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1 นางจ านัย เครือจันทร์ 997709 9 6810702 อบต.ทุง่ไทรทอง อ.ล าทับ กระบี่
2 น.ส.ภักดี หนูศิริ 997709 9 6810702 อบต.ทุง่ไทรทอง อ.ล าทับ กระบี่
3 น.ส.ละออง บุญครบ 997709 9 6810702 อบต.ทุง่ไทรทอง อ.ล าทับ กระบี่
4 นางสาวศิริรัตน์ คงประชุม 997706 6 6810508 อบต.คลองยา อ.อ่าวลึก กระบี่ มาแล้วรุ่น 5
5 น.ส. สุกัญญา  ปานพันธ์ 997706 6 6710115 อบต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มาแล้วรุ่น 5
6 น.ส.อัมพวัน ใจอดทน 997706 6 6710115 อบต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มาแล้วรุ่น 5
7 นางมะลัยวรรณ์ วิชัยผิน 997707 7 5460304 ทต.ดงลิง อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
8 นางวิไลลักษณ์  ชมภูพฤกษ์ 997707 7 5460401 ทต.ร่องค า อ.ร่องค า กาฬสินธุ์
9 นาง กัญญาณัฐ  อาจอ านวย 997707 7 05461801 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- กาฬสินธุ์
10 นางปราณี  วัดพ่วงแก้ว 997706 6 5620103 ทต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร มาแล้วรุ่น 5
11 นางสุรีรัตน์  ทองศรี 997706 6 6620116 อบต.วังทอง อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร มาแล้วรุ่น 5
12 นายจักรกฤษ  ศรีจันดารี 997706 6 4400108 ทม.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
13 นางสาวมณีรัตน์    สืบค้า 997706 6 4401201 ทม.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น
14 นางจูมพิศ ขันขวา 997706 6 6401608 อบต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง ขอนแก่น
15 นางวิลัดดา เนตร์นี 997707 7 5400602 ทต.วังเพิม่ อ.สีชมพู ขอนแก่น
16 น.ส.วรารัตน์  มาตย์ชัยโย 997707 7 6400605 อบต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู ขอนแก่น
17 น.ส.ธัญยธรญ์  ค าลือ 997707 7 6400605 อบต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู ขอนแก่น
18 นางสาวณภัทร ผุยโสภา 997706 6 6400701 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ขอนแก่น มาแล้วรุ่น 5
19 น.ส.สุกัญญา มารยาท 997707 7 6400901 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ขอนแก่น
20 น.ส.เจมิกา พลโรม 997707 7 6400901 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ขอนแก่น
21 นางสาวน  าทิพย์  จอมทะรักษ์ 997706 6 4220201 ทม.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี
22 นางสาวรัชวรรณ  อยู่เจริญพงษ์ 997706 6 4220201 ทม.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี
23 น.ส.สลักจิต สงวนรัตนตรัย 997706 6 5220502 ทต.ท่าหลวง อ.มะขาม จันทบุรี
24 น.ส.ศิรินดา ชนะกุล 997706 6 5220506 ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จันทบุรี

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
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รุ่นที ่6-7 และรุ่นที ่9 ณ วันที ่15 มถุินำยน 2565
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25 น.ส.เสาวลักษ์ สังขวัตร์ 997706 6 5220501 ทต.วังแซ้ม อ.มะขาม จันทบุรี
26 นางสาว กัญญา ส าเภาวิจิตร 997706 6 5220408 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- จันทบุรี
27 น.ส.อรวรรณ จันทร 997707 7 5220706 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- จันทบุรี
28 นางสาวนพรัตน์ สุวรรณรัตน์ 997706 6 6240415 อบต.บางเกลือ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
29 นางสุพัฒตา โอสถพรมมา 997706 6 6240112 อบต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
30 น.ส.ออรยา ผาวันดี 997706 6 5240610 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ฉะเชิงเทรา มาแล้วรุ่น 5
31 น.ส.ณัฏฐณิชา ราชบุรี 997706 6 5240610 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ฉะเชิงเทรา มาแล้วรุ่น 5
32 นางสาววิภา ทิพย์วัน 997706 6 6201005 อบต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี
