ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 1
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1
1114000003
นาย ิอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์
2
1114000087
นาย ครรชิตพล ยิ้มอิ่ม
3
1114000091
นางสาว ปิยวรรณ เภอบาล
4
1114000100
นาย ณัฐวุฒิ ณ แฉล้ม
5
1114000102
นาย สุรโชค นวลขาว
6
1114000108
นางสาว โสภิตา เพ็งประพันธ์
7
1114000124
นาย กฤษฎา บิลเกษม
8
1114000128
นาย ณรงค์ ช่วยสงค์
9
1114000158
นาย วณิชชากร พงศ์ทัศนา
10
1114000186
นาย กิตติกร สุขจันทร์
11
1114000219
นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว
12
1114000236
นาย สุทัศน์ แสนภักดี
13
1114000237
นางสาว ประภัสสร เขียวสด
14
1114000239
นาย ดนุพันธ์ จุลฉีด
15
1114000248
นางสาว รัชนี ทักษ์คำแหง
16
1114000250
นาย สมคิืด ศรีรักษ์
17
1114000281
นางสาว อัสมา หมาดหล้า
18
1114000328
นางสาว บงกช สงมา
19
1114000344
นาง ปาริชาติ เทพเจริญ
20
1114000375
นาง บรรณวีร์ ใจกว้าง
21
1114000385
นางสาว คันธรส วิทยาภิรมย์
22
1114000401
นางสาว สุวรรณภา พูลชะโก
23
1114000410
นาย ศุภกร ช่วยวงศ์
24
1114000420
นางสาว ธิดารัตน์ รอดหยู่
25
1114000434
นางสาว จรรจิรา ชูเพชร
26
1114000446
นางสาว ภาสิณี กิจการ
27
1114000461
นางสาว มลฤดี สีเหมือนทอง
28
1114000475
นางสาว จันทิมา ขวดแก้ว
29
1114000483
นางสาว จุฑารัตน์ ชายะพันธุ์
30
1114000500
นาง ศิริรัตน์ ศรีราเพ็ญ
31
1114000518
นางสาว ปฏิญญา สุวรรณภูมิ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1114000591
1114000628
1114000645
1114000658
1114000692
1114000731
1114000739
1114000753
1114000772
1114000775
1114000776

นางสาว วิไลวรรณ คงมล
นาย ปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์
นางสาว บงกช อึ้งอัจจิมากูล
นางสาว ลัคณา บริบูรณ์
นาย สันฐิติ ขำร้าย
นางสาว ฟิตรีนา ดาราแม
นางสาว จรรยา สังข์ทอง
นาย สันทัสน์ จันทรัตน์
นาย สงัด เหตุทอง
นางสาว จิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์
นางสาว มณีวรรณภา สุทธิรักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 2
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
43
1114000793
นาย ศุภวัฒน์ มณีโชติ
44
1114000855
นาย วงวิทย์ ศักดา
45
1114000910
นาง หล้าศรี พานิชชัยกุล
46
1114000941
นาย มงคล เดชกุบ
47
1114000959
นาย สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน
48
1114001024
นางสาว อนงค์ สันติวงค์
49
1114001083
นาง สุภาพร เอกวรรณัง
50
1114001171
นางสาว กนกวรรณ น้ำแก้ว
51
1114001184
นางสาว อารีนา หะยีดอเลาะ
52
1114001271
นาง ดวงใจ เจรณาเทพ
53
1114001308
นาง ราตรี แก้วทอง
54
1114001316
นางสาว ฐิติมา สัญญากิจ
55
1114001326
นางสาว ชุตินันท์ โสตรยิ้ม
56
1114001327
นางสาว จิรวรรณ แก้วรัตน์
57
1114001330
นาง ชลาลัย เพชรรัตน์
58
1114001334
นางสาว นาตยา บุญคง
59
1114001393
นาย ทวีป ชัยสิงห์
60
1114001462
นางสาว มุกดา หนูพุ่ม
61
1114001468
นางสาว ปรียานุช เพชรช่วย
62
1114001470
นางสาว มาสนี สะอิ
63
1114001576
นางสาว ปิยาพร ทัยศรี
64
1114001693
นางสาว รจรินทร์ ประสิทธิ์วัฒน์
65
1114001763
นาย ชวลิต ปฐมปรีชากุล
66
1114001765
นางสาว สุไฮนีย์ ดิเย๊าะ
67
1114001802
นาย สุพงษ์ หลังจิ
68
1114001827
นางสาว เบญจมาศ หนูมาก
69
1114001843
นาย พิพัฒน์ เพชรทอง
70
1114001943
นางสาว ลาตีพะห์ มะนอ
71
1114001946
นางสาว อรวรรณ ด้วงทอง
72
1114001951
นางสาว ลลิตา พงศ์ดารา
73
1114002003
นาย เรวัฒน์ พลเดช

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1114002017
1114002050
1114002065
1114002133
1114002232
1114002233
1114002263
1114002272
1114002288
1114002334
1114002350

นาย เอกลักษณ์ ทองหนัน
นาย ศิรพงษ์ สุรางค์โสภณ
นางสาว รัตนาภรณ์ ไกรนรา
นางสาว อาอีเส๊าะ ดือราฮิง
นาย นัฐนันต์ หลี้หมุน
นางสาว ปรางดาว จันมุณี
นาย ธนกร ทองแก้ว
นางสาว มัญชริน ดำช่วย
นางสาว อาภาพร กองทอง
นางสาว แพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์
นาย มานพ นะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 3
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
85
1114002359
นางสาว ปัณฑารีย์ พัฒนประดิษฐ
86
1114002425
นางสาว กมลชนก วงศ์รักษ์
87
1114002430
นางสาว บุษรอ นิโลง
88
1114002468
นาง สรีลา ทั้งรักษ์
89
1114002476
นางสาว ขวัญจิต เต็มเปี่ยม
90
1114002488
นางสาว ชนัญญา สังวาลย์
91
1114002503
นางสาว อรวรรณ ศรีอินทร์
92
1114002542
นาง ธารทิพย์ รัศมีศาสน์
93
1114002552
นางสาว วิไลภรณ์ ยุทธโกษา
94
1114002560
ว่าที่ร้อยตรี กิติพร ชูวิเชียร
95
1114002569
นาย อาลียาส ดือราแม
96
1114002663
นาย พงศกรณ์ ล่องฉ้วน
97
1114002703
นางสาว วุฒิตา คชเชนทร์
98
1114002727
นาย ศิวัช วงษ์เณร
99
1114002731
นางสาว จินตนา ชูแก้ว
100
1114002773
นาย อัศนี รัตนชัย
101
1114002883
นางสาว จุฑาทิพย์ แสงขาว
102
1114002893
นางสาว ดรุณี แซ่แต้
103
1114002906
นางสาว ยุพา สารพงษ์
104
1114002933
นางสาว แวววรรณ แววคล้ายหงษ์
105
1114002938
นางสาว ดรุณี บุญฤทธิ์
106
1114002995
นางสาว ชนกานต์ อมราพิทักษ์
107
1114002996
นางสาว ณัฐธิดา แก้วล่องลอย
108
1114002997
นางสาว เอริน บุญมณี
109
1114002998
นางสาว ชฎาภรณ์ รักษ์ศรีทอง
110
1114003003
นาย รพินภัชช์ เกลี้ยงสง
111
1114003028
นาย ณัฐพงษ์ ปานนิน
112
1114003075
นางสาว มาลินี มโนมัยสันติภาพ
113
1114003157
นางสาว จันตนา ศฤงคาร
114
1114003181
นางสาว บุษกร นวลพลับ
115
1114003189
นางสาว นิตยา เพชรสุกร

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

1114003230
1114003252
1114003261
1114003269
1114003286
1114003299
1114003320
1114003321
1114003326
1114003331
1114003337

นาย นพรัตน์ ไทยถัด
นางสาว สุจิรา ปล้องแก้ว
นางสาว ปิยรัตน์ คำทิพย์
นางสาว วรัญญา ท่าห้อง
นางสาว ณัฐฐิรา์ ถาวรกาญจน์วริศ
นางสาว ฐาปนีย์ พฤษชาติ
นางสาว ศิริลักษณ์ ทองแก้ว
นางสาว มยุรี บุญจู
นางสาว ธัญลักษณ์ ราชสุวรรณ
นางสาว เมธินี ดำจันทร์
นางสาว อัมพาพร อรุณสวัสดิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 4
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
127
1114003405
สิบเอกหญิง ปริยดา ชาบัวคำ
128
1114003408
นาย สมศักดิ์ แป้นเกิด
129
1114003438
นาย กิตติบดี แก้วพิพัฒน์
130
1114003439
นางสาว ศิริพร คงพราหมณ์
131
1114003458
นางสาว วรัญญา อุดมตรีทรัพย์
132
1114003533
นางสาว ดุษฎี ชูนุ่น
133
1114003582
นางสาว ณัฐวัลย์ แก้วเนิน
134
1114003598
นางสาว ยุซลีณา ยูโซะ
135
1114003611
นางสาว ธันย์ชนก กาสุวรรณ์
136
1114003655
นางสาว สุพรรษา รักษ์วงค์
137
1114003693
นางสาว พรพิมล วาสนามงคล
138
1114003715
นางสาว สุภาวดี ทองแก้ว
139
1114003755
นางสาว พนิดา เพชรขวัญ
140
1114003756
นางสาว ยานี ยาเล
141
1114003819
นาย ฟุรกรณ์ หลังจิ
142
1114003847
นางสาว นิตยา มานุ้ย
143
1114003893
นางสาว วิชญาดา เกิดขุมทอง
144
1114003944
นางสาว เนตรศจี ปรีชา
145
1114004000
นาย เสกสันต์ ผาภูมมา
146
1114004001
นาย อภิรมย์ พานิชศิริ
147
1114004008
นางสาว กนกวลี สังข์วงศ์
148
1114004009
นาย กรวิทย์ เกื้อคลัง
149
1114004017
นางสาว สุดารัตน์ บุหงอ
150
1114004029
นางสาว ดวงฤดี ชีวะ
151
1114004034
นาย กระจ่าง บุญโณ
152
1114004056
นางสาว มาลินี ประจง
153
1114004076
นาย ธนกฤติ หวันสมัน
154
1114004103
นาย นฤพนธ์ จันทร์รุ่งสันติ
155
1114004123
นางสาว นิยดา นาขวัญ
156
1114004144
นางสาว ทิยารัตน์ จงแสง
157
1114004162
นางสาว จิตรลดา โยมเนียม

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

1114004231
1114004233
1114004329
1114004380
1114004391
1114004481
1114004485
1114004509
1114004601
1114004619
1114004679

นางสาว นัสรียะ เจะเลง
นางสาว พฤกษา สงสิงห์
นางสาว จัตุพร ภาคภูมิ
นางสาว ฐาปานีย์ สกุลรัตน์
นาง เบญจมาศ ขำขาว
นาย ยุทธจักร กวีพันธ์
นางสาว สิริพร ขาวผ่อง
นางสาว จิราภรณ์ มูลี
นางสาว ณิชดาพร หวานสนิท
นางสาว ผานิต แก้วทอน
นางสาว พัชรี น้ำแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 5
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
169
1114004686
นาย ปฏิญญา แก้วแจ้ง
170
1114004690
นางสาว ระพีพันธุ์ จันทร์แดง
171
1114004716
นางสาว ซากีนา วามิง
172
1114004718
นาย นนทกร โอฬาร์ชน
173
1114004770
นางสาว รัชนี เต๋เอียดหยอ
174
1114004783
นางสาว ธิดารัตน์ มณีกาญจน์
175
1114004868
นาย ชัยยะ เกลี้ยงทอง
176
1114004881
นางสาว ฮาลิหม๊ะ แหล๊ะโต๊ะหีม
177
1114004882
นางสินีนาฏ สุวรรณมณี
178
1114004908
นาย ชศรุณ พลาบูลย์
179
1114004920
นาย ชัยณรงค์ จะรา
180
1114004931
นาง สุไรยา นิยมเดชา
181
1114004948
นางสาว จุรีวรรณ ปานดำ
182
1114005046
นางสาว อนิษฎา หมาดอี
183
1114005065
นาง สุกัลยา ทองหนูนุ้ย
184
1114005071
นางสาว นัยนันท์ ศักดิ์ช่วย
185
1114005076
นางสาว ธาราวรรณ พรหมรัตน์
186
1114005081
นางสาว ฮาร์ซียะห์ ฮาเซ็ม
187
1114005083
นางสาว ณิชนันท์ เพชรนาคิน
188
1114005118
นางสาว กมลชนก หินน้อย
189
1114005160
นางสาว ธัญญลักษณ์ น้อยนารถ
190
1114005207
นางสาว นิจรินทร์ ไม้เรียง
191
1114005239
นางสาว นูรีเย๊าะ เหมเภอ
192
1114005246
นางสาว ปัตมา ชุมช่วย
193
1114005258
นาย จิรศักดิ์ รักษาศรี
194
1114005298
นางสาว สุภาพร สมจันทร์
195
1114005312
นางสาว รัตนาภรณ์ คงเขียว
196
1114005338
นางสาว สร้อยเพชร แสงศิริ
197
1114005340
นางสาว รัตน์ดาวรรณ ขันแก้ว
198
1114005350
นางสาว วรรณภา สมบูรณ์สร้าง
199
1114005371
นางสาว สุชาดา นาสนิท

