้านเขาดิน อบต.บ้านนา บ้านนา นครนายก
46 นาง วนชพร บุญช่วยชู รร.วัดหนองคันจาม อบต.บ้านพริก บ้านนา นครนายก
47 นางสาว อณุภาไพลิน มหาวรรณกิจ รร.บ้านหนองกันเกรา อบต.ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
48 นางสาว ปัญชลี ทรัพย์วิจิตร รร.วัดเกาะพิกุล อบต.ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก
49 นางสาว กนกวรรณ จิตตนันทากูล เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ทม.นครนายก เมือง นครนายก
50 นางสาว ชนิสรา เพชรแก้ว เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง ทม.นครนายก เมือง นครนายก
51 นางสาว สุพัตรา มั่นคง ศพด.บ้านคลอง 3 วิทยา อบต.ดอนยอ เมือง นครนายก
52 นาง อารีย์ วิบูลย์กุล ศพด.รร.วัดบางหอย อบต.ศรีจุฬา เมือง นครนายก
53 นางสาว เกตุสรินทร์ สีสุขภู่ รร.วัดจันทร์เรือง อบต.บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
54 นางสาว วาสนา หาทรัพย์คลอง ศพด.รร.วัดเข็มทอง อบต.บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
55 นางสาว วาสนา พยุงวงษ์ บ้านดอนกลาง กิดารี อบต.บึงศาล องครักษ์ นครนายก
56 นางสาว กาญจนา รอมาลี บ้านหัวหมอน อบต.บึงศาล องครักษ์ นครนายก
57 นางสาว อําภา สุขเกษม ศพด.อบต.พระอาจารย์ อบต.พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
58 นาง สุกัญญา โฉมฉิน อบต.พระอาจารย์ อบต.พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
59 นาง วรรณภา ชมภู ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 อบต.โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
60 นางสาว ปราณีต เติมเพ็ชร อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 1 ห้อง 112

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว รุ่งทิวา ทารีโฉม อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
62 นางสาว ฐิติมา เปียใหญ่ อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
63 นาง ภัสราวรรณ เมฆชุ่ม อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
64 นางสาว พรรณาภา เริ่มน้อย อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
65 นาง เขมจิรา เรือนกัน อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
66 นางสาว มัธนา สิทธิชัย อบต.คลองสาม อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
67 นางสาว อารีรัตน์ ตั้งคติธรรม ศพด.ทม.สนั่นรักษ์๑ ทม.สนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
68 นางสาว ศิลาวดี หินสอน ศพด.2 หมู่2 ทม.ลําสามแก้ว ทม.ลําสามแก้ว ลําลูกกา ปทุมธานี
69 นางสาว อภิชาณี มั่นประเสริฐ ร่วมใจประสิทธิ์ อบต.บึงคอให ลําลูกกา ปทุมธานี
70 นาง กรุณา สระขุนทด แสงส่องหล้า1 อบต.บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี
71 นางสาว สายชล ปรีเปรม ศพด.รร.วัดพืชอุดม อบต.พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี
72 นางสาว สาวิตตรี เฉลียว ศพด.อบต.บางกระบือ อบต.บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
73 นาง ลําพู เกตุแก้ว ศพด.อบต.บึงบา อบต.บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
74 นางสาว เตือนใจ จิตตคราม ศพด.อบต.บึงบา อบต.บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
75 นางสาว สุวิมล ทองจัด ศพด.อบต.บึงบา อบต.บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
76 นางสาว ปิยพร พานทอง ศพด.อบต.บึงบา อบต.บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
77 นางสาว อาราดา พรมเปลว ทต.เมืองเก่า ทต.เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
78 นางสาว รุ่งอรุณ จันทร์แก้ว รร.วัดตันทาราม อบต.นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
79 นางสาว นภาพร อุตรี รร.บ้านเขาด้วน อบต.ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
80 นางสาว พันธิวา สีเฮ้า บ้านคลองสิบสอง อบต.วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 1 ห้อง 112
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว กุลธีรา เวชสิทธิ์ ศพด.บ้านคลองหันแดง อบต.วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
82 นางสาว ฉะริญา จวงสอน ทต.นาดี ทต.นาดี นาดี ปราจีนบุรี
83 นางสาว สุพัตรา บุ่งง้าว ทต.นาดี ทต.นาดี นาดี ปราจีนบุรี
84 นาง ปิยธิดา ศรีกระจ่าง บ้านคลองมะไฟ อบต.แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
85 นางสาว ขวัญชนก บุญประสาท ศพด.บ้านหนองสองห้อง อบต.สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี
86 นางสาว กัณทารี เกิดผล ศพด.นิคม อบต.บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
87 นาง นันทกาญจน์ ศรีสง่า ทต.ประจันตาม ทต.ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
88 นางสาว นัฐธวีย์ สุวรรณศร วัดขิงกระชาย อบต.บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
89 นาง สุจิตรา สืบจันทร์ รร.บ้านวังทะลุ อบต.กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
90 นางสาว ธัญญารัตน์ ตาดอยู่ ศพด.ระเบาะไผ่ อบต.หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
91 นาง นงนุช สุริแสง ศพด.ทต.โคกปีบ ทต.โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
92 นางสาว ระเบียบรัตน์ เธียรวรรณ มะขามคู่ ๒ ทต.มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
93 นางสาว นุชนาถ ศรีภูมิ รร.บ้านหนองโพธิ์ อบต.ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
94 นางสาว สุภัชชา รอดลันดา อบต.ช่องสาริกา อบต.ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
95 นางสาว สุภาภรณ์ เสือดี เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
96 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญมั่น ทต.เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
97 นางสาว วิลาวรรณ กันธิยาถา ศพด.ทต.เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
98 นางสาว คนึงนิจ ศรีเสริม บ้านไทรทอง อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
99 นาง รัชฎาภรณ์ บุญโต ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
100 นาง นิรมล มุขมณีย์ ศพด.อบต.ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง green room

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นาง สําราณ กรเสนาะ วัดตาพระยา ทต.ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
102 นาง กาญจนาภรณ์ หงษา บ้านไทยสามัคคี อบต.โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว
103 นางสาว อรัมภา ละทะโล ศพด.บ้านโคคลาน อบต.โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว
104 นางสาว เรณุการ์ แสนตระกูล บ้านเขาลูกช้าง อบต.ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
105 นางสาว ภูมิใจ ตุมกา บ้านตะโก อบต.ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
106 นางสาว มณีรัตน์ วันเจริญ บ้านเนินสมบูรณ์ อบต.ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
107 นางสาว ทัศนะ เจริญยุทธิ์ ทองเจริญ อบต.ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
108 นางสาว สาริณี จนิดาทิพย์ ทม.(หนองนกเขา) ทม.สระแก้ว เมือง สระแก้ว
109 นางสาว อัมรินทร์ แจ้งอรุณ ทม.สระแก้ว ทม.สระแก้ว เมือง สระแก้ว
110 นาง สุนันท์ ผลาหาญ ทม.สระแก้ว ทม.สระแก้ว เมือง สระแก้ว
111 นางสาว วรณัน ชื่นเจริญ ศพด.ทม.สระแก้ว ทม.สระแก้ว เมือง สระแก้ว
112 นางสาว ศุภิสรา คนคล่อง ศพด.ทม.สระแก้ว ทม.สระแก้ว เมือง สระแก้ว
113 นาง วะนิดา เดชพละ ศพด.ทม.สระแก้ว ศูนย์3 (บ้านหนองกะพ้อ) ทม.สระแก้ว เมือง สระแก้ว
114 นาง อชิราพร ดํารงค์พันธุ์ บ้านหนองขี้เห็น อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
115 นาง จารุพร นามมนตรี รร. บ้านด่าน (ราษฏรบํารุง) อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
116 นางสาว สายฝน ลมพัด รร.บ้านคลองน้ําใส อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
117 นางสาว กมลชนก อํานวย รร.บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
118 นางสาว สุภาพร ทรงบัณฑิตย์ รร.บ้านลุงพลู อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
119 นางสาว ภณิดา ธรรมมา รร.บ้านวังจั่น อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
120 นางสาว ภาพร กรุะพอง รร.สามัคคีประชาสรรค์ อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง green room



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว วิยะดา โถแพงจันทร์ รร.สามัคคีประชาสรรค์ อบต.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว
122 นางสาว สุพิชฌาย์ โพธิ์แดง บ้านท่ากะบาก อบต.ท่าแยก เมือง สระแก้ว
123 นางสาว สุกัญญา เจิ้นสว่าง ศพด.บ้านหนองเตียน อบต.ท่าแยก เมือง สระแก้ว
124 นางสาว ปาลิตา มัฐผา ศพด.บ้านหนองเตียน อบต.ท่าแยก เมือง สระแก้ว
125 นางสาว จิราพร สืบวงษ์ เขาสิงโต อบต.บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
126 นางสาว วราภรณ์ ปิ่นทอง บ้านแก้ง อบต.บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
127 นางสาว อรอุมา ธรรมเนียมใหม่ บ้านแสงจันทร์ อบต.บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
128 นางสาว ธนภรณ์ ธรรมา แสงจันทร์ อบต.บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว
129 นางสาว อรสา ตระกูลสา ศพด.บ้านหนองไทร อบต.ศาลาลําดวน เมือง สระแก้ว
130 นางสาว สุวรรณ ขุนเทียม ศพด.บ้านหนองอีซ้อ อบต.ศาลาลําดวน เมือง สระแก้ว
131 นางสาว พัชรี ทวีศักดิ์ รร.บ้านเขาข่า อบต.สระขวัญ เมือง สระแก้ว
132 นางสาว กนกลักษณ์ เดชพละ ทม.วังน้ําเย็น ทม.วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแก้ว
133 นาง วาสิฏฐี สิงห์โห ทม.วังน้ําเย็น ทม.วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแก้ว
134 นางสาว เกษร สมนาค ศพด.อบต.คลองหินปูน อบต.คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแก้ว
135 นางสาว พัชราภรณ์ โมธินา บ้านเขาตะกรุบพัฒนา อบต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแก้ว
136 นางสาว นิลวรรณ สีงาม บ้านทุ่งมหาเจริญ อบต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแก้ว
137 นางสาว สุวิมล คมขํา ศพด.ทต.วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
138 นางสาว พรทิพย์ แจ่มจํารัส ศพด.ทต.วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
139 นางสาว ประภัสสร จันทบาน ศพด.บ้านโพธิ์เงิน ทต.วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
140 นาง รุ่งนภา งามรูม บ้านช่องกุ่ม อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง green room
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นาง ทิพวรรณ ลีสี บ้านห้วยชัน อบต.ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
142 นางสาว อัจฉราพร คําวันสา ศพด.บ้านใหม่พัฒนา อบต.แชร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว
143 นางสาว อังคณา เต็มผักแว่น บ้านเขาจาน อบต.ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
144 นางสาว มาลา บุญร่วม ศพด.บ้านคลองมะนาว อบต.ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
145 นางสาว สุนีย์ น้ําเย็น ซับนกแก้ว อบต.หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแก้ว
146 นาง วิไลวัลย์ ถาวรกุล หนองเรือ อบต.หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแก้ว
147 นาง ปาริชาติ ถาวรสุข หนองเรือ อบต.หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแก้ว
148 นางสาว โสมนัส วรรณศรี บ้านบ่อนางชิง อบต.ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
149 นางสาว ดวงใจ กมลรัตน์ ศพด.บ้านหนองเทา ทต.บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว
150 นางสาว อารีรัตน์ เกษจํารุณ ศพด.บ้านทดเจริญ ทต.ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
151 นาง น้ําฝน ชมกุล ศพด.บ้านโนนสาวเอ้ อบต.ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
152 นางสาว วลัยพร กอนเสพ ศพด.บ้านไผ่ล้อม อบต.ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
153 นางสาว อนงค์ สุขสวัสดิ์ ศพด.บ้านหนองปรือ อบต.ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
154 นาง นงค์ลักษณ์ วงษ์กวน ศพด.รร.วัดบึงไม้ อบต.ชะอม แก่งคอย สระบุรี
155 นางสาว ชรินรัตน์ สุทธินวล รร.วัดโคกกรุง อบต.ชําผักแพว แก่งคอย สระบุรี
156 นาง สุกัญญา คนตรง รร.วัดถ้ําเต่า อบต.ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
157 นาง สุฑารัตน์ ไทรจําปา รร.วัดท่าคล้อ อบต.ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
158 นางสาว พัชรา สุขศรี รร.วัดหาดสองแควฯ อบต.ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
159 นางสาว เกศินี ศิริวัฒน์ ร.ร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 อบต.สองคอน แก่งคอย สระบุรี
160 นางสาว สุดารัตน์ แสงทวี ทต.หน้าพระลาน ทต.หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง green room