33 นางสาวอุทัยรัตน์ พิบูลย์สวัสด์ิ 997706 6 6201005 อบต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี
34 นางสาวอุ่นเรือน ศรีภัททิยกุล 997706 6 6201005 อบต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี
35 น.ส.อัญชุรี กาญจนสาย 997706 6 6200612 อบต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม ชลบุรี
36 นางสาวประภาศรี สุรประเสริฐ 997707 7 6200116 อบต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี
37 นางสาวสมปอง ปานเชียงราก 997707 7 3200703 ทน.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ อ.ศรีราชา ชลบุรี
38 น.ส.ธัญยธรณ์ รวีพัชร์อภิกุล 997707 7 6200707 อบต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี
39 นางสาว ชัญญา  ลอสุขพูล 997706 6 6180304 อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ ชัยนาท
40 นางจิราวรรณ เกษมณี 997707 7 6180704 อบต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ชัยนาท
41 นางสาวอมรรัตน์ โยธาวงษ์ 997706 6 6361209 อบต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
42 นายกมลเพชร  ทัดมาลา 997706 6 6360305 อบต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
43 นางวงเดือน จิตประไพ 997706 6 6360605 อบต.หนองโดน อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
44 นาง อาภรณ์  สมตน 997706 6 5860703 ทต.นาโพธิพ์ัฒนา อ.สวี ชุมพร
45 นาง สุมาลี  เอ็ดอินทร์ 997706 6 4860401 ทม.หลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร
46 นาง วีรวรรณ  เจริญรักษ์ 997706 6 6860404 อบต.บ้านควน อ.หลังสวน ชุมพร
47 นางพัชรินทร์ ปานต๊ะรังษี 997706 6 6571404 อบต.ต้า อ.ขุนตาล เชียงราย
48 นาง ปิยะวรรณ สุวรรณทา 997706 6 5570302 ทต.บุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย
49 นางอนงค์ ยาสมุทร 997706 6 5570807 ทต.โยนก อ.เชียงแสน เชียงราย
50 นางสาวสุภารัตน์  นาระต๊ะ 997707 7 6570708 อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน เชียงราย
51 นางสายสุณี  โกเสนตอ 997707 7 6570708 อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน เชียงราย
52 นางจงรักษ์  ทัญญาสัก 997707 7 6570712 อบต.ศรีค  า อ.แม่จัน เชียงราย
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53 นางเดือนฉาย  สุประการ 997707 7 6570712 อบต.ศรีค  า อ.แม่จัน เชียงราย
54 นางสาวชนาภา แก้วรัตน์ 997707 7 6571501 อบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
55 นางสาวจิริยา วิเศษศรีวิโรจน์ 997707 7 6571501 อบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
56 นางสาวรุ่งนภา  สว่างถาวรกุล 997707 7 6571502 อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
57 นางสุชีรา กิจพิทักษ์ 997707 7 5571601 ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย
58 นางสาวรุ่งอรุณ ณ เชียงใหม่ 997707 7 5571601 ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย
59 นางสุพรรณ์ บ าเพ็ญ 997707 7 5571601 ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย
60 นางอรทัย ทองกก 997707 7 5571601 ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย
61 นางจิราลักษณ์ จ าทิพย์ 997706 6 6571008 อบต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย เชียงราย
62 นางมณฑิตา ดวงวัง 997706 6 6571004 อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย เชียงราย
63 นางรุ่งรัตน์ โพธิท์อง 997706 6 6571004 อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย เชียงราย
64 น.ส. อุไรวรรณ รุ่งสิริพิพัฒน์ 997707 7 5570903 ทต.เวียงพางค า อ.แม่สาย เชียงราย
65 น.ส. รุ่งทิวา ทรายหมอ 997707 7 5570903 ทต.เวียงพางค า อ.แม่สาย เชียงราย
66 น.ส. ปิยะนุช รินนายรักษ์ 997707 7 6570908 อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย เชียงราย