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

1114005383
1114005421
1114005439
1114005477
1114005478
1114005484
1114005512
1114005524
1114005548
1114005558
1114005561

นางสาว จุติมา อาสนะ
นางสาว ณัฐิยา อาษา
นางสาว ทรีนภา อริยวงศ์
นางสาว สุกัญญา หนูขำ
นางสาว ณัฐธนา จันทร์ปรุง
นางสาว พลอยอัปสร บัวทิพย์
นางสาว มาวะดี ศรีพลอย
นางสาว ฮายาศ สนิบู
นาย สุริยะ ดอเส็น
นางสาว สิริวรรณ เทพคุม
นาย พัทธพงศ์ ขุนสุยหนู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 6
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
211
1114005566
นางสาว วัลลภา ทับทิม
212
1114005581
นางสาว ตรีนภา จันทร์พุ่ม
213
1114005595
นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดจิตร
214
1114005614
นางสาว นาถยา ขันดำ
215
1114005629
นางสาว ธีรารัตน์ หนูละออง
216
1114005638
นางสาว สาวิตรี ไชยวรรณ
217
1114005639
นางสาว ปรีดา โพชสาลี
218
1114005655
นางสาว กัลยา บุญคง
219
1114005683
นางสาว ฐิติพร รอดคุ้ม
220
1114005703
นางสาว อโณทัย ส่งแสง
221
1114005710
นางสาว จารุวรรณ เซ่งเตี้ยน
222
1114005732
นางสาว ชาคริยา โยธารักษ์
223
1114005752
นางสาว สุภาณี คงสิทธิ์
224
1114005785
นาง วิลัยวัลย์ พนิชยากุล
225
1114005786
นางสาว นุชจรีย์ เนาเนินทอง
226
1114005790
นางสาว นงนุช ขุนเทพ
227
1114005836
นางสาว นลินี มีเดช
228
1114005857
นางสาว สายฝน ดีนายัง
229
1114005867
นางสาว ธิติยา เรืองศรี
230
1114005947
นางสาว ธนัชญา วงศ์สิริภาส
231
1114005959
นาง รูซีตา มะดามิ
232
1114005966
นาง กาญจนา ชูเรือง
233
1114005989
นางสาว สมลักษณ์ หมวดชัยทอง
234
1114006003
นางสาว ปิยนาถ สุตตะระ
235
1114006008
นาย ชวพจน์ สุขสวัสดิ์
236
1114006075
นางสาว อินธิรา ยีดิง
237
1114006092
นางสาว อิลฮาม บือราเฮง
238
1114006118
นางสาว ณัฐธิดา คุ้มรักษ์
239
1114006134
นางสาว ณัฐธิดา พุฒคง
240
1114006158
นางสาว สุภารัตน์ กลางนุรักษ์
241
1114006200
นางสาว ดาริน กลางนุรักษ์

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

1114006235
1114006243
1114006252
1114006265
1114006318
1114006337
1114006374
1114006382
1114006387
1114006390
1114006392

นางสาว วนิสา พรหมรัตน์
นางสาว ปาริดา โชติเชย
นางสาว เบญจวรรณ บุญทอง
นาง ฌานิดา ไกรนรา
นางสาว อาอีเสาะ เตะโระ
นางสาว นันทิยา มุสิกะ
นางสาว พรพิมล จันทร์ดำ
นางสาว เพ็ญจันทร์ แก้วยอดเขา
นางสาว นันท์นภัส เกษยาว
นางสาว นูรพัชรีย์ ยาเซ็ง
นางสาว สุวิมล ศรีปล้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 7
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
253
1114006395
นาย นภัทร ภัทรเดชากูล
254
1114006397
นางสาว ชุตินันท์ พุมดวง
255
1114006462
นางสาว ปทุมมาศ ถาวรจิตต์
256
1114006495
นางสาว เยาวดี ศรีราม
257
1114006497
นางสาว อัจฉริยะพร มะโนนำ
258
1114006500
นางสาว วินิตย์ เชี่ยวชาญศิลป์
259
1114006521
นางสาว ภริตพร บัวอนันต์
260
1114006530
นางสาว ณัฐสุดา สังข์ทอง
261
1114006542
นางสาว วิกานดา นกศรีแก้ว
262
1114006559
นางสาว ทิพย์สุดา ถนอมชู
263
1114006591
นาง ยุวลักษณ์ ราชเดิม
264
1114006606
นางสาว รุสมาวาตี เจะโซะ
265
1114006608
นางสาว กรกนก เรืองวิทยานนท์
266
1114006622
นางสาว สุสิริน ช่างประดิษฐ
267
1114006655
นางสาว พวงเพชร แซ่ภู่
268
1114006665
นาง วลัยพร ประไพภักดิ์
269
1114006670
นางสาว ญาติมา บุญยิ่ง
270
1114006677
นางสาว เมธารัตน์ จำนง
271
1114006678
นางสาว สายใจ ดวงมณี
272
1114006693
นางสาว กมลวรรณ บุญยิ่ง
273
1114006698
นางสาว บุบผา เวสโกสิทธิ์
274
1114006723
นางสาว สุนีดา อาแวกือจิ
275
1114006761
นางสาว พัณนิดา อ่อนรักษ์
276
1114006849
นาย จักรกริช ศรีสุขใส
277
1114006857
นางสาว อนุสรา บ่อน้อย
278
1114006885
นางสาว อรอุมา ทิพรัตน์
279
1114006894
นางสาว ขวัญชื่น แซ่ฮอ
280
1114006895
นางสาว อังสนา แซ่ฮอ
281
1114006904
นาย พงศธร พรหมพิชัย
282
1114006926
นาง อรอนงค์ ล่วนรักษ์
283
1114006943
นางสาว นันทิชา ยิ้มเกิด

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

1114006962
1114006966
1114006983
1114006996
1114006998
1114007040
1114007044
1114007052
1114007096
1114007187
1114007192

นางสาว จารุณี นุ้ยขาว
นาง สุภาวรรณ พรหมแก้ว
นางสาว อุษณีย์ ยังเจริญ
นาย ธวัช เปาะทอง
นางสาว จันทนา วันดี
นางสาว สายชล สิกขาจารย์
นางสาว สิรีรัตน์ วิเศษรัตน์
นางสาว รุสนี หลังยาหน่าย
นาย อานันต์ นาวารี
นางสาว สุดารัตน์ เพชรรักษ์
นาย นายอายุบ ลาเต๊ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 8
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
295
1114007276
นางสาว มณฑิรา เรืองเกิด
296
1114007277
นาย วันเฟาซัน แวปูเต๊ะ
297
1114007319
นางสาว อรวรรณ เกลี้ยงสงค์
298
1114007327
นาย อดิศักดิ์ อ๋องสกุล
299
1114007335
นางสาว ศุภรัตน์ รัตนคช
300
1114007354
นาย อัศวเดช ขวัญแก้ว
301
1114007404
นางสาว ชนิดาภา รัตนบุรี
302
1114007411
นางสาว โรซนานี หะยีสาและ
303
1114007462
นางสาว อริสรา รัตนกระจ่าง
304
1114007467
นางสาว สมหญิง ภักดีชนะ
305
1114007470
นางสาว มลิษา อินทสา
306
1114007490
นางสาว จีรวรรณ นิลอุปถัมภ์
307
1114007500
นาย พรมมา สิทธิ์ทอง
308
1114007501
นางสาว วรรณรัตน์ ใจซื่อ
309
1114007525
นางสาว เกศมณี จิตเที่ยง
310
1114007547
นางสาว นุชนาฏ เพ็ชร์ล่อง
311
1114007616
นางสาว พรปวีณ์ บุญกาญจน์
312
1114007735
นางสาว ภัทรวดี จำใบรัตน์
313
1114007749
นาย เฉลิมพล เอ่งฉ้วน
314
1114007771
นางสาว กชมน พิชัยยุทธ
315
1114007804
นาง กนกวรรณ คูณเรือง
316
1114007808
นางสาว สุวพิชชา นาคบรรพ์
317
1114007810
นาง จินตนา รักแก้ว
318
1114007826
นางสาว บุญเอื้อ ผกามาศ
319
1114007880
นางสาว อรธิดา สมัคธรรม
320
1114007881
นางสาว จิรัญญา สิงละเอียด
321
1114007889
นาง จุมพฎา เพียรพันธ์
322
1114007906
นางสาว ปัชจิมานารถ ปัตตา
323
1114007928
นางสาว วาสนา ไกรเทพ
324
1114007935
นาย ศีลวัต ก้องเจริญกิจ
325
1114007941
นาย ภาคภูมิ หีตพัฒน์

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

1114007954
1114007978
1114007995
1114008033
1114008062
1114008085
1114008102
1114008109
1114008122
1114008182
1114008185

นางสาว นภาพร สุปันตี
นาย นวพล เทพนรินทร์
นางสาว เมธิณี วิเสทอง
นาย ธรรมรัตน์ หัตประดิษฐ์
นางสาว นันทัชพร วิโนทัย
นางสาว ศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
นางสาว ธนาภรณ์ ขันสังข์
นาย นเรศ หนูชู
นางสาว สัณห์สิรี กาญจนานุกูล
นางสาว ภริดา เพ็ชรเล็ก
นางสาว มุกดา ลั่นสิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 9
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
337
1114008197
นาย เจษฎา หลักซุม
338
1114008224
นางสาว วาสนา จันทกรณ์
339
1114008237
นางสาว ศิลดา สุทธิจุฑามณี
340
1114008293
นาย พฤกษ์ แก้วบันดิษฐ์
341
1114008304
นางสาว ต่วนซารีฟะห์ฮัซเมาะห์ อดุลรัส
342
1114008341
นาง อังคณา ลายหมู่
343
1114008343
นางสาว กุลชลี ถนอมศักดิ์
344
1114008362
นาย อรรถกร โชติพืช
345
1114008391
นางสาวศิรินภา อินทมะ
346
1114008422
นางสาว พัชรา ภู่สวัสดิ์
347
1114008427
นางสาว ญัศมีน หวันสนิ
348
1114008438
นางสาว เดือนเพ็ญ ขุนฤทธิ์
349
1114008439
นางสาว กรเกตุ ชูชุม
350
1114008480
นาง ชาลิณี ถิ่นแก้ว
351
1114008547
นาย ณัฐกิตติ์ หนูรินทร์
352
1114008571
นางสาว ภัณฑิลา กูลเกื้อ
353
1114008579
นางสาว ชุติมา การะเกต
354
1114008597
นาย วัชระ หนูชู
355
1114008608
ว่าที่ ร.ต.หญิง วรัชยา ด้วงเพ็ชร
356
1114008621
นาย ธีรชัย หวันหมาน
357
1114008636
นางสาว ดวงพร บุญพยุง
358
1114008643
นาย ทิวากร สัมมาสุข
359
1114008675
นาย สุเมธ เอียดเกลี้ยง
360
1114008704
นางสาว พรรณษา เพชรทอง
361
1114008726
นาง ณัฐธิดา สังข์ศิลป์ชัย
362
1114008784
นาย สุนทร สังข์แก้ว
363
1114008788
นางสาว วรวรรณ ผกามาศ
364
1114008793
นาย นทีบดี จุลบุษรา
365
1114008797
นาง ยูหรอ กาเด็น
366
1114008802
นาย ธีรยุทธ ทองโอ่
367
1114008804
นาย อับดุลเล๊าะ ปาโละ