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นาย ราชันย์ ต้นมาลี ทต.วิหารแดง ทต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
162 นางสาว หนึ่งฤทัย สมบูรณ์โชคลาภ ทต.วิหารแดง ทต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
163 นาง อรนุช นิจศรีวงศ์ ศพด.เกาะแก้ว ทต.หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
164 นางสาว จันทิมา บัวขาว ศพด.เกาะแก้ว ทต.หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
165 นาง ศศิรัศมิ์ เข็มเพ็ชรโสภา ศูนย์วัดเกาะเซิงหวาย อบต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
166 นางสาว ศศิวิมล ทองอินทร์ ศพด.วัดสร้างบุญ อบต.หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
167 นางสาว สุกัญญา บุญน้อม ทต.เมืองเก่า ทต.เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี
168 นาง สุดนารี มหาวงษ์ ทต.หัวปลวก ทต.หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง green room
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นาง จุฑาทิพย์ ทูมอแก่ ศพด.บ้านแม่ตะละเหนือ อบต.แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
2 นาง ณัฐกานต์ พิเชฐกุลสัมพันธ์ ศพด.บ้านขุนแปะ ทต.บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
3 นาง อังคณา จินาวงค์ ศพด.บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ทต.บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
4 นาง อําภา ทองแจ้น ศพด.บ้านสบแปะ ทต.บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
5 นาง นรีกานต์ ปินตาละ ทต.สบเตี๊ยะ ทต.สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
6 นางสาว ปราถนา เชียงจันทร์ ศพด.ต้นแบบ ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
7 นาง เยาวลักษณ์ กองสถาน ศพด.บ้านสบคาบ ทต.แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
8 นางสาว บัวพร แก้วกมลจิต เมืองคอง อบต.เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
9 นางสาว บุณฑริกตา เครื่องคํา ทต.ตลาดขวัญ ทต.ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
10 นาง ศตนันท์ ชุ่มมาลี ศพด.ทต.ตลาดขวัญ ทต.ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
11 นาง วิลาวัลย์ หล้าสุยะ บ้านสบอาว ทต.สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
12 นางสาว กานมณี ผ่องแผ้ว ศพด.ตําบลแม่แวน อบต.แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
13 นาง เขมจิรา ตนยอม ศพด.บ้านท่าหลุกสันทราย ทต.สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่
14 นาง จุฑาภรณ์ ยาดี ศพด.วัดป่าข่อยใต้ ทต.สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่
15 นางสาว มะลิวัลย์ ยั่งยืนกุล บ้านขุนช่างเคี่ยน อบต.ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่
16 นางสาว มลิวัลย์ อาภาสิริวนิดา ศพด.บ้านแม่หลุ อบต.กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
17 นาง จารุวรรณ โนใจวงศ์ ศพด.บ้านหัวดอย อบต.กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
18 นางสาว รานี ชีพวานิชเกษตร ศพด.บ้านกองลา อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
19 นางสาว ชุลีพร ชุภูษณพงศ์ ศพด.บ้านกิ่วสะแวก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
20 นางสาว รัชฏาพร อัมพรคีรีมาศ ศพด.บ้านกิ่วสะแวก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ปีการศึกษา 2557

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว เมธินี ชื่นสุขเลิศเกษม ศพด.บ้านขี้มูกน้อย-กองกาย อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
22 นางสาว สมพร ถนอมดาลัด ศพด.บ้านขุนปอน-ห้วยวอก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
23 นางสาว ศิริพร อมรนิติธรรม ศพด.บ้านขุนปอน-ห้วยวอก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
24 นาย พิมล สวัสดิ์พนารักษ์ ศพด.บ้านทุ่งแก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชยีงใหม่
25 นางสาว สุรีย์พร คีรีเผ่าพงษ์ไพร ศพด.บ้านแม่ป๊อก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
26 นางสาว อรณิชา ศิริสกุลไพร ศพด.บ้านแม่ป๊อก อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
27 นางสาว มนรดา ปัญญาเกิดกุล ศพด.บ้านแม่ลอง อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
28 นางสาว แสงดี อาภาประเสริฐ ศพด.บ้านแม่ลอง อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
29 นางสาว ดั่งฤทัย พิทักษ์วิทยากุล ศพด.บ้านแม่แอบ อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
30 นางสาว วราภรณ์ ศักดิ์บําเพ็ญกุล ศพด.บ้านอมแรด อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
31 นาง สุภาพร เก่งกล้าดาบ ศพด.บ้านอมสูง อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
32 นาง พรรณี กล้าณรงค์เกื้อ ศพด.บ้านแม่ขอใน อบต.แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
33 นาง กันยา บุญตัน อบต.กืดช้าง อบต.กื้ดช้าง แมแตง เชียงใหม่
34 นางสาว แสงเดือน บุญตัน อบต.กืดช้าง อบต.กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
35 นางสาว จันทิมา จรัสวัฒนา ศพด.บ้านหนองหอยใหม่ ทต.แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
36 นางสาว นารีรัตน์ ไทยเดช อบต.ดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
37 นางสาว อัญชลี สมฤทธิ์ ศพด.วัดจําลอง ทต.แม่วาง แม่วาง เชียงใหม่
38 นางสาว ศิริรัตน์ ดอกแก้ว ศพด.บ้านป่าคานอก ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
39 นาง รุ่งเรือง ปะดี บ้านป้อก อบต.สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
40 นางสาว ดารณี อธิพรม บ้านป่าลาน อบต.สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นาง ปทุมพร ไชยจันดี ศพด. อบต.สันกลาง อบต.สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
42 นางสาว สนธยา กฤษดากานต์ บ้านขุนอมแฮดใน อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
43 นางสาว จิราภรณ์ แสงสว่าง ศพด.บ้านแม่หลอง อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
44 นางสาว จารุณี วันเจริญใหม่ บ้านผาปูน อบต.อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
45 นางสาว นารี อองแก้ว บ้านมะหินหลวง อบต.อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
46 นาง ผ่องพรรณ แววพิราม บ้านมังปอย อบต.อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
47 นางสาว คําสุข ดีสา บ้านยางเปา อบต.อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
48 นางสาว สรินยา ตั๋นเขียว ทต.ท่าข้าม ทต.ท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่
49 นางสาว สุริวรรณ์ แดงขาวเขียว ศพด.ทต.ท่าข้าม ทต.ท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่
50 นาง ภรณ์ไพลิน อินทรโยธิน ศพด.ทต.ท่าข้าม ทต.ท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่
51 นางสาว ปิยนาตย์ สีบุศย์ บ้านนาคอเรือ อบต.นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
52 นางสาว จุฑาทิพย์ ใสสว่าง บ้านนาคอเรือ อบต.นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
53 นาง นภิสา ใบแก้ว ศพด.บ้านห้วยฝาง อบต.นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
54 นางสาว สลิลทิพย์ สุยะ บ้านนาขวาง ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
55 นาง พรปวีณ์ กันทะตา เทศบาลดู่ใต้ เขต 1 ทต.ดู่ใต้ เมือง น่าน
56 นาง รุ่งลาวัลย์ แสนทะไชย ศพด.บ้านทรายทอง อบต.บ่อ เมือง น่าน
57 นาง วราภรณ์ ปงศรีชัย ศพด.บ้านห้วยยื่น อบต.บ่อ เมือง น่าน
58 นาง พรพิมล ทาฤทธื์ ศพด.บ้านสองแคว อบต.สะเนียน เมือง น่าน
59 นาง วลีรัตน์ อานัญญาวงศ์ ศพด.บา้นใหม่ในฝัน อบต.สะเนียน เมือง น่าน
60 นางสาว กนกพร นันไชยวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบ้านปางเป๋ย อบต.สะเนียน เมือง น่าน