67 นางทิพวรรณ  ไร่เรือง 997707 7 6570704 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- เชียงราย
68 นางสาวศรารัตน์ สมัยไพรพัฒน์ 997706 6 6502503 อบต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
69 นางสาวนารีพร เหน่ออ 997706 6 6502503 อบต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
70 นางศรีวรรณ์ เป็งเส้า 997706 6 5500207 ทต.แม่สอย อ.จอมทอง เชียงใหม่
71 นางสาวดาวรุ่ง ใจมา 997706 6 5500207 ทต.แม่สอย อ.จอมทอง เชียงใหม่
72 น.ส.ธนิชรา ไชยกาวิน 997706 6 5500205 ทต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
73 นาง ปัทมา  ตันโต๋ 997706 6 5500205 ทต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
74 น.ส วิไลวรรณ ปาลา 997707 7 6500710 อบต.สะลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
75 นางตะวัน จิ๋วปัญญา 997707 7 6630203 อบต.ตากออก อ.บ้านตาก ตาก
76 นางสาว อมรทิพย์ ทิพย์เกษร 997707 7 6630207 อบต.สมอโคน อ.บ้านตาก ตาก
77 นางสาวพงศ์ทัศนี   โนนผิว 997707 7 5630104 ทต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก ตาก
78 นางปรานอม   บุญเนียม 997707 7 5630104 ทต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก ตาก
79 นางพัทธยา  ค าตองมา 997707 7 6630703 อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ตาก
80 นางบังอร  ค าแล 997707 7 6630703 อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ตาก
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81 น.ส.วัลลิภา ขัดต๋า 997707 7 6630402 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ตาก
82 นางทิพย์ลัดดา ค าสุภา 997709 9 06480114 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นครพนม
83 นางสาวมณีรัตน์ อาษาวัง 997709 9 06480114 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นครพนม
84 นางวนิดา พนมศิลป์ 997709 9 5301004 ทต.ใหม่ อ.โนนสูง นครราชสีมา
85 นายสาวิตรี ภักเกษม 997709 9 6301417 อบต.ส าโรง อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
86 นางศศิธร จอสูงเนิน 997709 9 6301417 อบต.ส าโรง อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
87 น.ส. วิไลภรณ์ ปรมสุข 997709 9 5550901 ทต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง น่าน
88 น.ส. วาธิยา จักรอะโน 997709 9 5550901 ทต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง น่าน
89 นางสุจิตรา สืบจันทร์ 997707 7 6250805 อบต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
90 นางวรมาศ  ใบแก้ว 997707 7 6140211 อบต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
91 นาง บังอร แสงเมือง 997707 7 5140301 ทต.นครหลวง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
92 นางปัทมา   เพชรสุข 997709 9 6140905 อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา
93 นางผ่องพรรณ  เผ่าเอี ยง 997709 9 6560506 อบต.บ้านปิน อ.ดอกค าใต้ พะเยา
94 นางทัณฑิกา  เผ่าต๊ะใจ 997709 9 6560506 อบต.บ้านปิน อ.ดอกค าใต้ พะเยา
95 นางชวัลรัตน์  ปัญญาไว 997707 7 5451201 ทต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด มาแล้วรุ่น 5
96 น.ส.ธิดารัตน์ สายอุดม 997709 9 6451013 อบต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
97 น.ส.สุภาวดี เล่ือมใส 997709 9 6451013 อบต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
98 น.ส.ประภัสสร วจีภูมิ 997709 9 6451013 อบต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
99 นางสาวชนัญชิดา  ล าดับชั น 997709 9 6210507 อบต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย ระยอง
100 นาง อธิกา  พรหมเกษ 997706 6 6330414 อบต.ช า อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
101 นางดวงเดือน  วิลา 997706 6 6330414 อบต.ช า อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