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

1114008809
1114008817
1114008834
1114008839
1114008840
1114008871
1114008873
1114008887
1114008912
1114008915
1114008928

นางสาว ภัทรพร ตันติวุฒิพงศ์
นาง ราชาวดี เพชรรัตน์
นาย ไพศาล สุขด้วง
นางสาว นฤมล คำพุทธ
นางสาว มาเรียม โต๊ะประดู่
นางสาว ปรวีย์ เหล่าธีรกาญจนา
นางสาว เจนจิรา นิ่มรักษ์
นาย นันทวุฒิ สมรูป
นาย ชวกาญจน์ ขาวเพชร
นางสาว สุกัญญา ทองเพิ่ม
นางสาว ทัตพิชา คงเคว็จ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 10
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
379
1114008959
นาง ประทีป แทนรินทร์
380
1114008975
นางสาว พัชรี ศรีวรรณ
381
1114008997
นางสาว ณัฐธิกา อาคะมา
382
1114008999
นางสาว สุกัลยา สุขแต้ม
383
1114009000
นางสาว วศินี ศรีโมรา
384
1114009091
นาย กฤษฏิ์ โพชนุกูล
385
1114009105
นางสาว รุ่งนภา ยกย่อง
386
1114009145
นางสาว ซูฮาดา สาและ
387
1114009150
นาย ว่อง แก้วนพ
388
1114009178
นางสาว วรางคณา เวชพราหมณ์
389
1114009195
นางสาว ณัฐณีวัลย์ เจริญรักษ์
390
1114009210
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตรลดา ช่วยสงคราม
391
1114009212
นางสาว กมลทิพย์ เล็กจริง
392
1114009213
นางสาว ชนินทิรา ทองพุ่ม
393
1114009272
นางสาว ธิดารัตน์ ขาวปลื้ม
394
1114009301
นางสาว สุดารัตน์ ทองศรี
395
1114009320
นางสาว ไพลิน ช่วยดำรงค์
396
1114009334
นาง เพียงใจ รักดี
397
1114009388
นางสาว สิรัญญา อนุรักษ์
398
1114009413
นางสาว ปวีณา หาญทะเล
399
1114009436
นางสาว จุฑามาศ ผ่องใส
400
1114009447
นางสาว ณัฐพร ไชยอาษา
401
1114009474
นางสาว ศิริพร อินทสโร
402
1114009494
นาย มุบัชชิร พรหมปลัด
403
1114009495
นางสาว กัญญพัชร มุสิกวงศ์
404
1114009498
นางสาว นิสรีน พรหมปลัด
405
1114009515
นางสาว สุนิสา จรัญรักษ์
406
1114009524
นาย ชนน เพชรอาวุธ
407
1114009525
นางสาว ทัศนียา ทองสม
408
1114009540
นางสาว อรวรรณ จรัญรักษ์
409
1114009541
นางสาว วิรัลภัทร เศียรอินทร์

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

1114009657
1114009668
1114009686
1114009702
1114009714
1114009726
1114009749
1114009807
1114009857
1114009865
1114009904

นางสาว สุนิศา คชหึงษ์
นางสาว จริยา ขันนุ้ย
นางสาว จิรกาญจน์ แผ่นทอง
นาย บัญญัติ รักษา
นางสาว พัชรี สุวรรณธาดา
นาย ปราศรัย สุริเย
นางสาว ณัฐธิ์ ฤทธิรุณ
นาย ศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ
นาง กิติยาวรรณ ขวัญคง
นางสาว ศุกร์นภา ทองกล่ำ
นางสาว สุภาพร เฉ่งไล่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 11
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
421
1114009992
นางสาว พรทิพย์ กาเทพ
422
1114009996
นางสาว จิรวรรณ สุกรอดรู้
423
1114010005
นาย สยุมภู โสมสุข
424
1114010033
นาย นัศรุน หรนรุ่ง
425
1114010035
นาง จุฑารัตน์ ศรีเทพ
426
1114010038
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุไร เพ็ชรสุข
427
1114010041
ว่าที่ร้อยโท วงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้ว
428
1114010051
นาย โสทอน หมวดหรี่
429
1114010083
นาย จินิพัฒน์ จันทรพัฒน์
430
1114010087
นางสาว จุฑารัตน์ สงวนคำ
431
1114010092
นาง วิจิตรา ศิริสาธิตกิจ
432
1114010097
นาย ทรงวุฒิ เหมพิทักษ์
433
1114010110
นาย ยศฐพงศ พนตชนก
434
1114010132
นาง นุชฎาภรณ์ ตันติศักดิ์
435
1114010164
นาง ดวงดาว ศรีรัตน์
436
1114010172
นางสาว ละอองดาว แก้วพุฒ
437
1114010207
นางสาว มาลัยรัตน์ คงศาลา
438
1114010213
นาง ศิริกานต์ บุญรอดน้อย
439
1114010229
นางสาว ฐาปนี จันทร์งาม
440
1114010268
นาย วัชรพล ทองขจร
441
1114010383
นางสาว นาถฤดี มิตรวงค์
442
1114010398
นางสาว ตรีนุช ศุภลักษณ์
443
1114010430
นางสาว ทยิดา กุลธนาวานิช
444
1114010450
นางสาว อวยพร สะรุโณ
445
1114010452
นาง อารีย์ ทองดี
446
1114010456
นางสาว กัลทิมา ฮะยีจูด
447
1114010463
นางสาว วิจิตรา จันทรกุล
448
1114010486
นางสาว วิไลภรณ์ บุญจริง
449
1114010488
ว่าที่ ร.ต.หญิง กิตติยา ศรีรักษ์
450
1114010523
นาย สามีดอล ตุกังหัน
451
1114010546
นางสาว ชัชรินทร์ สุขเวทย์

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

1114010562
1114010597
1114010628
1114010651
1114010653
1114010660
1114010700
1114010710
1114010716
1114010718
1114010770

นางสาว วรรัตน์ ช่วยชนะ
นาย สุรชัย ตาเดอิน
นางสาว นิภาพร ขวัญเมือง
นางสาว นฤพร อิสระพัฒนสุข
นาย พิทูลย์ กาวชู
นางสาว ปวีณา ชูบุญทอง
นางสาว อัจฉราภรณ์ คงรักษา
นางสาว ขนิษฐา อาจหาญ
นาง เนริษา ขวัญทอง
นางสาว จุฑามาศ อ่องสัน
นาย ชัยรัตน์ ขวัญหวาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 12
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
463
1114010789
นางสาว ขวัญหทัย ไชยทอง
464
1114010799
นาย คมเดช เกมตาสา
465
1114010839
นางสาว ณิชกานต์ วะเจดีย์
466
1114010852
นางสาว ปัณณิกา สุวรรณเกล้า
467
1114010864
นางสาว ศุจิรา ชาญชญานนท์
468
1114010875
นางสาว เพ็ญแข ชูอักษร
469
1114010918
นางสาว นุชรีย์ บวชชุม
470
1114010932
นางสาว กัลยกร สุวรรณขำ
471
1114010947
นางสาว วรรณิษา กุลนาพิมพ์
472
1114010948
นางสาว อรุณศรี นุ่นศรี
473
1114010951
นางสาว โชติกานต พาหุบุตร
474
1114010970
นางสาว สิทธิรันดร มากช่วย
475
1114010974
นางสาว พิชญา ยวงใย
476
1114010999
นาย กิตติีพงษ์ ประวัติ
477
1114011044
นางสาว นิลญา หอยสกุล
478
1114011074
นางสาว อุใหม่ สัญกูล
479
1114011117
นางสาว สุมิตรตรา จันทร์ปาน
480
1114011127
นางสาว ศิริวรรณ วงค์หงษ์
481
1114011130
นางสาว มัตถกาญจน์ เอียดดำ
482
1114011144
นางสาว วาสนา ช่วยนะ
483
1114011155
นาย รักชาติ สุวรรณโชติ
484
1114011158
นางสาว นฤวรรณ วงศ์โสภา
485
1114011166
นางสาว กัญญ์ณัชชาชนก ไกรสิทธิ์
486
1114011178
นางสาว จิรัฐติกาล เกิดปากแพรก
487
1114011202
นาย สุธิพร ขุนทอง
488
1114011204
นางสาว กฤติกา วีรพัฒนาสุวรรณ
489
1114011209
นางสาว ปานดวงใจ ชลสงคราม
490
1114011231
นางสาว ชุติมา ลิ้มเต้
491
1114011250
นางสาว วาสนา อนุพันธ์
492
1114011264
นางสาว อามีเน๊าะ มะลาเฮง
493
1114011288
นางสาว นภาพร แดนป่ากลาง

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

1114011298
1114011314
1114011357
1114011370
1114011372
1114011384
1114011406
1114011413
1114011414
1114011415
1114011423

นาง ณัฐกานต์ นัครีพงศ์
นางสาว มุกรวี สุวรรณชาตรี
นางสาว ธารวิมล คชินทร์
นางสาว ชุลี ฟุ้งเฟื่อง
นางสาว ณัฐธันยา ตรีตรง
นางสาว บุษยมาศ สิทธิศักดิ์
นางสาว ฉัตรสุดา ดำช่วย
นาง สุพรรษา ย้อยรักษ์
นาย ฤทธิไกร ตวงสิน
นางสาว รัตน์ชฎาภรณ์ สนใจ
นางสาว อัจรพร บุญรุ่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 13
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
505
1114011474
นางสาว หทัยขวัญ แซ่ว่อง
506
1114011477
นางสาว ศิริธร แก้วกลม
507
1114011494
นาง นุรซาฮีลา ดุลยเสรี
508
1114011506
นางสาว สิรินท์ยาภา เพ็งบูรณ์
509
1114011542
นาย ประชากร คลองรั้ว
510
1114011562
นาย วัชรินทร์ ใจชื่น
511
1114011567
นางสาว อมรศิริ คงชู
512
1114011576
นางสาว ต่วนโซเฟียะห์ ตงคอมอง
513
1114011586
นาย อิลฮาม สือรี
514
1114011638
นาย อนุพงษ์ นวลจันทร์
515
1114011649
นางสาว ปวันรัตน์ รอดทอง
516
1114011676
นางสาว สุไรยา หมะจิ
517
1114011694
นาย ฮาหรูน สันหละ
518
1114011721
นาย ทองใบ ด้วงคำสี
519
1114011760
นางสาว ปทุมมาศ ฐานิสสรณ์
520
1114011776
นางสาว สุดาวรรณ จิตแจ่ม
521
1114011782
นางสาว ปฐมพร เกตุกำพล
522
1114011785
นางสาว อัซรีนา เบ็ญนา
523
1114011786
นางสาว โรสนาีนี อาแว
524
1114011823
นางสาว ปิยาพร รักษาวงศ์
525
1114011848
นาย นายสุนันต์ สะซีลอ
526
1114011852
นาย ยุทธนา ว่องทิพากร
527
1114011863
นางสาว อโนทัย เจือกโว้น
528
1114011866
นางสาว ธัญชนก อินทร์ทองคง
529
1114011878
นางสาว นันทิกาญจน์ ฤทธิมา
530
1114011896
นางสาว อโนทัย เพชรดำ
531
1114011912
นางสาว ณัฐณิชา สุขใส
532
1114011918
นางสาว จิรารัตน์ เล็กเกาะทวด
533
1114011981
นางสาว เรวดี กิจเวช
534
1114011983
นาย ทรงเผ่า ช่วยคงมา
535
1114012033
นางสาว อามาณี ตาเห

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

1114012057
1114012128
1114012139
1114012178
1114012244
1114012255
1114012259
1114012261
1114012268
1114012272
1114012273