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นาง ศุภวรรณ แน้ป้อ ศพด.บ้านจะเข้ภูหอม อบต.แม่สาคร เวียงสา น่าน
62 นางสาว ณัฐรดา คําสุหล้า ศพด.บ้านท่าเลอ อบต.แม่สาคร เวียงสา น่าน
63 นางสาว สุนิทรา คําสุหล้า ศพด.บ้านป่างิ้ว อบต.แม่สาคร เวียงสา น่าน
64 นางสาว นารีรัตน์ ศักดิ์ทวีเดช ศพด.บ้านบ่อหอย อบต.ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
65 นางสาว สร้อยสุดา เฟยคํา ศพด.บ้านฝั่งหมิ่น อบต.อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
66 นางสาว ธิติมา กามะวิถี ศพด.บ้านม่วงเนิ้ง อบต.อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
67 นางสาว มาลัยพร หม่องนัน ทต.แม่ปาน ทต.แม่ปาน ลอง แพร่
68 นาง นิทยา ทิพย์นางรอง บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่
69 นางสาว เนตรนภา ต้นศิริ บ้านนาตุ้ม อบต.บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
70 นางสาว ปารีณา วันสุข ศพด.วัดวังขอน อบต.แม่พุง วังชิ้น แพร่
71 นางสาว สุภาพร สอนสี ศพด.อบต.วังชิ้น อบต.วังชิ้น วังชิ้น แพร่
72 นางสาว นฤมล จิระโต ศพด.บ้านปางแปก อบต.แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
73 นางสาว เบญจมาศ ดวงตา เทิดไท้องค์ราชัน ทต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
74 นางสาว สุภาวิณี พรหมเสริมสุข บ้านละอูบ อบต.ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
75 นาง นงนุช พจน์หรรษา ศพด.บ้านแม่ป่น อบต.ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
76 นาง มณีรัตน์ พจน์หรรษา ศพด.บ้านแม่อุมป็อก อบต.ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
77 นาง จีรพรรณ จุมพุธ ศพด.บ้านอมพาย อบต.ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
78 นางสาว ยุพิน สุพรพงศ์ภาค ศพด.บ้านอมพาย อบต.ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
79 นาง รัตนา จันทร์ตา บ้านป่าหมาก อบต.แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
80 นาง จุรีพร ศิลา ศพด.ทต.เกาะคา ทต.เกาะคา เกาะคา ลําปาง

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว รพีพรรณ อินต๊ะสอน ศพด.บ้านลําปางหลวง ทต.ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
82 นาง อมรา วงศ์ธิดา ศพด.บ้านลําปางหลวง ทต.ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
83 นางสาว สุพรรณิการ์ บุญไล ศพด.บ้านแม่พร้าว ลป.8 อบต.บ้านหวด งาว ลําปาง
84 นาง ภัทิรา วนันตรากูล ศพด.ศพด.บ้านปางหละ อบต.บ้านหวด งาว ลําปาง
85 นางสาว สุพรรษา เสาร์คํา ศพด.บ้านงิ้วงาม อบต.แม่ตีบ งาว ลําปาง
86 นาง แสงนภา วงษ์ปัน บ้านท่าเวียง ทต.เวียงมอก เถิน ลําปาง
87 นางสาว นิศาชล ต๋าคําปัญญา ศพด.บ้านสะเลียมหวาน ทต.เวียงมอก เถิน ลําปาง
88 นางสาว ไพริน อินตานวล ศพด.บ้านทับหมาก ทต.บ่อแฮ้ว เมือง ลําปาง
89 นางสาว วิไลลักษณ์ สีธิ ศพด.บ้านน้ําโท้ง ทต.บ่อแฮ้ว เมือง ลําปาง
90 นาง รัตติยา บุญเจริญ ศพด.บ้านน้ําโท้ง ทต.บ่อแฮ้ว เมือง ลําปาง
91 นางสาว อัจฉรี ทองน้อย ศพด.บ้านบ่อแฮ้ว ทต.บ่อแฮ้ว เมือง ลําปาง
92 นางสาว สมหญิง สุขสวัสดิ์ ศพด.ตําบลบ้านเสด็จ อบต.บ้านเสด็จ เมือง ลําปาง
93 นางสาว พัชราภรณ์ ขันเขียว บ้านแม่แจ๋ม อบต.แจ้ซ้อน เมืองปาน ลําปาง
94 นาง เจนจิรา รักบุตร ศพด.บ้านใหม่พัฒนา อบต.แจ้ซ้อน เมืองปาน ลําปาง
95 นาง ศิริวรรณ ลีลาศีลธรรม ศพด.บ้านใหม่พัฒนา อบต.แจ้ซ้อน เมืองปาน ลําปาง
96 นาง อําเลย มุ่งคิด ศพด.บ้านขาม อบต.หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง
97 นางสาว เกศนที ช้างอาจ ทต.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ แม่เมาะ ลําปาง
98 นาง สาวิตรี เตชะมานิต ทต.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ แม่เมาะ ลําปาง
99 นาง สาวิตรี ศรีทิพย์วงศ์ ศพด.บ้านทุ่งเกวียน อบต.เวียงตาล ห้างฉัตร ลําปาง
100 นาง พัชรีพร ปินตาอุ่น อบต.หนองหล่ม อบต.หนองหล่ม ห้างฉัตร ลําปาง

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว ดวงใจ อินต๊ะวัง อบต.หนองหล่ม อบต.หนองหล่ม ห้างฉัตร ลําปาง
102 นางสาว ศุภัชญา กายาเมา ทต.ทุ่งหัวช้าง ทต.ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน
103 นาง อรพินทร์ ลือดัง ศพด.ทต.ทุ่งหัวช้าง ทต.ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน
104 นางสาว อรอนงค์ ปุ๊ดแค ตําบลตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลําพูน
105 นางสาว พิมพ์พร หุละสุข ตําบลตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลําพูน
106 นางสาว จงรักษ์ กุนา ศพด.บ้านป่าก่อ อบต.ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลําพูน
107 นางสาว ปรารถนา มาสา ศพด.บ้านไม้สลี อบต.ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลําพูน
108 นางสาว อรวรรณ ศรีไม้ ศพด.บ้านป่าตาล ทต.บ้านธิ บ้านธิ ลําพูน
109 นางสาว รจนา สายเครื่อง ศพด.บ้านป่าตาล ทต.บ้านธิ บ้านธิ ลําพูน
110 นางสาว ปวีณา อัมรานนท์ ศพด.ทต.ป่าซาง ทต.ป่าซาง ป่าซาง ลําพูน
111 นางสาว วลีรัตน์ นอ้ยสะปุ๋ง ศพด.ทต.ป่าซางแห่งที่2 ทต.ป่าซาง ป่าซาง ลําพูน
112 นางสาว พิศมัย ก้อนคํา ศดว.แม่แรง ทต.แม่แรง ป่าซาง ลําพูน
113 นางสาว ศิรินภา กาวี ศพด.ตําบลน้ําดิบ อบต.น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน
114 นางสาว เรณู ต๊ะศรี ศพด.ตําบลน้ําดิบ อบต.น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน
115 นาง จันทนา เตจาคํา ศพด.ตําบลน้ําดิบ อบต.น้ําดิบ ป่าซาง ลําพูน
116 นางสาว ศศิธร จาชัย ศพด.ทต.ประตูป่า ทต.ประตูป่า เมือง ลําพูน
117 นางสาว วิไลพร ก้อนตั้ง ทต.ทาสบชัย บ้านดอยแก้ว ทต.ทาสบชัย แม่ทา ลําพูน
118 นาย กฤษฐฎา รัตนเมฆิณษ์ ศพด.บ้านแม่ป้อก ทต.ศรีวิชัย ลี้ ลําพูน
119 นาง ปริศนา แบนปิง ศพด.บ้านแม่ป้อกเหนือ ทต.ศรีวิชัย ลี้ ลําพูน
120 นางสาว วรณัน สมพงษ์อุทัย หนองบอน อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว พิมพรรณ ประกอบวุฒิกุล ห้วยต้ม อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน
122 นางสาว กัลยรัตน์ วงศ์ฤดีเจริญกุล ห้วยต้ม อบต.นาทราย ลี้ ลําพูน
123 นางสาว จํานงค์ เครือรอด ศพด.บ้านแม่เทย อบต.เวียงแก้ว ลี้ ลําพูน
124 นาง อรทัย ไชยพูน ศพด.บ้านแม่แนต อบต.เวียงแก้ว ลี้ ลําพูน
125 นาง อํานวย สุติยะ ศพด.บ้านไร่ อบต.เวียงแก้ว ลี้ ลําพูน
126 นาง สมพร ไทยยันโต ศพด.บ้านสันป่าสัก อบต.เวียงแก้ว ลี้ ลําพูน
127 นางสาว สุริพรรณ หล้าใจ ศพด.บ้านสันป่าสัก อบต.เวียงแก้ว ลี้ ลําพูน

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาคาร หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลําปาง

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว ธิติมา แตงยัง ศพด.บ้านหนองบาง ทต.ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
2 นางสาว ขนิษฐา ศรีบุญมา รร.วัดขุนไทยธาราราม อบต.รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 นางสาว ศิราณี จันทร์บุตร บ้านกระต่ายเต้น ทต.ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 นางสาว นวรัตน์ แก้วงาม บ้านสํานักคร้อ อบต.ตะคร้ําเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
5 นางสาว กรรณิการ์ อ่อนละมูล อบต.ท่าเสา อบต.ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
6 นางสาว สุมณฑา พรมเกตุ ศพด.รร.บ้านดอนเขว้า อบต.แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
7 นางสาว อรอุมา นิลเปลี่ยน บ้านหนองขุย ทต.หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
8 นางสาว อรวรรณ เปรมนิ่ม ศพด.บ้านสระลุมพุก ทต.หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
9 นางสาว วันวิสาข์ จันทร์แย้ม ศพด.วัดปลักเขว้า ทต.หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
10 นาง สุภาวดี เงินดี ศพด.อบต.ทุ่งสมอ อบต.ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
11 นาง ณธภร สมัยนิยม ทม.กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
12 นางสาว ประภัสสร ถาวรกุล ตําบลเกาะสําโรง อบต.เกาะสําโรง เมือง กาญจนบุรี
13 นาง เพ็ญศิริ ล้อเจริญ ตําบลเกาะสําโรง อบต.เกาะสําโรง เมือง กาญจนบุรี
14 นางสาว ฐิติมา สงวนพันธ์ บ้านพุน้ําร้อน อบต.บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี
15 นาง จริยา ชีวะพานิช ศพด.วัดเขาน้อย อบต.วังด้ง เมือง กาญจนบุรี
16 นางสาว สาวิตรี เภาด้วง วัดพรหมกิตติยาราม อบต.หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี
17 นางสาว กุหลาบ ชูชื่น อบต.ทุ่งกระบ่ํา อบต.ทุ่งกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี
18 นางสาว ไพรรินทร์ ศรีเหรา อบต.ทุ่งกระบ่ํา อบต.ทุ่งกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี
19 นางสาว พรชมพู ปุริสา ศพด.วัดแสลบเขต อบต.เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
20 นางสาว ลั่นทม พรหมณ์ดี ศพด.วัดแสลบเขต อบต.เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว นที เหลืองดวงโรจน์ ศพด.บ้านกรับใหญ่ อบต.หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
22 นาง นิดา อารีย์ วัดต้นมะพร้าว อบต.แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
23 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วสด ศพด.บ้านพุชะนี อบต.แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
24 นางสาว อรพิน สังขวิลาศ บ้านใหม่พัฒนา อบต.หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
25 นางสาว ปฎิการ ตรีสุวรรณ หม่องสะเทอ อบต.หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
26 นาง รัตนา เขียวศรี เขาหินตั้ง ทต.สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
27 นาง อนงนาฏ พรไชย ทต.หนองปรือ ทต.หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
28 นางสาว ประจัก พันธ์สุข รร.บ้านตลุง อบต.ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
29 นางสาว ธนัฎฐา วิรุฬหธรรมรัต ทต.เนินขาม ทต.เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
30 นาง กมลชนก ทองสุวรรณ ศพด.ตําบลเนินขาม ทต.เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
31 นาง สุชาดา คลังมี ทต.เสือโฮก ทต.เสือโฮก เมือง ชัยนาท
32 นางสาว พรรณทิวา ข้องหลิม รร.เทศบาลเขาท่าพระ ทม.ชัยนาท เมือง ชัยนาท
33 นางสาว พรชนก บุตสะพรม รร.เทศบาลเขาท่าพระ ทม.ชัยนาท เมือง ชัยนาท
34 นางสาว รุจิราลัย สรสิทธิ์ รร.เทศบาลเขาท่าพระ ทม.ชัยนาท เมือง ชัยนาท
35 นางสาว รุ่งรัตน์ สนิทชาติ อบต.เขาท่าพระ อบต.เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
36 นางสาว สาวิณี หรั่งเพ็ชร์ อบต.ท่าชัย อบต.ท่าชัย เมือง ชัยนาท
37 นาย คงศักดิ์ โพธิ์ศรี บ้านหนองแขม ทต.ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
38 นาง วรุณยุพา ทรัพย์เจริญ วัดมหาธาตุ ทต.แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
39 นางสาว วัณณิตา สุชาการ วัดมหาธาตุ ทต.แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
40 นางสาว ศุภธิดา เทียนงาม ศพด.วัดโพธาราม สาขารร.วัดหัวตะพาน ทต.สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว ภัทรียา พรหมอาภรณ์ วัดคลองงิ้ว อบต.ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
42 นางสาว วัลธณี ยังแหยม บ้านหนอง ทต.ตลุก สรรพยา ชัยนาท
43 นางสาว เพชรรุ่ง วัฒนะ ศพด.วัดยางศรีเจริญ ทต.หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
44 นางสาว สุนันทา รอดใจ ศพด.วัดวังน้ําขาว ทต.วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
45 นางสาว สุรีพร นิลโชติ บ้านสะพานหิน อบต.สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
46 นางสาว สายพิน เอี่ยมกลั่น บ้านรางจิก อบต.ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
47 นางสาว ไพรินทร์ เข็มกลัดเงิน บ้านวันครู อบต.กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
48 นางสาว ปาณิสรา ทองดอนเกรื่อง บ้านสะอาดพัฒนา อบต.ดอนข่อย กําแพงแสน นครปฐม
49 นางสาว นภาลัย ทองบุญทรัพย์ บ้านสะอาดพัฒนา อบต.ดอนข่อย กําแพงแสน นครปฐม
50 นางสาว นฤมล นิลอ่างทอง บ้านดอนซาก อบต.วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
51 นางสาว ชยุดา ทรงเจริญ อบต.สระสี่มุม อบต.สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม
52 นางสาว บุษบา แป้นพยัคฆ์ บ้านกระดี่อ้อ อบต.ห้วม่วง กําแพงแสน นครปฐม
53 นางสาว วารี ห้วยหงษ์ทอง บ้านห้วยขาว อบต.ห้วยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
54 นาง สุณี ทมมืด บ้านดอนรวกเล็ก อบต.ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
55 นางสาว บุญมี เก่งกล้า ศพด.อบต.นิลเพชร อบต.นิลเพชร บางเลน นครปฐม
56 นางสาว จินตหรา นิติพันธ์ ศพด.อบต.นิลเพชร อบต.นิลเพชร บางเลน นครปฐม
57 นางสาว ทิพวัลย์ เพชรแต่ง บ้านเกาะแรต อบต.บางปลา บางเลน นครปฐม
58 นางสาว ขวัญใจ ทองสายใหญ่ ศพด.ตําบลบางระกํา อบต.บางระกํา บางเลน นครปฐม
59 นาง มณีวรรณ แม่นยํา ศพด.ตําบลบางระกํา อบต.บางระกํา บางเลน นครปฐม
60 นางสาว ธัญลักษณ์ เสืองามเอี่ยม ศพด.รร.วัดทุ่งรี อบต.ทัพหลวง เมือง นครปฐม