102 นางธันยพร  เชื อชาติ 997706 6 6330414 อบต.ช า อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ มาแล้วรุ่น 5
103 นางสาววัลลภา ตาขอด 997707 7 6330405 อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
104 นางสาวธัญพิมล ธรรมใจ 997707 7 6330405 อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
105 นางสาวรุ่งฤดี  สมภาวะ 997706 6 6330411 อบต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
106 นางกุณฑีรา  แสนอ้วน 997706 6 6330411 อบต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
107 นางดวงฤดี สามสี 997707 7 6330307 อบต.ดู่ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
108 นางสาวชุมพร  ศรีสุข 997706 6 6331503 อบต.ละเอาะ อ.น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ



ล ำดบัที่ ชื่อผู้สมคัร รหัสหลักสูตร รุ่นที่ รหัส อปท. อปท. อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

109 นาง กัณจณา นาครินทร์ 997707 7 5330601 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ
110 นางวริศรา การะพัฒน์ 997706 6 6330602 อบต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ มาแล้วรุ่น 5
111 ฉัฐธิญา บุญส่ง 997706 6 06330705 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ศรีสะเกษ มาแล้วรุ่น 5
112 นางบุปผา ยอดทอง 997709 9 6730603 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- สมุทรสาคร
113 นางสาว พัชรา สุขศรี 997706 6 6190203 อบต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย สระบุรี
114 นางสาวขันทอง  บุญใสย์ 997706 6 519100 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- สระบุรี
115 น.ส.พัณณิตา เหลาซ่ือ 997706 6 6321005 อบต.ตาคง อ.สังขะ สุรินทร์ มาแล้วรุ่น 5
116 นางปริศนา  ขันชนะชาติ 997706 6 6321005 อบต.ตาคง อ.สังขะ สุรินทร์ มาแล้วรุ่น 5
117 น.ส. ชิดชนก  ตุ้มนาค 997709 9 6321008 อบต.เทพรักษา อ.สังขะ สุรินทร์ มาแล้วรุ่น 5
118 น.ส.รักชนก สมภารสิงห์ 997706 6 6430117 อบต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย หนองคาย
119 น.ส.ละมัย  ศรีจันทร์ 997706 6 6430117 อบต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย หนองคาย
120 นส.วรรณรินทร์ สุวรรณบุตร 997706 6 6411912 อบต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ อุดรธานี มาแล้วรุ่น 5
121 นส.เกศินี ยศจันทร์ 997706 6 6411912 อบต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ อุดรธานี มาแล้วรุ่น 5
122 นส.จามจุรี เวียงนนท์ 997706 6 6411912 อบต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ อุดรธานี มาแล้วรุ่น 5
123 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุทิพย์ บุญเกิ่ง 997706 6 5340908 ทต.สีวิเชียร อ.น  ายืน อุบลราชธานี
124 นางฐาปนีย์ จันทร์สูรย์ 997706 6 5340908 ทต.สีวิเชียร อ.น  ายืน อุบลราชธานี
125 น.ส.มยุรี รักโคตร 997707 7 6341410 อบต.เตย อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
126 นางนวลปราง พวงพุฒ 997707 7 6341410 อบต.เตย อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
127 น.ส.เยาวเรศ  ศรีโท 997707 7 6341516 อบต.โนนโหนน อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี
128 นางเกษร  โคตรธาริน 997707 7 6341516 อบต.โนนโหนน อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี
129 นางปทุมมา  สุขเลิศ 997706 6 04340107 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- อุบลราชธานี
130 นางพัทธยา  ค าตองมา 997707 7 6630703 อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ตาก
131 นางบังอร  ค าแล 997707 7 6630703 อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ตาก

หมายเหตุ : กรณีไม่พบข้อมูล คือ อปท. ทีก่รอกรหัส อปท. ผิด จึงไม่มีข้อมูลปรากฎ จึงยึดรหัสธนาคารทีช่ าระเงินในจังหวัดเป็นหลัก