นางสาว มริษา ขุนศักดิ์
นางสาว นูรไอนี สตัม
นางสาว ไปรมาพร วุฒินิติกร
นาย พศวีร์ อินทะโร
นางสาว อุบลทิพย์ รักวงษ์
นางสาว นิตยา ทองมาก
นาง บุปผา เฮ่าตระกูล
นาย อานนท์ ยิ่งสั่ว
นางสาว รพีพรรณ นาคประเสริฐ
นางสาว สุวิษา สุวรรณชาติ
นาง บุณยวีร์ พัฒโน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 14
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
547
1114012286
นางสาว บูหลัน เปรมใจ
548
1114012294
นาง ปิ่นนภา นวลคล้าย
549
1114012299
นาย มูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ
550
1114012336
นางสาว กัลยาณี กล่ำกลิ่น
551
1114012348
นางสาว วรรณิศา โมราบุญ
552
1114012371
นางสาว กัญญาภัค นกหนู
553
1114012374
นาย สมาน หวันหวัง
554
1114012389
นาย วีรยุทธ พงศ์วิฑรูย์
555
1114012390
นางสาว น้ำฝน พรหมรักษา
556
1114012437
นางสาว ศุภวรรณ ภัทรคุปต์
557
1114012438
นาง อารยา การีซอ
558
1114012482
นางสาว จันทรา บุญพันธ์
559
1114012483
นางสาว จิราวรรณ พรมทอง
560
1114012489
นางสาว เทวิกาญจน์ แสนดวงดี
561
1114012547
นาย ปิยวัช ผลสืบ
562
1114012584
นางสาว อาภาภรณ์ สวัสดิรักษา
563
1114012594
นางสาว ภัสราภรณ์ แซ่ลี้
564
1114012627
นาย วุฒิพงศ์ แสงทวี
565
1114012629
นาย จีระศักดิ์ ชาญประเสริฐกุล
566
1114012675
นางสาว อาภรณ์ ชูศรี
567
1114012706
นาย พีราวิชญ์ คีรีกิ้น
568
1114012711
นางสาว กุลนันท์ มาศจด
569
1114012722
นางสาว นางสาวชนิศา ศรทอง
570
1114012737
นางสาว ภัทรพร บูรพนาวิบูลย์
571
1114012788
นางสาว ภัสรา ลิ่มสกุล
572
1114012805
นางสาว สุภาวดี บุตรเติบ
573
1114012817
นางสาว นิตยา นวนจันทร์
574
1114012834
นางสาว เนตรชนก จิตรัว
575
1114012860
นางสาว สุนันทา สวัสดี
576
1114012872
นาย จักรพงศ์ ติณธนานนท์
577
1114012884
นางสาว นววรรณ เเก้วหนู

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

1114012888
1114012904
1114012917
1114012935
1114012982
1114013028
1114013051
1114013065
1114013072
1114013074
1114013076

นาย อาหมัด โอกาศ
นาย ณกฤช บัวจันทร์
นางสาว เสาด๊ะ หัดหมัด
นาย อับบัส หลีเยาว์
นางสาว จริยา ศรีสว่าง
นางสาว มาเรียม สาและ
นางสาว นิลเนตร สุรรัตน์
นาง ซารีนา อับดนเลาะ
นางสาว สุภาวดี อ้นชู
นาย อัดนาน อูเต็ง
นาย ปณัยกร แซ่เฉี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 15
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
589
1114013090
นางสาว บีบีฮับซ๊ะห์ สันง๊ะ
590
1114013129
นางสาว สุมาลี แคล้วพงษ์
591
1114013135
นาย ณัฐวุฒิ พุทธรักษา
592
1114013198
นางสาว ศุภลักษณ์ ปักษี
593
1114013202
นางสาว อายีซ๊ะ เจ๊ะนี
594
1114013210
นางสาว ขวัญธิดา มากน้อย
595
1114013230
นางสาว ศุภราภรณ์ บุญชิน
596
1114013240
นางสาว ศิริพร ใหม่แก้ว
597
1114013289
นางสาว สุนิสา รักษายศ
598
1114013303
นางสาว นูรีดา อาแย
599
1114013326
นาง สุบรรณ สิทธิชัย
600
1114013352
นาย นายธุวานันท์ มาละกา
601
1114013395
นางสาว สุไรดา มามะ
602
1114013424
นางสาว ญาณิศา ทองศิลป์
603
1114013440
นางสาว ณฐพร ดีหมัด
604
1114013493
นางสาว กัญญาพัชร สีคง
605
1114013520
นางสาว สุรียาน ลีแงตายี
606
1114013555
นาย อานิส ปาละอุตง
607
1114013573
นาย มุสตอพา ขอยาแม
608
1114013600
นาย กูมารูดิง กูบูโด
609
1114013616
นาย ณัฐวุฒิ ขวดหรีม
610
1114013630
นางสาว เกตุวลี วงศ์เจริญ
611
1114013638
ร้อยตำรวจโท จิรพงค์ เจียดคง
612
1114013672
นางสาว ณัฐพร จิตอำนวย
613
1114013677
นาง รัชดาภรณ์ พรามหณ์ทอง
614
1114013735
นาย มะยูโซะ กาโบะ
615
1114013845
นาย วรรธนันทน์ นิลสุวรรณ
616
1114013847
นางสาว อรณิชา อริยวงศ์
617
1114013863
นางสาว ขวัญใจ สงแก้ว
618
1114013870
นาย ดลอาหรีด หมัดโส๊ะ
619
1114013886
นางสาว รุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ

620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

1114013893
1114013938
1114013993
1114014002
1114014007
1114014019
1114014065
1114014086
1114014153
1114014155
1114014180

นางสาว นงลักษณ์ หอมหวล
นางสาว สุภัทรา สมจริง
นางสาว อรวรรณ หนูคง
นาง ฝารีดะ บัวศรี
นาง กิตติยาพร วงศ์สามารถ
นางสาว กชพร อุตสาห์
นางสาว ศรัญญา วาหะรักษ์
นางสาว ฑิฆัมพร ภิญโญ
นาย เสกศักดิ์ น้ำรอบ
นางสาว ฟาฎีลัด รอนิง
นางสาว วีริยา หยดย้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 16
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
631
1114014184
นางสาว กุลนิษฐ์ สังข์สุวรรณ
632
1114014219
นางสาว รติลักษณ์ ยินเจริญ
633
1114014274
นางสาว มยุรี บุญมาศ
634
1114014287
นาย เกศวายุธ รักษ์กุล
635
1114014367
นางสาว คนึงนิตย์ สุคนธรัตน์
636
1114014397
นางสาว ปรียาภรณ์ ช่องประเสริฐ
637
1114014411
นาย สุรชัย หมัดหลี
638
1114014413
นางสาว เสาวภา ใจตรง
639
1114014416
นางสาว ภาวิณี เป็นไทย
640
1114014419
นางสาว วิไลพร มาเอียด
641
1114014439
นางสาว เปรมฤดี ปานมาตย์
642
1114014460
นาง ศุทธิกานต์ สุทธิปัญญาปกรณ์
643
1114014463
นาย ภัทรนนฑ์ สุทธิสว่าง
644
1114014467
นาย คเณศ พลเพชร
645
1114014520
นางสาว กนกวรรณ พิพัฒน์พุฒิวงศ์
646
1114014530
พระ ศฤทธิ์ นกหนู
647
1114014532
นาย เสถียร ศิริกุล
648
1114014535
นาย รอซะ ดือรามะ
649
1114014553
นางสาว นันทรัตน์ จินดา
650
1114014560
นางสาว เปรมฤดี เขียวจีน
651
1114014565
นางสาว ศิริพร จันทร์มณี
652
1114014568
นางสาว ต่วนนูซีฮาน มือกะหามะ
653
1114014576
นางสาว อิษฏา มาเจริญ
654
1114014622
นางสาว ปัญจพร เกื้อนุ้ย
655
1114014626
นางสาว มาศศุภา สังฆรักษ์
656
1114014632
นาง ประภาศรี เปาวัลย์
657
1114014634
นางสาว สุจิตรา พุ่มแก้ว
658
1114014641
นางสาว ปัทมา ขวัญสกุล
659
1114014649
นางสาว กฤติยา ยงประเดิม
660
1114014658
นางสาว อัสมา มรรคาเขต
661
1114014711
นางสาว นูรีณา ดาโอะ

662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

1114014730
1114014731
1114014734
1114014771
1114014807
1114014826
1114014829
1114014830
1114014831
1114014858
1114014897

นางสาว มัลลิกา รัตพันธ์
นางสาว วิภาดา เพชรรัตน์
นาย พัทฒพงษ์ จันทร์ทิพย์
นาย วรศ้กดิ์ ศรีเจริญ
นาย สามารถ ชูสุข
นางสาว จรุณี เหล็มโส๊ะ
นางสาว อัญชิษา เขมะชัยเวช
นางสาว สุภัทราวดี หนูสอน
นางสาว ปานวดี ปานรงค์
นางสาว ฮาบีบะห์ ตาเยะ
นางสาว รวิวัลย์ ตรีประเสริฐสกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 17
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
673
1114014899
นาย ลุกมัน หะยีสุหลง
674
1114014915
นางสาว จารุพรรณ หนูสง
675
1114014929
นางสาว ขนิษฐา พลอยขาว
676
1114014950
นาย เชิดวงศ์ ชี้เจริญ
677
1114014970
นางสาว กุสุมา ทองต้ง
678
1114014976
นางสาว วรุณศิริ รอดทองสุข
679
1114014977
นางสาว พานิศา สรรเพชร
680
1114014980
นางสาว สุชารีย์ ศรีสวสัดิ์
681
1114014994
นางสาว สุมาลี ประจำน้อย
682
1114014996
นางสาว มารือนี ลาเต๊ะ
683
1114015002
นาง ธนัชชา รอดกันภัย
684
1114015016
นางสาว วิภารัตน์ สิทธิสถิตย์
685
1114015043
นางสาว ผลฤทัย ศรีเทพ
686
1114015083
นางสาว พนิดา หวังสป
687
1114015093
นางสาว จิราภรณ์ หม้อน้ำร้อน
688
1114015111
นาย ศุภณัต หนูเซ่ง
689
1114015139
นางสาว จุฑารัตน์ หิรัญรัตน์
690
1114015151
นางสาว กรรณิกา วังบัวทอง
691
1114015152
นางสาว พิมลพรรณ สวนกูล
692
1114015162
นางสาว มาลินี แก้วแสงทอง
693
1114015163
นาย มูฮัมมัด ซำเซ็ง
694
1114015177
นางสาว จิราภรณ์ แซ่เจา
695
1114015193
นาย สมศักดิ์ เล้าหิน
696
1114015222
นางสาว อังคณา เวศยาสิรินทร์
697
1114015235
นางสาว นันทิยา เรืองอ่อน
698
1114015241
นาย นพดล คนซื่อ
699
1114015304
นาง จุรีรัตน์ ประสมพงษ์
700
1114015327
นาง รมณี ชูวรรณรักษ์
701
1114015336
นางสาว กาญจนา แซ่โค้ว
702
1114015337
นางสาว เรวดี แซ่โค้ว
703
1114015371
นาย สมาน ทรงชาติ

704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

1114015413
1114015420
1114015441
1114015466
1114015499
1114015510
1114015530
1114015537
1114015541
1114015583
1114015598