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว ณัชชาณัฏฐ์ อู่ข้าวอู่น้ํา ศพด.รร.วัดม่วงตารศ อบต.ทัพหลวง เมือง นครปฐม
62 นางสาว จินตนา ศรีอินทร์คํา ศพด.รร.วัดม่วงตารศ อบต.ทัพหลวง เมือง นครปฐม
63 นางสาว อารยา โสภิณ ศพด.อบต.เขาดิน อบต.เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
64 นางสาว สิริพร พรมเถื่อน บ้านหนองสะแกยาว อบต.วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
65 นางสาว จงรัก ว่องกสิกรรม บ้านหัวพุ อบต.วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
66 นาง บุหรัน วงษ์ศรีแก้ว ศพด.บ้านซับสมบูรณ์ อบต.วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์
67 นางสาว ณิรัชญา ยี่สุ่นเรื่อง ศพด.วัดหนองกลับ ทต.หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
68 นางสาว นงคราญ โพธิ์เจริญ อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
69 นางสาว บังอร บัวหอม บ้านราชคราม ทต.ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
70 นาง มนเทียร มงคลทรง ศพด.บ้านช่างเหล็ก อบต.บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
71 นางสาว ศรียุพา เสือเปรียว รร.วัดทางกลาง อบต.เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
72 นางสาว ฑษิตา ตระกูลรัมย์ ทต.ปราสาททอง ทต.ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
73 นางสาว กาหลง โพธิ์งาม บ้านโพ อบต.บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
74 นาง บุญช่วย ผ่องตระกูล อบต.ลาดชิด(รร.วัดลาดชิด) อบต.ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
75 นางสาว พรทิพย์ พานทอง อบต.คลองตะเคียน อบต.คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
76 นางสาว สุภาพร รัมมะเนตร ศพด.วัดกษัตราธิราช อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
77 นางสาว วรรณทนา ดีประเสริฐ ศพด.อบต.สวนพริก วัดสว่างอารมณ์ อบต.สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
78 นางสาว รัชนก ศรีชะบา ศพด.ทต.สามเมือง ทต.สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
79 นางสาว เตือนใจ ปิ่นทอง ศพด.รร.วิทยานนท์ ทต.สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
80 นางสาว รัตนา ฉอ้อนโฉม รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก ทต.เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นาง สุภาภร การพันธี รร.วัดเจ้าเจ็ดใน ทต.เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
82 นาง เฉลียง ปานพรหมมาศ รร.วัดสิงห์ทอง อบต.บางขันหมาก เมือง ลพบุรี
83 นางสาว ศรีไพร บุญอินทร์ รร.บ้านดงดินแดง อบต.ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
84 นาง สุวรรณา อ่วมภูมิ ศพด.ทต.แพรกษา ซอย 8 ทต.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
85 นางสาว ภาวิดา แป้นห้วย วัดทองหลาง อบต.คอกควาย บ้านไร่ สิงห์บุรี
86 นางสาว จินตนา อิ่มคํา วัดทองหลาง อบต.คอกควาย บ้านไร่ สิงห์บุรี
87 นาง จุลัยรัตน์ นุชพุ่ม บ้านวังพง อบต.วังหิน บ้านไร่ สิงห์บุรี
88 นางสาว พรประภา อุปการจันทร์โรจน์ อบต.วังหิน อบต.วังหิน บ้านไร่ สิงห์บุรี
89 นางสาว ศุภักษร มะหิงษา บ้านทุ่งนาสวน อบต.หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ สิงห์บุรี
90 นางสาว น้ําฝน รุ่งเรือง รร.วัดสังกัสรัตนคีรี อบต.น้ําซึม เมือง สิงห์บุรี
91 นางสาว สุดารัตน์ ปานอ่วม บ้านตานาด อบต.เนินแจง เมือง สิงห์บุรี
92 นางสาว วรินธร นาสิงห์ ศพด.อบต.สุขฤทัย วังบ่างสามัคคี อบต.สุขฤทัย ห้วยคต สิงห์บุรี
93 นาง ลัดดา โกวิน อบต.สุขฤทัย อบต.สุขฤทัย ห้วยคต สิงห์บุรี
94 นาง วราภรณ์ หัสแดง อบต.ห้วยคต อบต.ห้วยคต ห้วยคต สิงห์บุรี
95 นางสาว ประภัสสร สมประสงค์ ร.ร.อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) อบต.อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
96 นางสาว สมคิด พลเสน บ้านหนองสลัดได อบต.สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
97 นางสาว กัญญณัช อินทรักษา ศพด.บ้านหนองสลัดได อบต.สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
98 นางสาว นันทพร เมืองแก้ว ศพด.บ้านท่ากุ่ม อบต.หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
99 นางสาว พรทิพย์ ทวีสุข ทต.ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
100 นาง ปวีณา ฟองสมบูรณ์ ทต.ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว สิชล วิหาร ทต.ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
102 นางสาว ปิยรัตน์ มังกร ศพด.ทต.ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
103 นาง อําพร หิรัญนา บ้านหนองกระดี่ อบต.นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
104 นางสาว กิตติมา สมตัว ศพด.ทต.เขาพระ ทต.เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
105 นางสาว อาภาพร ผิวคราม ศพด.บ้านคลองระแหง ทต.เดิมบาง เดิมบางนางบวช สพุรรณบุรี
106 นางสาว วิจิตรา สุขดี ศพด.บ้านดงตาล-ดอนแค อบต.ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
107 นางสาว อรวรรณ สุดสาย ศพด.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก ทต.บ้านโพธิ์ เมือง สุพรรณบุรี
108 นาย รัตน์ติกรณ์ เผ่าวงษ์พันธ์ ทต.โพธิ์พรยะา ทต.โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี
109 นางสาว ดาราพร แซ่กัง ทต.สวนแตง ทต.สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี
110 นางสาว จรรยา พลอยฉ่ํา ทต.สวนแตง ทต.สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี
111 นาง เพ็ญศรี เกิดสมนึก วัดไทรย์ ทม.สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
112 นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ วัดไทรย์ ทม.สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
113 นาง ทิพวรรณ โพธิประเสริฐ วัดไทรย์ ทม.สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
114 นางสาว นภาพร เล็กพันธ์ ศพด.วัดไทรย์ ทม.สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
115 นาง ปิยนันท์ แสงจันทร์ บ้านหน่อสุวรรณ อบต.โคกโคเฒ่า เมือง สุพรรณบุรี
116 นางสาว ศิริรัตน์ สุขเจริญนุกูล บ้านดอนแจง อบต.ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี
117 นางสาว กิ่งกาญจน์ กาญจนประพันธ์ ศพด.บ้านคลองชะอม ทต.ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
118 นางสาว เพ็ญพักตร์ บุญเรืองรอด ศพด.บ้านหนองสรวง ทต.ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
119 นางสาว รัศน์ชญา สิริวิกรัยกุล ทม.สองพี่น้อง ทม.สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
120 นางสาว กาญจนา แสงอรุณ ศพด.วัดดอนมะนาว อบต.ดอนมะนาว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นางสาว อรสา แก้วผูกนาค บ้านดอนกลาง อบต.เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
122 นาง ชลธิชา รูปขําดี วัดเนินพระปรางค์ อบต.เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
123 นางสาว ณธีมาพร รื่นเจริญ ศพด.วัดบางสาม อบต.บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
124 นางสาว สิเรียม สระสีสม ศพด.วัดบางสาม อบต.บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
125 นางสาว สุดารัตน์ สุริวรรณ รร.บ้านโคก ๗ ลูก อบต.บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
126 นางสาว วาสนา ช้างป่าดี ศพด.รร.วัดท่าข้าม อบต.บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
127 นางสาว พัชชา รุ่งเรือง ศพด.รร.วัดไผ่โรงวัว อบต.บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
128 นางสาว สมลักษณ์ เมฆหมอก ศพด.รร.วัดไผ่โรงวัว อบต.บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
129 นางสาว เบญจวรรณ สมศักดิ์ รร.วัดรางบัวทอง อบต.บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
130 นางสาว ศิริพร สุทธิ วัดบางขวาก ทต.สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
131 นางสาว นัชชพร แสงอินทร์ บ้านท่าพิกุล อบต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
132 นางสาว จริยา วังหิน บ้านทุ่งแฝก อบต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
133 นางสาว บังอร ดวงตาดํา บ้านทุ่งแฝก อบต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
134 นางสาว มยุรี แพรชาย บ้านทุ่งแฝก อบต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
135 นาง ธัญรัตน์ จันมะณี ศพด.วัดวังจิก อบต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
136 นางสาว ขนิษฐา เปียปาน บ้านทัพตาแทน อบต.ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
137 นาย ณฐวัฒน์ จีนก๊ก บ้านทุ่งหนองแก้ว อบต.ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
138 นางสาว จันทิมา เฉกแสงทอง ศพด.บ้านหนองกระถิน อบต.ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
139 นางสาว นัฏฐริณี สีบานเย็น ศพด.บ้านคองตัน ทต.ขุนพัดเพ็ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
140 นางสาว กลันฑิกา แก้วบัวดี ศพด.บ้านสระพังลาน อบต.สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นางสาว อุษา คําไพเราะ ศพด.บ้านห้วยหิน อบต.หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
142 นางสาว อริสา เก่งการณ์ รร.วัดกําแพง ทต.ไชโย ไชโย อ่างทอง
143 นางสาว นฤมล พึ่งพันธ์ รร.เทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบํารุง) ทต.ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
144 นางสาว พลอยไพลิน สนใจ ศพด.ทต.โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อ่างทอง
145 นางสาว ประภาพร พลเรือน รร.วัดโพธิ์เกรียบ อบต.อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง
146 นางสาว รัตนา ฉิมฉวี เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
147 นาง ชฎาพร เดชคง รร.เทศบาล ๑ วัดต้นสน ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
148 นางสาว วันวิสา นักสอน รร.เทศบาล 3วัดชัยมงคล ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
149 นางสาว วรรณวิมล เคหา รร.เทศบาล 3วัดชัยมงคล ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
150 นางสาว นันท์นภัส งามภักดิ์ ศพด.ทม.อ่างทอง ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
151 นางสาว นลินี ฮวบเจริญ ศพด.ทม.อ่างทอง ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
152 นางสาว มะลิสา ผดุงชีพ ศพด.ทม.อ่างทอง ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
153 นางสาว รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ ศพด.ทม.อ่างทอง ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
154 นางสาว อรวรรณ สีคําอ่อน ศพด.ทม.อ่างทอง ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
155 นาง เตือนใจ จั่นทอง ศพด.รร.เทศบาล ๑ วัดต้นสน ทม.อ่างทอง เมือง อ่างทอง
156 นางสาว อัญชลี อําพันเรือง ทต.บางจัก ทต.บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
157 นางสาว นฤนาท กล่อมสุภาพ บ้านไผ่หมูขวิด อบต.ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
158 นาง กุลรัตน์ พิกุลปาน ศพด.อนบุาลบ้านลําสนุ่น ทต.สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
159 นาง ธันยรัศมิ์ แข็งธัญกรณ์ ทต.ทัพทัน ทต.ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
160 นาง วาสนา ภู่สอน บ้านกล้วยหอม อบต.หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นางสาว รัฐสรณ์ แห้วเพ็ชร ศพด.บ้านห้วยแห้ง อบต.ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
162 นางสาว อารีย์ มานะกิจ รร.ชุมชนวัดท่าซุง อบต.น้ําซึม เมือง อุทัยธานี
163 นางสาว อังคนางค์ เก่งการนา บ้านโนนเหล็ก อบต.หนองไผ่แบน เมือง อุทัยธานี
164 นางสาว รุ่งทิพย์ แจ้งถิ่นป่า บ้านประดู่ยืน อบต.ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
165 นางสาว กิติมา เฟื้อแก้ว ศพด.บ้านทุ่งสามแท่ง อบต.ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
166 นางสาว สุชาดา สัตย์ธรรม ศพด.บ้านทุ่งสามแท่ง อบต.ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
167 นางสาว วิไลวรรณ ประทีป บ้านคลองชะนี อบต.ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
168 นางสาว จุฬาภัคษณ์ อนุศักร ศพด.บ้านคลองชะนี อบต.ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
169 นางสาว ทิพวรรณ์ พุ่มนวล ศพด.วัดเขาฆ้องชัย อบต.ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
170 นาง บุญทัน พันธ์จันทร์ ศพด.บ้านเขาดนิเหนือ อบต.ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
171 นาง สุกิจตา ศรีชัย รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ อุทัยธานี
172 นางสาว จารุวรรณ พึ่งครุธ ศพด.บ้านหนองจิก อบต.บ่อแร่ วัดสิงห์ อุทัยธานี
173 นางสาว วิไลพร เชื้อวงศ์ ศพด.บ้านเนินสาธารณ์ อบต.หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
174 นางสาว ญาณิศา นาคทัพ บ้านตลิ่งสูง อบต.ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
175 นาง อัญชนา เมฆฉาย อบต.สุขฤทัย อบต.สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
176 นางสาว ชนัญญา เม่นสุวรรณ์ รร.บ้านกลาง อบต.ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
177 นางสาว อําภา ทุกประพันธ์ รร.บ้านหินโหง่น อบต.ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
178 นางสาว ปัทมา วชีระสูตร์ อนุบาลห้วยคต อบต.ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
179 นาง พิสมัย อิ่มรัง บ้านวังเดือนห้า อบต.ไพรนกยูง หันคา อุทัยธานี
180 นาง สุดารัตน์ บูชา ศพด.ไพรนกยูง อบต.ไพรนกยูง หันคา อุทัยธานี

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  อาคาร สวนแก้ว 2 ห้องเรียนรวม 1

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นาง บุศรินทร์ แก้วศรีงาม ศพด.บ้านวังว้า ทต.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
2 นางสาว ณัฐทิชา ท้าวธนกุล ศพด.บ้านปางแก อบต.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
3 นางสาว ลําดวน มินทะนา ศพด.บ้านทุ่งเจริญ อบต.ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
4 นางสาว อรอนงค์ สีคําภา ศพด.ตําบลยาบหัวนา อบต.ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
5 นางสาว ณัฐสุดา สีมา อบต.ยาบหัวนา อบต.ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
6 นางสาว อรพนิธ์ เดชมี ศพด.ทต.หัวดง ทต.หัวดง เมือง พิจิตร
7 นางสาว มาลี เนตรแสงสี บ้านขุนน้ําคับ อบต.บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
8 นาย กุลเดช วิทยลาภา บ้านน้ําจวง อบต.บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
9 นางสาว ชลพินทุ์ ราชเพียแก้ว บ้านบ่อภาคใต้ อบต.บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
10 นางสาว ชญดานัส นาคน้อย บ้านม่วงหอม อบต.แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
11 นาง รสรินทร์ นวรัตน์ ศพด.บ้านเนินสว่าง อบต.บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
12 นาง สิภาลักษณ์ เปล่งธีรสุวัฒน์ บ้านวังพิกุล อบต.วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
13 นางสาว ปวีณา เมืองเปรม ศพด.อบต.คันโช้ง อบต.คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
14 นางสาว สุรัญญา เมฆบุตร ศพด.อบต.หินลาด อบต.หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
15 นางสาว กาญจนา แซ่หลอ บ้านชัยชนะ อบต.เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
16 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ บ้านป่ากล้ยว อบต.เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
17 นางสาว รานา ศักดิ์เจริญชัยกุล บ้านห้วยน้ําขาว อบต.เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
18 นางสาว นันทนา ยอดทหาร บ้านน้ําอ้อม/วังฬหญ่ อบต.วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
19 นางสาว อรัญญา ฝ้ายครบุรี บ้านวัหิน อบต.วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
20 นางสาว จาทิชา บุญทจันทร์ ตาดกลอย อบต.ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ห้อง 614