นางสาว วัชรีญา ยะวิเชียร
นางสาว บุญญารัตน์ มีฮิ่น
นางสาว ธัญกมล พัฒภูมิ
นาย ซุลกิฟลี ยิงทา
นางสาว พรทิพย์ ศุภนาม
นาย ยุทธพงค์ มณีรัตน์
นางสาว สุญาณีย์ ชูชนะ
นาย ธีร์ โสตสิทธิกำแหง
นาง เขมพิกา นาคีเภท
นาย นายวรวิทย์ เจ๊ะเลาะ
นางสาว ปริศนา หนูชูแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 18
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
715
1114015621
นางสาว พรรณทิพย์ บัวแย้ม
716
1114015625
นางสาว จินดา กาฬจันโท
717
1114015633
นางสาว บุษบา โชติพิรัตน์
718
1114015640
นาย ศุภณัฐ พรหมเพชร
719
1114015698
นางสาว ทวิกา ปราบปรี
720
1114015700
นางสาว รุสนา ดอเเม็ง
721
1114015704
นาย ภูริพงษ์ เพชรมณี
722
1114015718
นาย เทียนชัย ชามะสนธ์
723
1114015742
นาย อับดุลอาซิ สะมะฮอ
724
1114015747
นางสาว ชาลินี แก้วเนียม
725
1114015756
นางสาว เบญจพร เหล็งหนูดำ
726
1114015759
นาง รัชณีกร ด้วงทองกุล
727
1114015764
นาย ธวัตร มานะกล้า
728
1114015810
นางสาว โศจิรัตน์ ศุภนิจวัฒนา
729
1114015817
นาง หัสยา ธรรมเจริญ
730
1114015821
นาย กิตติพงษ์ ศรพิชัย
731
1114015825
นาง จารุวรรณ ฉิมเรศ
732
1114015835
นางสาว อัจจิมา พุฒแก้ว
733
1114015844
นาง สุวิมล พลรักษ์
734
1114015881
นางสาว ชุติมา ทองยอด
735
1114015890
นางสาว ณัตติกา แน่พิมาย
736
1114015899
นางสาว เบญจวรรณ คงรักษา
737
1114015907
นางสาว ปนัดดา แสงมณี
738
1114015917
นางสาว รติกาล กลับคง
739
1114015923
นางสาว นฤมล ชายชาติ
740
1114015930
นางสาว มายุดา สร้างสวน
741
1114015952
นางสาว วิลาวรรณ คงบัว
742
1114015979
นางสาว ขวัญเรือน สุวรรณรัตน์
743
1114015989
นางสาว วิภาวดี เตวิชชะนนท์
744
1114015995
นางสาว ลัดดาวรรณ์ รามฤทธิ์
745
1114016010
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มัลลิกา ชุมทอง

746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

1114016044
1114016054
1114016061
1114016093
1114016125
1114016131
1114016143
1114016149
1114016155
1114016166
1114016180

นาง กมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล
นาย อัสมาน แม
นางสาว โสรญา ภูรีเจริญชัย
นางสาว ทิพรัตน์ อ่อนทอง
นาง วัลลิกา สังข์แก้ว
นางสาว ปิยวรรณ ชุมช่วย
นางสาว สุวาลัย สานุโดด
นางสาว จุลีพร ศรีสุข
นาย สุทิศ ช่วยด้วง
นางสาว สุพิชฌาย์ เปี่ยมกาญจน์กุล
นางสาว หนึ่งฤทัย ช่วยปู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 19
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
757
1114016196
นางสาว ชรินรัตน์ สาลี
758
1114016210
นาย วิชาญ ชูพงค์
759
1114016218
นางสาว ธิดา ชื่นชนะ
760
1114016264
นางสาว เจนจิรา นันท์ดี
761
1114016270
นาย ชาคริต สุวรรณรัศมี
762
1114016272
นาง บุศริณร์ แน่พิมาย นครจิตต์
763
1114016309
นางสาว สิริมา พรหมสุข
764
1114016340
นางสาว เบญจพร ดีทองอ่อน
765
1114016374
นางสาว เก็ตติยาภา จำปามูล
766
1114016379
นางสาว สุทธดา ไชยรัตน์
767
1114016391
นางสาว มณฤดี ใจชะอุ่ม
768
1114016410
นาย ศุภชัย อุไร
769
1114016456
นางสาว ขวัญใจ กิตติปรีชากุล
770
1114016463
นาง ธัญณิชา วุฒิยิ่งยง
771
1114016483
นาย ฮัมดัน บุกะอะ
772
1114016489
นาย สุวิทย์ สะรีเดะ
773
1114016492
นางสาว วราลี ศุภกาญจนรัตน์
774
1114016495
นาย ปิยะณัฐ สุวรรณศิริ
775
1114016502
นางสาว สุกัญญา ทิพย์รักษ์
776
1114016522
นางสาว รัตนา จิโสะ
777
1114016534
นางสาว ณิชกมล ศรีสวัสดิ์
778
1114016550
นางสาว พรสุดา กะเส็ม
779
1114016566
นางสาว ปาตีเม๊าะ ดือราโอะ
780
1114016573
นางสาว อามีนา แซ่ลิ่ม
781
1114016598
นางสาว นูรลียานา ดือราโอะ
782
1114016600
นาย ธิติเวท หัสคุณ
783
1114016625
นางสาว ศศิประภา ไตรศรี
784
1114016637
นาย นพดล สวัสดิ์อุบล
785
1114016657
นางสาว รัชวรรณ สมพงค์
786
1114016697
นางสาว ลัดดาวัลย์ เพชรประทุม
787
1114016739
นาย อัครพล ราชพิทักษ์

788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

1114016745
1114016752
1114016755
1114016757
1114016758
1114016774
1114016780
1114016786
1114016806
1114016822
1114016869

นาง สุภาภรณ์ รัตนนิล
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาวดี เซ่งศรีส่ง
นางสาว รัตนา แซ่ลุ่ย
นางสาว อรอนงค์ ทองเอียบ
นางสาว เยาวลักษณ์ อินทองคำ
นางสาว สุชาดา จองเดิน
นาย ฮาดี รัตน์เยี่ยม
นางสาว กนิษฐา วิเชียรครุฑ
นาย นัฐพร ชารัตน์
นาง มลฤดี หีบแก้ว
นาง วาสนา ชูจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 20
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
799
1114016876
นาง หทัยทิพย์ ยิ่งยง
800
1114016877
นางสาว สายฝน อนันตวรพจน์
801
1114016878
นางสาว อาซียะห์ ยูโซะ
802
1114016889
นาย พชร ไตรดิลก
803
1114016897
นางสาว ดรุณี สุขแก้ว
804
1114016899
นางสาว จิรัฐิติกาล แก้วละเอียด
805
1114016926
นางสาว กัญญารัตน์ ภูมิภูถาวร
806
1114016947
นางสาว ณัฐพร เสรีบุตร
807
1114016959
นาย สหจักขณ์ ใหญ่นิยม
808
1114016963
นางสาว ปาจรีย์ โชติไพรัตน์
809
1114017003
นางสาว อัจฉรา ดาวเรือง
810
1114017028
นาง ลำยงค์ อาลีอิสเฮาะ
811
1114017050
นางสาว ทิตย์ติญา
เกื้อกากร
812
1114017059
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วเกิด
813
1114017074
นาง วาสนา สกุลทับ
814
1114017076
นาย ศุภวัฒน์ สังข์ศรีอินทร์
815
1114017093
นางสาว นฤมล ไทยถัด
816
1114017099
นางสาว ศันสนีย์ นิ่มละมัย
817
1114017100
นางสาว ฐิติชญา สวัสดี
818
1114017105
นางสาว นิยดา นิ่มละมัย
819
1114017111
นางสาว นิศารัตน์ พัฒน์ช่วย
820
1114017119
นางสาว ดวงเนตร พูลเพิ่ม
821
1114017132
นางสาว อรษา เศรษฐสุข
822
1114017136
นางสาว เกษร ฉ้วนกลิ่น
823
1114017161
นาย กานท์ เรืองพิมาน
824
1114017167
นางสาว จารุณีย์ หมั่นถนอม
825
1114017168
นางสาว ศรีวรรณ บุญเผือก
826
1114017186
นาง พิยดา ชูมณี
827
1114017193
นาย ธีระพล บุญสุข
828
1114017205
นางสาว อมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
829
1114017234
นางสาว นางสาวโรสมีณีย์ สะอิ

830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

1114017243
1114017298
1114017320
1114017352
1114017359
1114017360
1114017367
1114017372
1114017407
1114017418
1114017430

นางสาว ปัชมาศ ช่วยพันธ์
นางสาว กัญฐพัสว์ สุขแดง
นาย มูหามัดสูไหมี ยูโซะ
นางสาว มัณฑนา ทิพยมณฑล
นางสาว วริศา สันสท้าน
นางสาว ฮาบีบะ กูโน
นางสาว นัสรินทร์ ซูมา
นางสาว นิยา สุขเกลี้ยง
นางสาว วาสนา สนองมิตร
นางสาว มิรันตี แมเราะ
นาย อับดุลลาตีฟ บุญแต่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 21
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
841
1114017499
นางสาว สิริรัตน์ เกื้อคีรี
842
1114017521
นาย บัญญัติ ดำด้วงโรม
843
1114017540
นางสาว ศรัญญา คงปาน
844
1114017548
นางสาว ฐิตาภัทร์ กุลน้อย
845
1114017550
นางสาว รุซลีนา แมจิ
846
1114017569
นางสาว พัชรี ศิริกาญจนมาศ
847
1114017572
นางสาว ซาอีด๊ะ แนะตาซา
848
1114017579
นาย ชินวัฒน์ วงศ์พิพัฒน์กุล
849
1114017614
นางสาว กมลทิพย์ กรรไพเราะ
850
1114017640
นางสาว วรัญญา ผิวดี
851
1114017649
นางสาว อรทัย ทรัพย์ช่วย
852
1114017668
นาย ชิตณรงค์ ศรีราม
853
1114017700
นาง ศันสนีย์ จาระพันธ์
854
1114017701
นาย นายอับดุลฮากัม ตวนกะจิ
855
1114017702
นาย อิสมาแอล เจะเล็ง
856
1114017704
นางสาว โสภา อินทนุพัฒน์
857
1114017721
นาย ณัฐพล จุลเพ็ชร
858
1114017748
นาย ชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์
859
1114017796
นางสาว หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์
860
1114017809
นาย กฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์
861
1114017819
นาย ภัทรพงศ์ รักแต่ธรรม
862
1114017820
นางสาว อักษรศรี ทองสกุล
863
1114017835
นาย เสริมศาสตร์ พรหมวิเศษ
864
1114017850
นาย จักรี สมนวล
865
1114017865
นางสาว สุภาพร วะจิดี
866
1114017870
นาย อนุชา สกุลราช
867
1114017904
นาย จักรพันธ์ สุทธิยาภรณ์
868
1114017921
นาย วรธ โสเจยยะ
869
1114017960
นาย พุทธินันท์ ศิริยงค์
870
1114017986
นางสาว นพวรรณ สุดชู
871
1114017997
นางสาว จินตนา อุบล

872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882

1114017998
1114018015
1114018064
1114018074
1114018186
1114018198
1114018200
1114018216
1114018221
1114018227
1114018278

นาย พัฒนพงศ์ อ่อนคง
นางสาว อังสนา แสงมณี
นางสาว สุภาพร สุวรรณโณ
นางสาว ทิพวัลย์ เพ็ชรเรือง
นาง สุจิรา ลักษณา
นาย อำนาจ มุคุระ
นาย เจริญพร พันธุ์พงค์
นาง สิริณ บุญฮอง
นางสาว ศันสนีย์ โยมา
นาง อรพรรณ แก้วหนองเสม็ด
นาย เกรียงไกร โกษฐเพชร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 22
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
883
1114018289
นางสาว อานา หนูช่วย
884
1114018291
นาง ละออง โอแก้ว
885
1114018299
นาย มาลีกี ทรงเลิศ
886
1114018318
นาง จิรา ภิรมย์
887
1114018325
นางสาว เสาวณีย์ ขวัญอ่อน
888
1114018334
นาง อัสมา พารึลทึ
889
1114018342
นางสาว มะลิ เกตุรักษ์
890
1114018346
นางสาว ขวัญฤดี ศรีเรือง
891
1114018354
นางสาว อรทัย ทรงศรี
892
1114018363
นางสาว ณาตยาณี เลี่ยนจ้าย
893
1114018405
นาย ต่อศักดิ์ เชื้อสถาปนศิริ
894
1114018443
ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ ชามะสนธ์
895
1114018504
นาย อาหมาด อานัน
896
1114018516
นางสาว จุฬารัตน์ บุญชู
897
1114018559
นาย อุสัน โต๊ะอีหมำเอียด
898
1114018624
นางสาว เจ๊ะฟารีดา ทากือเเน
899
1114018655
นางสาว อัสมะห์ ปือเเต
900
1114018661
นางสาว กิตติมา ณะหนู
901
1114018679
นาย สมลักษณ์ มัชฌิมวงศ์
902
1114018707
นาย ณภัทร อนันตศิริรัตน์
903
1114018727
นาย อัสฮาร์ เละแม็ง
904
1114018730
นาย วีระชาติ รัตนพันธ์
905
1114018749
นาย เฟาซาน สง่าบ้านโคก
906
1114018771
นางสาว ดวงใจ เอื้อใจ
907
1114018772
นางสาว ตั๊กวา บูงอตาหยง
908
1114018774
นางสาว กิติยา มาละกา
909
1114018775
นางสาว อาฉ๊ะ หลำเบ็นหมุด
910
1114018810
นาง กัณฐิกา วิบูลพันธ์
911
1114018821
นางสาว ภาวินี มือเปย
912
1114018823
นางสาว สุขุมาล์ เกตุสุวรรณ
913
1114018826
นางสาว กรธิมา แซ่ลิ่ม

914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

1114018845
1114018849
1114018886
1114018895
1114018910
1114018937
1114018990
1114018994
1114019009
1114019016
1114019063

นาย จรูญศักดิ์ ทองเทือก
นางสาว อินทร์ทุอร จำนง
นาย ปิยะชาติ พ่วงคง
นางสาว จันทร์จิรา เทพนิมิตร
นางสาว สุรีย์พร หนูพรม
นางสาว พัชราภรณ์ นุภักดิ์
นาง อิลฮัม เจะหนุ
นางสาว จิดาภา ช่วยทอง
นางสาว ปรีดาภรณ์ แซ่หลี
นาย ตติ พิทักษ์นราธรรม
นางสาว พิไรภรณ์ เที่ยงมณี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 23
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
925
1114019071
นางสาว มันตารัตน์ รักษา
926
1114019094
นาย สายัณห์ เมืองสว่าง
927
1114019127
นางสาว ศิรินาถ ไทรงาม
928
1114019142
นาง นงลักษ์ ทองเส้ง
929
1114019151
นางสาว ศรีประภา วิชัยดิษฐ
930
1114019160
นางสาว ฐิติมา รัตนพันธ์
931
1114019161
นางสาว สิริอร แก้วลาย
932
1114019172
นางสาว สุทธิสา นำนาผล
933
1114019187
นาย สหรัฐ บัวทอง
934
1114019192
นางสาว ประวีน์นุช ปิยัง
935
1114019207
นางสาว ปิ่นแก้ว สืบประดิษฐ์
936
1114019264
นาย สิริชัย หน่อนารถ
937
1114019269
นาย เอกชัย คุ้มภัยรันต์
938
1114019282
นาย สาริณ จันทร์อักษร
939
1114019311
นางสาว บุณย์ลดา สุวรรณคง
940
1114019319
นาย ตัสรีฟ อาแวกาเซ็ง
941
1114019395
นางสาว ปริชาติ จินดาวงค์
942
1114019438
นาย มูฮามะคอบีดี มะเด็ง
943
1114019498
นางสาว สาวิตรี บุญเทพ
944
1114019506
นาย ปิยะบุตร พรหมสุข
945
1114019517
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กุสุมา ขุนจางวาง
946
1114019520
นางสาว เนตรดาว เกาะทอง
947
1114019589
นางสาว อติพร ชูพัฒน์พงศ์
948
1114019601
นาง พอพิศ บริสุทธิ์
949
1114019623
นางสาว กิ่งกานต์ เดิมยิริง
950
1114019659
นางสาว วัลลยา สุวรรณชาตรี
951
1114019668
นางสาว จุฑารัตน์ เมฆหมอก
952
1114019696
นางสาว วรวีร์ วรภัทร์ชัยสิน
953
1114019726
นางสาว นฤภัค มงคลเดชาวัต
954
1114019729
นางสาว รัตนภร คงกระพันธ์
955
1114019745
นางสาว พิมพ์ชนก วิชัยดิษฐ์

956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966

1114019821
1114019848
1114019870
1114019895
1114019897
1114019898
1114019899
1114019921
1114019940
1114019951
1114019990

นาย ลุตฟี จาเน๊าะ
นางสาว สิริสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
นางสาว จิตติมา ศิริวัฒโน
นางสาว ฐปิยา ทิพย์มณี
นาง สตรีรัตน์ จินวรรณ
นางสาว พัฒจรีย์ นุ่มนุ่น
นางสาว ดวงมณี จินายง
นางสาว ณัฏฐ์นรินทร์ นาคเล็ก
นาย อรรถวัฒน์ วุฒิพงศ์
นาง ทิพาพร ชะอุ่ม
นางสาว เพียงขวัญ ศรีสุวรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 24
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
967
1114020003
นาย ขวัญชัย ไวยวิก
968
1114020018
นางสาว อารี อะลิแอ
969
1114020061
นาย เขมภัทร สังขพันธุ์
970
1114020140
นางสาว ปิยมาภรณ์ สามทอง
971
1114020146
นาง อาริตา สังข์วงศ์
972
1114020168
นางสาว อภิรมณ์ฤดี ไชยกุล
973
1114020183
นาย ศักดา ปานแก้ว
974
1114020216
นางสาว บุษยา ขุนแผ้ว
975
1114020217
นางสาว กาญจนา พิมเสน
976
1114020265
นาง วันเพ็ญ แซ่เลี้ยว
977
1114020279
นางสาว ฐิติวรกานต์ กองกุล
978
1114020295
นางสาว ชุธิตา ราชพิลา
979
1114020334
นางสาว วิภารัตน์ คำมณีย์
980
1114020342
นาย กิตติรักษ์ ทองบัว
981
1114020403
นาย ดิเรก เหมนคร
982
1114020414
นางสาว วราภรณ์ วรรณทวี
983
1114020417
นางสาว จิราพร ใจเกลี้ยง
984
1114020431
นางสาว ปวิชญา รักเถาว์
985
1114020447
นาง เครือวรรณ อ่อนเจริญ
986
1114020455
นางสาว ศิริพร เพชรสุข
987
1114020463
นาย เจนณรงค์ หนูแก้ว
988
1114020470
นางสาว ธัญญาลักษณ์ บุญหล้า
989
1114020480
นางสาว ศันสนา ศรีนาค
990
1114020515
นางสาว ญดา เพชรดำ
991
1114020538
นางสาว ธันยลักษณ์ สุขสว่างโรจน์
992
1114020675
นางสาว ปัทมพร รามจาตุ
993
1114020702
นางสาว กาญจนา คุณาพิพัฒน์
994
1114020726
นางสาว อารีฝ๊ะ โต๊ะบ่าหมะ
995
1114020752
นางสาว วิภาวรรณ คงเพ็ชร
996
1114020754
นางสาว อัญชนา อำไพ
997
1114020771
นาย ฐิติ เผ่าวรรธนะพันธุ์

998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

1114020772
1114020781
1114020792
1114020803
1114020815
1114020818
1114020844
1114020858
1114020883
1114020901
1114020913

นางสาว เสาวลักษณ์ คงเมือง
นางสาว จิราภรณ์ เพ็ชรมณี
นาย บุญญฤทธิ์ มานะวัฒนากิจ
นาย เสรีวรรธน์ ธนาวุฒิ
นางสาว ณัฐชยา มูลอ้าย
นางสาว จันทิมา เพิ่มหรรษา
นางสาว อนงค์นารถ นาคประดิษฐ์
นางสาว สายใจ สำโรง
นาย ณัฐศิษฐ์ ผลประสาร
นางสาว กัญญ์นนัฏฐ์ สงวนถ้อย
นาง วรุณี ศรีบางรักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 25
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1009
1114020924
นาย อับดุลวาเหด สะมาแอ
1010
1114020930
นางสาว สุภัตรา ตูลเพ็ง
1011
1114020954
นางสาว วรรณา ศรีนิรัตน์
1012
1114020998
นางสาว วนิดา จันทร์ปรุง
1013
1114021011
นาย สันธนะ เพชรชู
1014
1114021022
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เผือกทิพย์
1015
1114021050
นางสาว อุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์
1016
1114021061
นาง ปิยธิดา สุวรรณอังกูร
1017
1114021066
นางสาว ฉัตรวรรณ พลเพชร
1018
1114021081
นางสาว อโณทัย พูนแก้ว
1019
1114021118
นางสาว พรพิมล ทองเต็มดวง
1020
1114021123
นาง วลัยลักษณ์ รองเลื่อน
1021
1114021125
นาย นฤนาถ ศรีเจริญ
1022
1114021186
นาย อรัญ แก้วเพ็ชร
1023
1114021196
นาย สมศักดิ์ อภิญญานันท์
1024
1114021245
นางสาว ณิชากร จินดานุ
1025
1114021261
นางสาว พิทยา ศรทอง
1026
1114021276
นาย มนัส บิลมะหมุด
1027
1114021300
นางสาว ธัญติญา ชอบประกอบกิจ
1028
1114021336
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิธร ชะละจิตต์
1029
1114021372
นาย สุริยะ ยะโกะ
1030
1114021402
นางสาว อามีรินทร์ อำเซาะ
1031
1114021408
นาย สรวุฒิ บุญมาศ
1032
1114021412
นาย ฮาริส มาศชาย
1033
1114021442
ว่าที่ ร.ต.หญิง สมฤดี กาญจนเพ็ญ
1034
1114021443
นาย อนุวัช แก้วสว่าง
1035
1114021461
นางสาว สุกัญญา โพธิ์แก้ว
1036
1114021471
นาย ธเนศพล คงสม
1037
1114021486
นางสาว นัสรีน หวังดี
1038
1114021492
นางสาว พรพิทักษ์ ชูดำ
1039
1114021513
นางสาว จารี ไชยหมาน

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

1114021530
1114021536
1114021547
1114021561
1114021565
1114021569
1114021574
1114021616
1114021629
1114021631
1114021641

นางสาว ดวงกมล คชนาค
นางสาว จิราภรณ์ แก้วอ่อนแสง
นาย ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
นางสาว อารียา ขนาดผล
นาย พงศ์ทัศน์ ไชยลึก
นาย เฉลิมพล สุนทรนนท์
นาย ปัณณธร สุขดี
นางสาว วิภาวี ชายเขาทอง
นางสาว อาซีดา อาแวบือซา
นางสาว แสงระวี ชนะภักดิ์
นาย ศิริพงค์ รักษ์นาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 26
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1051
1114021679
ว่าที่ร.ตหญิง สุภาวดี นามการ
1052
1114021681
นางสาว พรรัมภา โพธิ์ธีระกุล
1053
1114021702
นางสาว สุวิมล หมวดหม๊ะ
1054
1114021723
นาง วัลภา พรกิตติวัฒนกุล
1055
1114021732
นางสาว นูรอ สาอิ
1056
1114021738
นาย ยูสรี อาแว
1057
1114021755
นาง จินดา บัวลาด
1058
1114021759
นางสาว ฟารีดา หมีนโส๊ะ
1059
1114021760
นางสาว รสวาตี รองเมือง
1060
1114021768
นาย พยุงศักดิ์ กูลช่าง
1061
1114021789
นางสาว ภัทรสุดา เหล่าะเหล็ม
1062
1114021829
นางสาว อัษฎา ลิมโกมลวิลาศ
1063
1114021832
ว่าที่ร้อยตรีหญิง แฝงกมล เพชรเกลี้ยง
1064
1114021835
นาง สุภาพร อมาตยวิศว์
1065
1114021837
นางสาว สุชานน ช้างชู
1066
1114021879
นาย สมบูรณ์ จันทร์สุข
1067
1114021883
นาย ประกาศิต มณีนวล
1068
1114021890
นาง เกษณี พวงเจริญ
1069
1114021896
นาย วิทยวัตร อมรรัตน์
1070
1114021925
นางสาว ยุวลักษณ์ ัจันทระ
1071
1114021938
นางสาว ณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
1072
1114021961
นางสาว ภัทราภรณ์ เกื้อกูล
1073
1114021991
นางสาว พรทิพย์ รักนุ้ย
1074
1114021996
นาง วิไลพร หนูพินิจ
1075
1114022022
นางสาว พัชรา เพิ่มเดช
1076
1114022027
นาย จัตุพร คำคง
1077
1114022033
นางสาว สุพิชญ์ แก้วอนุราช
1078
1114022075
นาย วัชรพล แก้วดวง
1079
1114022102
นางสาว วนิดา สุขสะปาน
1080
1114022109
ว่าที่ ร.ต.หญิง อนุสสรา ศรีมหาดไทย
1081
1114022122
นางสาว สุภาวดี บัวเพ็ง