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว สมส่า คําพรวน วังขอน อบต.ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
22 นางสาว สุนิษา ด้วยสาร อบต.นาซํา อบต.นาซํา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
23 นางสาว จารุณี แซ่ลี ศพด.บ้านทับเบิก อบต.วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
24 นางสาว คณิศร วรสิริรัตน์ ศพด.บ้านทับเบิก อบต.วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
25 นางสาว ชลธิชา บุญจอม ศพด.บ้านฝายนาแซง อบต.ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
26 นาง สพุิชชา แปลงเรือน ศพด ปงป่าหวาย ทต.ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
27 นางสาว กรรณิการ์ คํามี ทต.ทุ่งโฮ้ง ทต.ทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่
28 นางสาว ภัทรดา สารดี ศพด.ทต.ป่าแมต ทต.ป่าแมต เมือง แพร่
29 นางสาว วราภรณ์ อุตรศรี ศดว.แม่ยางเปี้ยว อบต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
30 นาง ไพริน กวางเดินดง ศดว.แม่ยางเปี้ยว อบต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
31 นาง ร่วมจิตร อุ่นแก้ว ศพด.บ้านวังลึก อบต.นาพูน วังชิ้น แพร่
32 นางสาว อมราวดี กาวิโล ศพด.บ้านสวนป่า อบต.นาพูน วังชิ้น แพร่
33 นาง จุฬารัตน์ แสนใจยา บ้านสองแควบน อบต.ป่าสัก วังชิ้น แพร่
34 นางสาว ควรถวิล กาบจันทร์ ศพด. IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตนใต้ อบต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่
35 นางสาว เมตตา กําเนิด ศพด. IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตนใต้ อบต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่
36 นาง อันธิกา กําทอง ศพด.อบต.หัวฝาย อบต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่
37 นาง สมพร ลือโฮ้ง ศพด.อบต.หัวฝาย อบต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่
38 นาง ภูริชญา ศักดิ์สิทธิ์ ศพด.อบต.หัวฝาย อบต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่
39 นางสาว ศิริรัตน์ สารมะโน ศพด.อบต.นาหอ อบต.นาหอ ด่านฃ้าย เลย
40 นางสาว นันทวรรณ จันทิมา ศพด.วัดเหมืองนา ทต.ท่ฎงเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ห้อง 614
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว บุปผา มณีกุล ศพด.บ้านโซกม่วง อบต.ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
42 นางสาว กมลวรรณ เขียวโต บ้านแสงสว่าง อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
43 นาง รัญจวน สุวรรณวงศ์ บ้านหนองรังสิต อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
44 นางสาว มลฤดี จันน้ําอ่าง ทต.หาดเสี้ยว ทต.หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
45 นางสาว จิตตรา ห่อทอง ไชยะวิทยา ทม.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
46 นาง นันท์นภัส ชูเกียรติวัฒนกุล หนองช้าง ทม.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
47 นางสาว วารีรัตน์ เรืองณรงค์ หนองช้าง ทม.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
48 นาง วรางคณา ใจเที่ยง ศพด.รร.บ้านขอนซุง ทต.เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
49 นางสาว นิโลบล พรหมสุข เทศบาลวัดสวัสติการาม ทม.สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
50 นางสาว พิชญ์ชามญชุ์ น้อยเพ็ง บ้านกรงทอง อบต.คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
51 นางสาว รสสุคนธ์ เชื้อต่าย ทต.ตรอน ทต.ตรอน ตรอน อุตรดิตถ์
52 นางสาว วิจิตรา เพลียสําบ้อ อบต.วังแดง อบต.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
53 นางสาว วินิดา ศิริสมบูรณ์ อบต.วังแดง อบต.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
54 นาง อภิชญา สุกสีทา ศพด.บ้านหาดไก่ต้อย อบต.หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์
55 นาง รําเพย สองสี ศพด.อบต.หาดล้า อบต.หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์
56 นางสาว นฤมล บุตดี บ้านห้วยมุ่น อบต.ห้วยมุ่น น้ําปาด อุตรดิตถ์
57 นางสาว ทิพวรรณ พรมฤทธิ์ ศพด.บ้านชําสอง อบต.ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
58 นาง พรณุภา จันทจร ศพด.บ้านโคน อบต.บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
59 นางสาว ชนิศา อรุณรักษ์ ศพด.อบต.บ้านด่าน อบต.บ้านด่าน เมือง อุตรดิตถ์

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ห้อง 614

(การจัดลําดบัไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
1 นางสาว อลิษา ช่วยสุมาน ศดว.แจ้งสว่าง อบต.ท่าจําปาา ท่าอุเทน นครพนม
2 นางสาว เจนจิรา บุพศิริ ศพด.บ้านธาตุ อบต.โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
3 นางสาว ชุติมา อภัยโส ศพด.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ อบต.นางัว บ้านแพง นครพนม
4 นางสาว นภาลัย คีราช อบต.นาขมิ้น อบต.นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
5 นางสาว ภูวรี หัดสะอาด อบต.นาขมิ้น อบต.นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
6 นางสาว กาญจนา พากเพียร ศพด.บ้านดอนยานาง อบต.นาทราย เมือง นครพนม
7 นางสาว วรรณวิสา สีเกิ้น ศพด.บ้านนามูลฮิ้น อบต.นาทราย เมือง นครพนม
8 นางสาว วรีภรณ์ สานา วัดโกศลมัชฌิมาวาส อบต.บ้านกลาง เมือง นครพนม
9 นาง ทิพวรรณ ชนะค้า วัดสุพรรณกมลาวาส อบต.บ้านกลาง เมือง นครพนม
10 นางสาว กัลยารัตน์ เจ็กมาก ศพด.ตําบลโคกหินแฮ่ อบต.โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
11 นางสาว สุพัสษา บุพศิริ ศพด.วัดศรีสวาท ทต.หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
12 นางสาว แววพัศรา กิตติการ ศพด.วัดภูมิบาล ทต.ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
13 นางสาว จันทร์เพ็ญ จูมแพง ศพด.อบต.น้ําเที่ยง อบต.น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
14 นาง สินใจ วงค์สมบูรณ์ บ้านดงหลวง ทต.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
15 นางสาว ชมพูนุท เชื้อเมืองแสน บ้านนางนวน ทต.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
16 นางสาว ภัทรวดี วงค์กระโซ่ บ้านนางนวน ทต.ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
17 นาย บุญไล เชื้อคําจันทร์ ศพด.บ้านโคกยาว ทต.หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
18 นางสาว กลมทิพย์ สมบูรณ์ ศพด.บ้านโคกยาว ทต.หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
19 นางสาว รุ่งนภา เรืองสวัสดิ์ ศพด.บ้านหนองแคน ทต.หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
20 นางสาว จุฬารัตน์ สุคําภา ศพด.บ้านหนองแคน ทต.หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
21 นางสาว วาณี โซ่เมืองแซะ ศพด.วัดบ้านโพนไฮ ทต.หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
22 นาง สรัญญา โคทาลิน ทต.ดอนตาล ทต.ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
23 นางสาว รักษยา ไชยายงค์ วัดศรีชมชื่น ทต.คําอาฮวน เมือง มุกดาหาร
24 นางสาว ทัศนีย์ ดีดวงพันธ์ ศพด.บ้านโคกตะแบง ทต.ดงเย็น เมือง มุกดาหาร
25 นางสาว ปลายฟ้า สาฤาษี ศพด.บ้านโพนสวาง ทต.ดงเย็น เมือง มุกดาหาร
26 นางสาว วัชรินทร์ญา รุ่งโรจน์ ศพด.บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ทต.ดงเย็น เมือง มุกดาหาร
27 นางสาว วิเศษ กงนะ บ้านหนองหญ้าไซร์ ทต.โพนทราย เมือง มุกดาหาร
28 นางสาว สุพัฒน์จณี แก้วหาญ ศพด.บ้านคําฮี ทต.โพนทราย เมือง มุกดาหาร
29 นาง เลียม ชาลี ศพด.บ้านม่วงหัก ทต.โพนทราย เมือง มุกดาหาร
30 นางสาว นัญญา คําปัน นาโป-โคกสุวรรณ(2548) ทม.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
31 นางสาว สันทนา บํารุงตา วัดคําสายทอง ทม.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
32 นางสาว นุชาพร ศรีประเสริฐ ศพด.วัดบรรพตมโนรมย์ ทม.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
33 นาง เพ็ชมณี กล้าหาญ ศดว.โพธาราม อบต.โพนงาม กุดชุม ยโสธร
34 นาง ศุภรัตน์ วงศ์อินตา หนองแหน อบต.หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35 นาง จารุดา จักรสาร ทต.คําเขื่อนแก้ว ทต.คําเขื่อนแก้ว คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
36 นาง วัชรีกรณ์ ร่วมสุข ทต.คําเขื่อนแก้ว ทต.คําเขื่อนแก้ว คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
37 นาง กรรณิกา โซ่เงิน ศพด.บ้านนาถ่ม ทต.ดงแคนใหญ่ คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
38 นางสาว อาณัญชา สองเมือง ศพด.บ้านหนองเสียวชัยมงคล อบต.ลุมพุก คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
39 นาง ปราณี สายรัตน์ ศพด.บ้านโป่ง ทต.นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
40 นางสาว มยุรี โคตรลุน บ้านโคกก่องดอนนกชุม อบต.ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
41 นางสาว สมภักดิ์ กาลจักร์ บ้านโคกยาว อบต.ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
42 นาง กฤษณา สารินทร์ ศพด.ทต.ป่าติ้ว ทต.ป่าติ้ว ป่าติ้ว ยโสธร
43 นางสาว สุกัญญา เถาว์โมลา บ้านกุดสําโรง อบต.ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร
44 นางสาว กนกวรรณ นิลกิจ ศดว.อุทยาราม บ้านดงจงอาง อบต.บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
45 นางสาว จันทิมา สาตรศิลป์ ศพด.บ้านบึงแก อบต.บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
46 นาง นงลักษณ์ จันทร์พันธ์ ศพด.วัดบ้านพลับ อบต.ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร
47 นางสาว วรรณภา กุลบุตร อบต.สามแยก อบต.สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
48 นางสาว สกุลไทย ละคร หนองสิม-หนองแดง ทต.ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
49 นาง อานงค์รักษ์ สีหาบุตร บ้านหนองฟ้า อบต.โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
50 นางสาว สุดาวรรณ์ แก้วศรี บ้านสว่าง ทม.กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
51 นางสาว วิไลวรรณ ทองมี วัดโนนม่วง ทม.กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
52 นางสาว ประชุมพร วรรณสาย วัดโนนม่วง ทม.กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
53 นางสาว อุไร สุระชาติ ศพด.บ้านกระแชงใหญ่ อบต.กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
54 นาง กุณฑีรา แสนอ้วน ศพด.บ้านจันทน์หอม อบต.โนนสําราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
55 นาง นิตา ไพรเตี้ย ศดว.บูรณ์ชัยรัตน์ อบต.ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
56 นางสาว ฉัตรชนก วันแพง ศพด.บ้านโคกพัฒนา อบต.ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
57 นางสาว รัชดาพร แสงอรุณ ศพด.บ้านทุ่งยาว อบต.ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
58 นางสาว อรพรรณ ภาคพรม ศพด.อนุบาล 3 ขวบบ้านสามเส้า อบต.ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
59 นางสาว ชุติกาญจน์ พิทักษ์ ซําเม็ง อบต.เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
60 นาง นนธิชา กันยา บ้านเสาธงชัย อบต.เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
61 นางสาว ละมุด แก้วนอก ศพด.บ้านซําเม็ง อบต.เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
62 นางสาว ปภัสสร ลีลาน้อย ศพด.บ้านหนองเม็ก อบต.เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
63 นางสาว สุริยาภรณ์ บาอินทร์ ศพด.วัดบ้านโนนผึ้ง อบต.โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
64 นางสาว ทองใส วงศ์คําจันทร์ ศพด.วัดบ้านหยอด อบต.โนนคูณ โนนคูณ ศรีสะเกษ
65 นางสาว พันธิภา จารุจิตร ศพด.บ้านหนองปลาเข็ง อบต.โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ
66 นาง ณัฐฐา จันทรกรณ์ วัดบ้านหยอด อบต.เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
67 นาง อรัญญา ภูพวก ศพด.อบต.เหล่ากวาง อบต.เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
68 นางสาว พิจิต ผงชานันท์ บ้านพุทธรักษาไทยเสรี อบต.โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
69 นาง จิราภรณ์ กระต่ายทอง ศพด.ทต.ชานุมาน ทต.ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
70 นางสาว อภิชญา นิลเกษ ศพด.บ้านห้วยทม อบต.ป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ
71 นาง รุ่งทิวา สังฆวัตร ศพด.คําย่านาง ทต.นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
72 นาง จันทร์เพ็ญ บุปผาชาติ ศพด.สามแยกชมภู ทต.นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
73 นาง สุธิดา โพธารินทร์ ศพด.วัดศรีสุข อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
74 นาง ปิยาภรณ์ ลอยลม ศพด.วัดสุทธาวาส อบต.ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
75 นาง อําพร กัณหาวัลย์ ศพด.บ้านเสารีก ทต.พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
76 นางสาว ภคินี บูชาพันธ์ วัดสว่าง อบต.จานลาน พนา อํานาจเจริญ
77 นางสาว จริยา เจียรกุล ทต.นาวัง ทต.นาวัง เมือง อํานาจเจริญ
78 นางสาว ชนัญญา มีศรี ทม.อํานาจเจรญิ ทม.อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
79 นางสาว บุษยมาศ บุญช่วย วัดเทพมงคล ทม.อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
80 นางสาว บุญน้อม รักชาติ วัดเทพมงคล ทม.อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
81 นางสาว ธัญณิชา สกุลคู วัดเทพมงคล ทม.อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
82 นางสาว วาสนา สีหา ศพด.บ้านกุดปลาดุก อบต.กุดปลาดุก เมือง อํานาจเจริญ
83 นาง นุกูล จันทร์แดง ศพด.ตําบลนาจิก อบต.นาจิก เมือง อํานาจเจริญ
84 นางสาว หนึ่งฤทัย สู่เสน บ้านนาผือ อบต.นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
85 นางสาว จิราวัลย์ โกมล บ้านเหล่าหนาด อบต.นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
86 นางสาว เกสร บุญจริง บ้านเหล่าหนาด อบต.นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
87 นางสาว ณิชชาภา กาญจนพันธ์ ศพด.บ้านโคกสวาสดิ์ อบต.นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
88 นางสาว นวลจันทร์ ธะนะวิโรจน์ อบต.นาผือ อบต.นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
89 นางสาว สุดชาดา สําราญสุข ศพด.อบต.เหล่าพรวน อบต.เหล่าพรวน เมือง อํานาจเจริญ
90 นาง ธนัญญา เชื้อทอง บ้านป่าหวาย อบต.ไร่สีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
91 นางสาว วาสนา บุญเติม ทต.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ
92 นาย ชิตพล พาโท ทต.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ
93 นางสาว วนิชชา ภูแท่งแก้ว ศพด.บ้านวังชมภู อบต.คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
94 นางสาว รุ่งนภา ดําแดง อบต.คําเลาะ อบต.คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
95 นางสาว เยาวเรศ จันทร์เติบ ศพด.บ้านดินดํา-คําไฮ อบต.ธุตาน้อย เขืองใน อุบลราชธานี
96 นางสาว รัสดา มารมย์ บ้านทัน อบต.ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
97 นางสาว สุรัญญา มานุช บ้านธาตุน้อย อบต.ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
98 นาง ระดุณี ผดาวัลย์ ศดว.เหนือธาตุ อบต.สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
99 นาง ปัณฑิตา สืบสิงห์ บ้านคูขาด อบต.หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
100 นาง สุมาลี แสนทวีสุข ศพด.บ้านตุงลุง อบต.โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
101 นางสาว ปิยะพร กันภัย บ้านซะซอม อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
102 นางสาว วรุณี พิมพ์วงค์ บ้านซะซอม อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
103 นางสาว แก้วตา แสงใบ บ้านทุ่งนาเมือง อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
104 นางสาว ณหทัย แสงใบ บ้านนาโพธิ์เหนือ อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
105 นางสาว วาสนา นามประสพ บ้านหนองผือ อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
106 นาง วินัยธร มาลัย บ้านหนองผือ อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
107 นางสาว หงส์ทอง พิมพ์วงค์ ศดว.บุญธิศาราม อบต.นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
108 นางสาว จิราภรณ์ ทองแดง บ้านดงบาก อบต.หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
109 นางสาว ทัศนีย์ ดาราช บ้านวังอ่าง อบต.หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
110 นาง วรินรัตน์ ยศสมบัติ บ้านวังอ่าง อบต.หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
111 นางสาว ประพิศ ปูคะภาค หนองแสงใหญ่ อบต.หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
112 นาง นัยรัตน์ จุลพล ศพด.บ้ารหนองผือน้อย อบต.ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
113 นางสาว ปาณิศรา ขันธวัตร ทต.นาส่วง ทต.นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
114 นางสาว ราตรี มูลวงษ์ บัวงาม ทต.บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
115 นาย ธนกฤต ดวงศรี บ้านบัวงาม ทต.บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
116 นาง ศุขลัดดา หอมจันทร์ ศพด.บ้านบัวงาม ทต.บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
117 นาง สายพิณ สรรศรี บ้านโนนสว่าง ทต.โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
118 นาง นวรัตน์ พรชัย ศพด.บ้านโพนงาม ทต.โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
119 นาง สุกัญญา พรประสงค์ ศพด.บ้านโพนงาม ทต.โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
120 นาง จุฑามาศ ปัสนา บ้านกลาง อบต.กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี

เพื่อเข้าศกึษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
121 นาง ขวัญฤดี ลําพันธ์ บ้านโนนใหญ่ อบต.กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
122 นาง วิลาวรรณ จันทร์ส่อง บ้านเม็กใหญ่ อบต.กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
123 นาง สาคร วงศ์ใหญ่ บ้านคําครั่ง อบต.คําครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
124 นาง กัลยา วงษ์ชัย บ้านนานวล อบต.คําครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
125 นางสาว รุ่งทิพย์ สมสวย บ้านนาสมบูรณ์ อบต.คําครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
126 นาง อรชุดา เอกทัน บา้นโพนดวน อบต.ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
127 นาง เลิศ พรมวิชัย ศพดวัดเสาเล้า อบต.ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
128 นางสาว ศิรินภา คงดี บ้านโชคชัย อบต.นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
129 นาง ภาพร พาระบุตร บ้านโชคชัย อบต.นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
130 นางสาว ยุพิน พางาม บ้านนาเจริญ อบต.นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
131 นางสาว สุภัค ผิวเงินยวง บ้านหนองบัวเเดง อบต.นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
132 นางสาว เพ็ญศรี มะลิจันทร์ สี่แยกโนนทอง อบต.นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
133 นางสาว อลิศรา ศรีวงศ์ษา สี่แยกโนนทอง อบต.นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
134 นาง กรรณิการ์ ทองชิต บ้านป่าโมงใหญ่ อบต.ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
135 นางสาว ศรัญญา แฝงเดช บ้านป่าโมงใหญ่ อบต.ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
136 นาง กาญจนา ยลวิลาศ ศพด.บ้านหนองผอุง อบต.ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
137 นางสาว กันยา วงทองนิล อบต.ป่าโมง อบต.ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
138 นาง จินตนา ศรีสม บ้านเสาธงน้อย อบต.นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
139 นางสาว จันทร์ธิดา ปดิงอินทร์ บ้านน้ําคํา อบต.นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
140 นางสาว ประมูล ชาดา ศพด.บ้านร่องข่า อบต.โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

(การจดัลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
141 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วคําหงษ์ ศพด.บ้านนาห้วยแคน ทต.ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
142 นางสาว พันธิตรา แสวงทรัพย์ บ้านคําหว้า อบต.คําหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
143 นางสาว สุวรรณนิสา ทองพุ ศพด.บ้านคําหว้า อบต.คําหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
144 นางสาว ณัฐณิฌา คําทะนา บ้านหนองหว้า อบต.กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
145 นาง นิตยา แสงงาม บ้านนา ทต.ภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี
146 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณกาล ศพด.ท่าก่อ ทต.ภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี
147 นางสาว อําพร บัณฑโก ศพด.บ้านคําอุดม อบต.โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
148 นางสาว นุสรีย์ วงษ์ศรี ศพด.บ้านคําอุดม อบต.โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
149 นางสาว จันทร์เพ็ญ สร้อยมาลุน ศพด.บ้านคําอุดม อบต.โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
150 นาย วินัย วรรณประภา ศดว.บ้านคําบอน อบต.บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
151 นางสาว อรอุมา พรมศรี วัดชัยมงคล อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
152 นางสาว บุญมา ทานาฤทัย วัดโนนสูง อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
153 นาง ฤทัยรัตน์ จันทร์อาษา วัดศรีธาตุ อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
154 นางสาว ขนิษฐา วงศ์โสม วัดศรีโพธิ์ไทร อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
155 นาง กันยา บุญพร้อม วัดบ้านนาดี อบต.นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
156 นางสาว เทียนทิพย์ บุสบาล วัดบ้านนาดี อบต.นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
157 นาง พัชรินทร์ งามเถื่อน บ้านหนองดินดํา ทต.ขี้เหล็ก น้ําขุ่น อุบลราชธานี
158 นาย ทิวัตถ์ งามเถื่อน บ้านหนองดินดํา ทต.ขี้เหล็ก น้ําขุ่น อุบลราชธานี
159 นาง วารุณี ขวัญยืน วัดบ้านตาโอง ทต.ขี้เหล็ก น้ําขุ่น อุบลราชธานี
160 นางสาว กรนิกา คําเลิศ ศพด.บ้านหนองดินดํา ทต.ขี้เหล็ก น้ําขุ่น อุบลราชธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
161 นางสาว กรรณิการ์ สุขพลัม บ้านรุ่งตะวัน ทต.ตาเกา น้ําขุ่น อุบลราชธานี
162 นางสาว พรเพ็ญ ไชยเทพ วัดบ้านหมากแหน่ง ทต.ตาเกา น้ําขุ่น อุบลราชธานี
163 นางสาว อุษณีย์ เดิมปินุ วัดบ้านหมากแหน่ง ทต.ตาเกา น้ําขุ่น อุบลราชธานี
164 นางสาว อภิญญา เกษสุรันต์ ศพด.วัดตาโกย อบต.โคกสะอาด น้ําขุ่น อุบลราชธานี
165 นางสาว อลิษา บุญธรรม ดอนโมกข์-ดอนเจริญ อบต.ไพบูลย์ น้ําขุ่น อุบลราชธานี
166 นาง ฤดวีรรณ ลาธุลี ศพด.สว่างอารมณ์ อบต.ไพบูลย์ น้ําขุ่น อุบลราชธานี
167 นาง จุฑาทิพย์ จันทสิงห์ ศพด.บ้านค้อ ทต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
168 นาง สังวรณ์ ปิรัง ศพด.บ้านค้อ ทต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
169 นาง อุไรวรรณ นําพา ศพด.บ้านโซง ทต.โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
170 นางสาว นวลจันทร์ ปุริกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ทต.น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
171 นางสาว ชมพูนุท ขําสุวัฒน์ ศพด.ปฐมวยัเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ทต.น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
172 นาง จารุวรรณ กาสุรงค์ ศพด.บ้านห้วยแก้ว ทต.สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
173 นางสาว ประกายวรรณ ขุมคํา ศพด.บ้านโนนสูง อบต.เก่าขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
174 นาง ศศิมาภรณ์ สารีที ศพด.บ้านหนองทัพ อบต.เก่าขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
175 นางสาว แฮม บุญยะสิทธ์ บ้านจันลา อบต.โดมประดิษฐ์ น้ํายืน อุบลราชธานี
176 นางสาว ศิรินันท์ มงคลศิลป์ บ้านหนองบัวพัฒนา อบต.โดมประดิษฐ์ น้ํายืน อุบลราชธานี
177 นาง เรียมทอง สลักคํา ศดว.บ้านค้อ อบต.โดมประดิษฐ์ น้ํายืน อุบลราชธานี
178 นาง รักขนา ดวงเเก้ว ทต.บุณฑริก ทต.บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี
179 นางสาว บุณฑริกา แจ้งจิตร ห้วยปอห้วยปอเจริญ อบต.บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
180 นางสาว ปรีญาพัชร มิตถา ห้วยปอห้วยปอเจริญ อบต.บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรวีนาไล

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
181 นางสาว สมหวัง ราชัย ห้วยปอห้วยปอเจริญ อบต.บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
182 นางสาว รุ่งรัตน์ ชริด หัวแข้ศรีสมุทร อบต.บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
183 นางสาว สุมาลี วิชัย ศพด.ป่าสน-คําอุดม อบต.โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
184 นางสาว วาสนา กันภัย ศพด.หนองแสง อบต.โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
185 นาย ปฏิกรณ์ โพธาราม ศพด.บ้านโนนข่าโนนยาง ทต.โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี
186 นางสาว วิภาพักตร์ พรหมดี บ้านดอนจิก อบต.ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
187 นาง อรวรรณ สีหันต์ บ้านสมบูรณ์สามัคคี อบต.ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
188 นางสาว ปาริชาติ ชมภูประเภท บ้านหนองไผ่ อบต.ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
189 นางสาว สุมาลี วงค์ตรี บ้านโดมประดิษฐ์ อบต.โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
190 นาง สมยงค์ ลาระบุตร โนนสวรรค์ อบต.บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
191 นาง ชุลีกร กันยามา บ้านแขมใต้ อบต.บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
192 นาง ละอองศรี คําภูมี ศพด.บ้านไร่ใต้ อบต.ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
193 นางสาว ภัทราภรณ์ บุญสอน ศพด.บ้านไร่ใต้ อบต.ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
194 นางสาว วรจิตร เผ่าพันธ์ บ้านดอนก่อ อบต.อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
195 นางสาว ส่งศรี ขันทอง บ้านโนนสว่าง อบต.อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
196 นางสาว อาทิตยา กุลโชติ ศพด.ทต.โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
197 นางสาว รัชนีกร วงศ์กัณหา ศพด.ทต.โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
198 นางสาว ยุวลี วงศ์เกย อบต.ม่วงใหญ่ อบต.ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
199 นางสาว โสพิศ แก้วเนตร บ้านสองคอน อบต.สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
200 นาง พิสมัย พรหมศร ศดว.โปร่งเจริญ อบต.สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
201 นางสาว นฤนารถ เจริญชาติ ศพด.บ้านนาหว้า อบต.สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
202 นางสาว นันทพร เตมิยะ อบต.เหล่างาม อบต.เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
203 นาง จุฑารัตน์ คําศรี ศดว.บ้านนาดี อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
204 นาง นารี ธานี ศดว.บ้านหนองแฝก อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
205 นาง วันนา สิงห์แก้ว ศดว.บ้านหนองแฝก อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
206 นาง วิมล บางใบ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
207 นาง ประนอม สายเบาะ บ้านหนองหว้า ทต.ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี
208 นางสาว กาญจนา รู้สึก บ้านหนองตอแก้ว อบต.ขี้เหล็ก เมือง อุบลราชธานี
209 นาง สายบัว ดาศรี บ้านทุ่งขุนใหญ่ อบต.หนองขอน เมือง อุบลราชธานี
210 นางสาว ปราณี พาชอบ บ้านหนองขอน อบต.หนองขอน เมือง อุบลราชธานี
211 นางสาว เกษร สัตย์ธรรม บ้านหนองไหล อบต.หนองขอน เมือง อุบลราชธานี
212 นาง รัตนา บุญเรือง อบต.หนองบ่อ อบต.หนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
213 นางสาว พัชรี กุลคํา บ้านคํานางรวย ทต.คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
214 นางสาว ศุภวิตรา วงษาลี ศพด.บ้านคํานางรวย ทต.คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
215 นางสาว อรชุมา บุญสิงห์ ทต.ธาตุ ทต.ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
216 นางสาว สุพัตรา ขันทะวัตร์ บ้านโนนงาม ทต.เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
217 นางสาว สวรรค์ มาลาคํา บ้านโนนงาม ทต.เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
218 นาง วาสนา บุญสัตย์ บ้านหวาง อบต.คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
219 นางสาว นันทะพร เถาว์ทุมมา ท่าลาดออก อบต.ท่าลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
220 นางสาว อาภาวลี วรพันธ์ โนนหนองหิน อบต.ท่าลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.
สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
221 นางสาว ปวีณ์ธิดา ผลาผล ศพด.ท่าลาดออก อบต.ท่าลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
222 นางสาว อมิตสดา แก้วเคนมา ศพด.บ้านนาโหนนน้อย อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
223 นางสาว วัชมล ศรีดาโคตร ศพด.บ้านนาโหนนน้อย อบต.โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
224 นางสาว จิรกนก ทีคําปา บ้านโนนบอน อบต.บุ่งหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
225 นางสาว กันธิกา ฟูแสง บ้านวังยาง อบต.บุ่งหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
226 นางสาว คณิตถา ศิริคํา บ้านวังยาง อบต.บุ่งหวาย วารนิชําราบ อุบลราชธานี
227 นางสาว สุกัญญา อุตภู อบต.บุ่งหวาย อบต.บุ่งหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
228 นางสาว วิภาวรรณ ช่างคํา เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบ้านขัวไม้แก่น อบต.หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
229 นางสาว พัชรี มูลทา เฉลิมพระเกียรติแห่งที่ 2 บ้านหนองกินเพล อบต.หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
230 นาง เพลินจิตร ใจบุญชื่น วัดศรีบุญเรือง ทต.ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
231 นาง ชุติกาญจน์ สันตะพันธ์ วัดศรีเมืองใหม่ ทต.ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
232 นางสาว บุศกร ป้องญาติ ศพด.วัดศรีเมืองใหม่ ทต.ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
233 นางสาว จิราภรณ์ สีเลิศ บ้านป่ากุงใหญ่ อบต.ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
234 นาง จูมมะลี หอมหวล คําบง อบต.สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
235 นางสาว ปิยนาฏ วงชมภู บ้านสําโรง อบต.สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
236 นางสาว พิสมัย ยุพโคตร ศพด.บ้านสําโรง อบต.สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
237 นางสาว ขันทอง วรรณสุภะ ศพด.บ้านสําโรง อบต.สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
238 นางสาว เกษร สาธุพันธ์ ศพด.บ้านสําโรง อบต.สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
239 นางสาว ปนัดดา เพ็ญพักตร์ ศพด.ตําบลหนามแท่ง อบต.หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
240 นางสาว เพลินจิตร เสาราช ศพด.บ้านบุ่งมะแลงใต้ ทต.บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล



ลําดับ คํานํา ชื่อ นามสกุล ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อสังกัด อําเภอ จังหวัด
241 นางสาว สุพรรณนี จันเลื่อน ศพด.โนนจาน อบต.ขามป้อม สําโรง อุบลราชธานี
242 นาง อุษณีย์ อินทรเทศ บ้านสระดอกคูณ อบต.โคกสว่าง สําโรง อุบลราชธานี
243 นางสาว โชตินภา วิลาวัน ศพด.บ้านอูบมุง อบต.โคกสว่าง สําโรง อุบลราชธานี
244 นาง ณิชธดากรณ์ ใจแก้ว บ้านเหล่าอินทร์แปลง ทต.ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
245 นางสาว ประภาวิสิทธิ์ ราชนิยม ศพด.วัดศรีอุดม ทต.นิคมสร้างตนเองลําโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
246 นางสาว ยุภาพร คําสอน บ้านสวนป่า อบต.ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
247 นางสาว สุนันทา บัวมาศ บ้านสวนป่า อบต.ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
248 นางสาว ศรีจันทร์ ผลสวัสดิ์ ศพด.บ้านทุ่งหนองบัว อบต.ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
249 นางสาว ธิดา คณะพันธ์ บ้านเป้า ทต.เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
250 นางสาว นพมาศ ดีแสน ศพด.วัดบ้านเป้า ทต.เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี

สถานที่รายงานตัว วิทยาลัยอาชีวศกึษาอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้องประชุมศรีวนาไล
(การจัดลําดับไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบ)

ประกาศรายงานชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 08.30 - 15.00 น.