1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092

1114022180
1114022184
1114022198
1114022215
1114022269
1114022300
1114022307
1114022394
1114022400
1114022415
1114022433

นางสาว อภิชญา ยู้โสบ
นางสาว ลดาวัลย์ ไชยศรี
นางสาว ปวีร์ชรัตม์ แก้วพิมล
นางสาว อภิรดี กิตติสิทโธ
นาง กันต์กนิษฐ์ โยมสิน
นางสาว นฤมล แสงทอง
นาง สุนิษา วรชินา
นาง อุไรวรรณ สุขสวัสดิ์
นาย กฤตยศ สิงห์สุขุม
นางสาว วันวิสา พืชผล
นาย อนุชาติ เพชรมณีโชติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 27
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1093
1114022445
นางสาว ธันยกานต์ เกียรติขวัญบุตร
1094
1114022462
นาย นายธนายุทธ ปลอดขำ
1095
1114022467
นาย สุวิทย์ ตุกังหัน
1096
1114022576
นางสาว สุพรรณี แก่นแก้ว
1097
1114022632
นางสาว สุภัชญา แก้วมุสิก
1098
1114022639
นางสาว ลักขณา ขาวนุ้ย
1099
1114022649
นางสาว สุกิจจาภรณ์ โมราสิทธิ์
1100
1114022659
นางสาว กนกวรรณ ศรีชมภู
1101
1114022660
นางสาว วัชรินทร์ยา จันทอง
1102
1114022665
นางสาว นริษสา มามะ
1103
1114022669
นางสาว นภมณฑ์ กิจวิจารณ์
1104
1114022673
นางสาว ร่มเกล้า จำปา
1105
1114022678
นาย ภาณุพงศ์ พารเพิง
1106
1114022679
นางสาว นัฏฐิตา วาโดะ
1107
1114022682
นาย ทนงชัย มากชิต
1108
1114022690
นางสาว ทิพย์สกุล บุญชูดวง
1109
1114022698
นางสาว อุมาภรณ์ ไชยเจริญ
1110
1114022699
นางสาว ณัฐกา นาเลื่อน
1111
1114022744
นาย รัญชน์ โล่ประคอง
1112
1114022762
นางสาว ชลธิชา คงพูล
1113
1114022778
นางสาว กฤษณา จันทร์คล้าย
1114
1114022785
นางสาว ปณิธาน มากนวน
1115
1114022806
นางสาว อมรรัตน์ เพชรลำเจียก
1116
1114022874
นางสาว สุทธวรรณ ป่านเทพ
1117
1114022933
นาย ไกรวัลย์ เกาะทอง
1118
1114022945
นางสาว วิลาสินี หมันหลี
1119
1114022990
นาย วุฒิชัย อินทรัตน์
1120
1114023022
นาย จเด็ด รัศมิทัต
1121
1114023026
นาย กฤษนรา เถรว่อง
1122
1114023034
นางสาว นฤมล แสงเงิน
1123
1114023048
นางสาว สูนีตา ยาบี

1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134

1114023099
1114023100
1114023140
1114023146
1114023148
1114023173
1114023175
1114023197
1114023227
1114023235
1114023245

นางสาว จันทิมา เขียวดำ
นางสาว ศิวกานต์ โพธิ์วิจิตร
นางสาว ฐิตินันท์ ชูสมบัติ
นางสาว ซออีมะห์ บินยูโซะ
นางสาว ฐิติรัตน์ ณ พัทลุง
นางสาว ชลธิชา แจะซ้าย
นาย นาถพงษ์ คงเจริญ
นางสาว จารุวรรณ จันทโร
นางสาว ปวีณา โภชนุกูล
นางสาว นภสิริ ภู่อมร
นางสาว นภัทศรณ์ ช่วยชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 28
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1135
1114023329
นางสาว ซูไฮณีย์ อิงดิง
1136
1114023351
นางสาว พัฒนาวรรณ์ เชาว์นามล
1137
1114023375
นางสาว กิตติกรรญดา จำปาสิทธิ์
1138
1114023408
นางสาว ธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์
1139
1114023414
นางสาว เพ็ญจันทร์ ขุ้ยแก้ว
1140
1114023448
นาย เล็ก หนูสงค์
1141
1114023450
นาง จุติพร วงษ์แก้ว
1142
1114023465
นางสาว ลลิตา เขม้นแก้ว
1143
1114023470
นาย ซูกีปลี เซ็งโต๊ะ
1144
1114023529
นางสาว วนิดา สัญญี
1145
1114023542
นาย ภูชพล ศรีใย
1146
1114023563
นางสาว ปาตีเมาะ บือราเฮง
1147
1114023565
นางสาว วรรณญรัตน์ ศรีมาบาล
1148
1114023583
นางสาว นันทิยา สุขคุ้ม
1149
1114023594
นางสาว วิภา ประหยัดทรัพย์
1150
1114023598
นาย ภัทร มหาสวัสดิ์
1151
1114023601
นาย สราวุฒิ เพ็ชรย้อย
1152
1114023637
นางสาว อรอุมา ทองมาก
1153
1114023641
นางสาว อนุสรา บุญถาวร
1154
1114023697
นางสาว รัชฎาพร พุทธิศาวงศ์
1155
1114023711
นางสาว มารีย๊ะ
วัฒนะ
1156
1114023714
นาย ชาติ ทองประดิษฐ์
1157
1114023724
นางสาว สุภาภรณ์ ทองในเมือง
1158
1114023730
นางสาว ปิยวรรณ ทองจันทร์
1159
1114023742
นาย ศุภโชค สงชู
1160
1114023748
นางสาว นัฐกานต์ ทองนุ่น
1161
1114023751
นางสาว นันทิยา บุญมาก
1162
1114023752
นางสาว รอฮานิง สาและ
1163
1114023756
นางสาว วนารี วาตา
1164
1114023769
นางสาว อุไรวรรณ นวลยิ้มแย้ม
1165
1114023773
นาย ปิยบุตร สีตะพงษ์

1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176

1114023776
1114023788
1114023795
1114023797
1114023799
1114023803
1114023843
1114023881
1114023885
1114023963
1114023977

นางสาว สุจิตราภรณ์ ฉิมเรือง
นาย ธราเทพ สุขผอม
นางสาว จุฑาทิพย์ สงขาว
นางสาว สุภาพร ทองเอี้ยว
นางสาว วรรณี ชูศรีเพชร
นาง วราภรณ์ ใหสลำ
นาย บุญธรรม อาษาพรหม
นางสาว วรรณิศา แสงสุวรรณ
นางสาว อาวาตีพ เจะแม
นางสาว อุบลรัตน์ ชูศรี
นางสาว รัตติกาล อินปั๋น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 29
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1177
1114023988
นางสาว แพรพิลาศ เรือทอง
1178
1114024001
นาย ภาณุมาศ เเดสา
1179
1114024021
นางสาว เพ็ญศรี ขาวผ่อง
1180
1114024065
นางสาว ศศิธร เศรษฐพลอย
1181
1114024167
นาย ชลธิศ บุตรทอง
1182
1114024198
นางสาว จุฑารัตน์ ธานีรัตน์
1183
1114024199
นางสาว จิตรา บือนา
1184
1114024205
นาย สดายุ คงบุญ
1185
1114024241
นาย พิภพ ปิยะมิตร
1186
1114024260
นางสาว เยาวลักษณ์ คงบำเรอ
1187
1114024264
นางสาว ลักขณา แสงจันทร์
1188
1114024280
นางสาว สุมาลี สันดำ
1189
1114024315
นางสาว กาญจนา ช่วยชู
1190
1114024388
นางสาว จรรยา เศรษฐสุข
1191
1114024478
นางสาว เรวดี เสนแก้ว
1192
1114024488
นาง นูรุลฮีดายะห์ เจ๊ะอูมา
1193
1114024526
นาง พัชรา ไชยศร
1194
1114024529
นางสาว วรรณวีณา จันทร์น้อย
1195
1114024584
นางสาว มูรนี มู่สา
1196
1114024597
นางสาว ภาวิณี รัตนมณี
1197
1114024606
นางสาว เนตรชนนี วรภักดิ์
1198
1114024623
นาง ศรีรัตน์ หนูอุ่น
1199
1114024631
นางสาว คอรียะห์ จินตรา
1200
1114024640
นางสาว ขวัญฤทัย นุชพุก
1201
1114024644
นางสาว พรศิริ พงษ์อร่าม
1202
1114024669
นาย อิทธิพงษ์ คงนาม
1203
1114024674
นางสาว หทัยรัตน์ จิตตพงศ์
1204
1114024678
นาย ธิระพงค์ สาระโมฬี
1205
1114024680
นาย วิษณุ เขี้ยวแก้ว
1206
1114024686
นาง จุติมา อินแก้ว
1207
1114024687
นางสาว อรอุมา อินทร์ทรัพย์

1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218

1114024688
1114024703
1114024734
1114024747
1114024774
1114024785
1114024804
1114024821
1114024856
1114024864
1114024879

นางสาว ธนิษฐา รอดชุม
นางสาว เกวลิน ก่อเจริญวัฒน์
นางสาว เบ็ญจวรรณ อนันต์
นางสาว บุสริน วิภาตะพันธุ์
นาย จุฑาวัฒน์ ทรัพย์พันแสน
นาง ปริญญาภรณ์ บัวเทศ
นางสาว บัณฑิตา อ้อซ้าย
นางสาว พัชรา ศรีชุมพวง
นาย นายสมโภช บุญทอง
นางสาว ธนิตา ชุพรัตน์
นางสาว วิพารัตน์ เย็นทั่ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 30
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1219
1114024881
นางสาว พัชรา โภชนุกูล
1220
1114024884
นางสาว เพชรนภา โภชนุกูล
1221
1114024905
นางสาว อุไร สุดจิตร
1222
1114024906
นางสาว อมรารัตน์ นวลไชย
1223
1114024914
นาย ณเดชน์ บุญศิริ
1224
1114024937
นาย สุรเชษฐ์ เรืองจันทร์
1225
1114024956
นาย ธีระวุฒิ วรรณทอง
1226
1114024966
นางสาว วันดี สันโต้ง
1227
1114024978
นางสาว วิรัลพัชร บางโรย
1228
1114025023
นางสาว สุภาพร อ่อนนวน
1229
1114025050
นางสาว อรพรรณ เจริญสุข
1230
1114025120
นางสาว สายไหม ก๊กใหญ่
1231
1114025123
นางสาว เยาวลักษณ์ สกุลเรืองกิจ
1232
1114025145
นางสาว ฮามีด๊ะ บูเส็น
1233
1114025152
นางสาว เสาวลี เสนรุย
1234
1114025163
นางสาว วิกันดา ชูใหม่
1235
1114025186
นางสาว สริญญา นาคขาว
1236
1114025205
นาย รณชัย ไหมคามิ
1237
1114025220
นางสาว กนกกาญจน์ คำทอง
1238
1114025221
นาย วนิช เอียดนุสรณ์
1239
1114025223
นาย รณณกฤต เก้าเอี้ยน
1240
1114025242
นางสาว นริศา เยะหมัน
1241
1114025244
นางสาว ชนิกา พันธุ์กา
1242
1114025248
นางสาว นุชนาท สุวรรณภักดี
1243
1114025256
นาย ซาอูดี ยะฝาด
1244
1114025277
นางสาว มัลลิกา เม่งเอียด
1245
1114025311
นาง ปรียาภรณ์ นาคิน
1246
1114025314
นาย ชัยวัณฏ์ เหมะรักษ์
1247
1114025326
นางสาว ปิยนุช สุขแก้ว
1248
1114025335
นางสาว พรพิมล ซ้วนลิ่ม
1249
1114025370
นางสาว รศิโรจน์ บัวคีรี

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

1114025397
1114025555
1114025582
1114025590
1114025623
1114025631
1114025642
1114025671
1114025693
1114025731
1114025733

นาย ชารีฟ นิแซ
นาง ศิริพร มณีกาญจน์
นางสาว เรวดี แก้วยก
ว่าที่ร้อยตรี กัลยา ตั้งวงศ์ศิริกุล
นางสาว หนึ่งฤทัย นวลเสน่ห์
นางสาว สุจีรา ศรีสุวรรณ
นางสาว นภิษา ทองสาลี
นางสาว มาวดี ขอประเสริฐ
นาย อภิชาติ รัตนานุพงศ์
นางสาว จิราภรณ์ สำลี
นางสาว วัลย์ลดา เหมหมาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 31
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1261
1114025762
นางสาว กรศศิร์ นุ่มกลิ่นไกรสิน
1262
1114025765
นางสาว พาเรศ ประทุมเพชร
1263
1114025799
นางสาว สุภาภรณ์ ช่างสลัก
1264
1114025802
นางสาว จริยา เพ็ชร์หมาด
1265
1114025817
นางสาว ขนิษฐา จันทร์สุข
1266
1114025865
นางสาว สุจิตรา สุขถกษ์
1267
1114025871
นาง มีนา ปู่หลู
1268
1114025873
นาย รัฐศักดิ์ ปานพืช
1269
1114025898
นางสาว วลัยลักษณ์ ไกรสาตร์
1270
1114025901
นางสาว กฤติยา รักยิ่ง
1271
1114025902
นางสาว จารุวรรณ อนุพัต
1272
1114025903
นางสาว สมเกษ ชูนุ้ย
1273
1114025905
นางสาว สุชาดา สุวรรณน้อย
1274
1114025924
นาย จาตุรนต์ บุญช่วย
1275
1114025931
นาง สวรรยา เมืองใหม่
1276
1114025947
นาง เสาวณีย์ เพชรคง
1277
1114025949
นางสาว ประภาพร พิบูลย์ผล
1278
1114025966
นางสาว กนกวรรณ หอมชื่น
1279
1114025969
นางสาว นิตยา รักเงิน
1280
1114025982
นาย อดิศักดิ์ ถาวร
1281
1114026033
นางสาว พจนา หอมหวล
1282
1114026044
นางสาว เอมอร บุตกะ
1283
1114026047
นางสาว สุดที่รัก เ้พชรสุวรรณ
1284
1114026128
นางสาว รัตนา รองชูเพ็ง
1285
1114026132
นางสาว ปัทมา แก้วเกาะสะบ้า
1286
1114026134
นาง พรสวรรค์ เกลี้ยงประดิษฐ์
1287
1114026157
นางสาว สุทธิษา แสงขาว
1288
1114026182
นาย เอกศิลป์ นิคะ
1289
1114026202
นางสาว เยาวลักษณ์ สโมสร
1290
1114026203
นางสาว ช่อทิพย์ จำปา
1291
1114026210
นาง อำพร สังข์ดี

1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302

1114026234
1114026257
1114026278
1114026299
1114026311
1114026312
1114026315
1114026323
1114026330
1114026336
1114026345

นางสาว ชนัญชิดา ศรีสุข
นาย บารเมษฐ์ เพ็ชรโน
นางสาว ยุพเยาว์ ทองเหลือ
นาย อุกฤษฏ์ ชูสุวรรณ
จ.ส.อ. เชาวภา สัมพันธรัตน์
นางสาว เชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์
นางสาว ชนันชิดา คิดรอบ
นางสาว คัทลียา มาหามะ
นาย ธนสาร จันทร์คง
นางสาว ปัทมาวดี ทิพย์โภชน์
นาย บัณฑิต ทองน้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 32
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1303
1114026351
นาง กมลนิตย์ โยมมาก
1304
1114026354
นางสาว กรรณิการ์ เพ็ชรสุวรรณ์
1305
1114026357
นางสาว เสาวนิตย์ คีรีเกษตร์สุข
1306
1114026372
นางสาว ณัฐพร แซ่แห่ว
1307
1114026393
นางสาว สุปรียา เพ็ชรสุวรรณ์
1308
1114026412
นางสาว พุทธิพร พรหมกูล
1309
1114026421
นางสาว มนฤดี มากรอด
1310
1114026428
นาย นฤนาถ จำนงค์จิตร
1311
1114026440
นาย ภาสกร พรหมสวัสดิ์เดชา
1312
1114026446
นางสาว จารุณี ไชยบุตร
1313
1114026450
นางสาว กัญญารัตน์ ฑามาศ
1314
1114026458
นางสาว กรรณิกา ทองคง
1315
1114026473
นางสาว วัชรีพร รักเกื้อ
1316
1114026481
นาง นงเยาว์ จันทร์เศษ
1317
1114026493
นางสาว วาสนา ใจลังกา
1318
1114026499
นางสาว เพ็ญยุพา ไชยชนะ
1319
1114026506
นางสาว อรุณวรรณ สุทธิเกิด
1320
1114026510
นางสาว บุญเรือง ไหมทอง
1321
1114026539
นางสาว ผุสดี กองจันทร์
1322
1114026569
นางสาว ปริยานุช บุญโย
1323
1114026574
นางสาว เกษร จันทวี
1324
1114026575
นางสาว วิลัยลักษณ์ ชูแก้ว
1325
1114026633
นางสาว ปิยาภรณ์ แสงมณี
1326
1114026673
นาย มนัสชัย บุญทอง
1327
1114026725
นางสาว ปริศนา รักบำรุง
1328
1114026758
นาย อากร หยังหลัง
1329
1114026770
นาย มะไซดี กาเดร์
1330
1114026777
นางสาว สุภาณี นาคคง
1331
1114026819
นาย สมชาย ทองสุวรรณ
1332
1114026839
นางสาว ยุภาภรณ์ พันธ์พงค์
1333
1114026849
นาง จุรีรัตน์ วิฑูรย์พันธ์

1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344

1114026895
1114026904
1114026910
1114026914
1114026932
1114026933
1114026943
1114026948
1114026957
1114026960
1114026966

นาย สิริชัย สุขสีทอง
นางสาว ฐิตาภา จีนหลี
นางสาว แตงวดี บุญเลิศ
นางสาว สุจินดา เรืองภักดี
นาย เอกวุธ ชัยมุติ
นาย อนุรักษ์ รักษ์ชูชื่น
นางสาว โมลานี เถาว์กลอย
นางสาว ญาณิศา มารถโอสถ
นาย ภาพงศ์ สมิทธิวัฒน์
นาย บำรุง อายุยืน
นาง ดวงแก้ว ชัยมุติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 33
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1345
1114026967
นางสาว กิตติยาวดี เหมาะแหล่ะ
1346
1114026993
นาย พีรยุทธ ใจสมุทร
1347
1114027016
นางสาว มัสตูรอ บินเปาะแว
1348
1114027027
นางสาว วิภาวรรณ์ ดมลักษณ์
1349
1114027033
นางสาว จิตติมาพร ชัยมุติ
1350
1114027038
นางสาว วลัยรัตน์ ทองคำ
1351
1114027056
นางสาว อาภาพร คุณชล
1352
1114027067
นางสาว สุมลมาลย์ ชัยมุติ
1353
1114027087
นางสาว ปาริฉัตร ช้างนรินทร์
1354
1114027089
นาย อดุลยสิทธิ บุตรเด็น
1355
1114027101
นางสาว จิราพร เรืองวรรธนะ
1356
1114027126
นางสาว วันวิสาข์ ระหังภัย
1357
1114027139
นางสาว พฤษกิจ สมิหลัง
1358
1114027144
นาย ยิฟรี โต๊ะโซ๊ะ
1359
1114027152
นางสาว อมรรัตน์ พรหมสงศ์
1360
1114027206
นาง ราณี ล้ำประเสริฐ
1361
1114027210
นางสาว รุสนา ฮะมะ
1362
1114027225
นางสาว เดะเร๊าะ อาดำ
1363
1114027227
นางสาว จีรวรรณ สุขบางนพ
1364
1114027229
นางสาว รัชฎาภรณ์ ชมโลก
1365
1114027240
นาง วราภรณ์ ราชเดิม
1366
1114027280
นางสาว เหมือนมาด หนุมาศ
1367
1114027281
นาง จุฑามาศ หมื่นละม้าย
1368
1114027284
นาย ฮัมดัน มามุ
1369
1114027294
นางสาว อาภรณ์ พลเดช
1370
1114027348
นางสาว รุ่งอรุณ ปัญญาอภิวงศ์
1371
1114027360
นาง รัตนา ชูเพชร
1372
1114027373
นางสาว จริยาภรณ์ วิวัชนะ
1373
1114027385
นางสาว ฝันชนก บุญเติม
1374
1114027394
นาย ชัยณรงค์ อีนโหรน
1375
1114027395
นาย วุฒิไกร หมาดโหยด

1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

1114027396
1114027397
1114027430
1114027438
1114027441
1114027447
1114027470
1114027492
1114027509
1114027532
1114027533

นางสาว อาราญา พยายาม
นางสาว วลัยภรณ์ ยุสป
นางสาว วราภรณ์ ใจบุญมา
นางสาว ธิดารัตน์ เล็กขำ
นางสาว สาวิตรี ซุ้นสุวรรณ
นางสาว ภัทรินทร์ เทียมแก้ว
นาย อิสมาแอ ดอเลาะ
นางสาว อภิญญา สีอ่อน
นางสาว ทิพย์สุวรรณ ไทยสุชาติ
นาง อวยพร ใจห้าว
นางสาว ณัฐวดี พรหมปลัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 34
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1387
1114027534
นางสาว โนรมา หะยีหาลีม
1388
1114027552
นางสาว จาริณี โสตรโยม
1389
1114027554
นางสาว ชื่นฤดี ตุ้ยนะ
1390
1114027610
นาย ประสิทธิ์ จิตเที่ยง
1391
1114027631
นางสาว นุจรี ใจบุญ
1392
1114027655
นางสาว วราภรณ์ วัชรเฉลิม
1393
1114027658
นาย สนธิ โกสัยวัตร์
1394
1114027667
นาย ประณต ศักดา
1395
1114027669
นาย วรพล แซมมณี
1396
1114027702
นางสาว รัศมีดาว จันทร์ส่งแสง
1397
1114027740
นางสาว ศิรินารถ สกลเจริญเวช
1398
1114027770
นาย ปารัณ พานิช
1399
1114027771
นางสาว ณัฏฐาพร ทองจันทร์แก้ว
1400
1114027776
นางสาว สุวิมล ใจห้าว
1401
1114027784
นางสาว นูไรดา เจ๊ะแต
1402
1114027792
นาย ธีรศักดิ์ จันทรเกิด
1403
1114027836
นางสาว พิจิตรา สัมพัชฯย์
1404
1114027845
นาง วิลาวรรณ ศรีเปารยะ
1405
1114027849
นาย ทศพร ขำนาญเวชกิจ
1406
1114027861
นางสาว แพรวนภา ปานนุมัด
1407
1114027880
นางสาว วิรชา เจ๊ะสาอิ
1408
1114027883
นางสาว คุณวรรณ นิลสุวรรณ
1409
1114027956
นาย ธีระพงศ์ ขุนจันทร์
1410
1114027977
นาย อภิศักดิ์ เส็นยีหีม
1411
1114027979
นาง ภรณ์พิมล คงนุ่น
1412
1114028003
นาย วัชรินทร์ แสงสุวรรณ
1413
1114028007
นาย เกียรติกัมพล ชูจันทร์
1414
1114028015
นางสาว นารดา บุญรักษ์
1415
1114028069
นาย ชัยพฤกษ์ โรจน์รุ่ง
1416
1114028075
นางสาว กรวรรณ ล่องแก้ว
1417
1114028100
นางสาว รุสดา สาแมยาลอ

1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428

1114028135
1114028183
1114028210
1114028227
1114028228
1114028320
1114028332
1114028336
1114028347
1114028366
1114028402

นางสาว นูรมีย์ แลแมแน
นาย วิทยา วิเชียร
นางสาว สุภาพร บุญณะ
นางสาว ปิยะมาศ นพฤทธิ์
นางสาว จิราพร นุ่มเรือง
นาย ฐิตวัฒน์ จิตต์แจ้ง
นางสาว นางสาวอัมพิกา ฉันนะ
นาง นัฟซูน มะหะหมัด
นางสาว นัสมี ฮูลูดอรอฮิง
นาย มะรอซี อูเซ็ง
นางสาว นพรัตน์ ดวงศิริ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 35
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1429
1114028405
นางสาว กุสุมา เสียมไหม
1430
1114028410
นางสาว กมลเนตร สิงหะพล
1431
1114028435
นาง ภิรมย์ ชูขันธ์
1432
1114028440
นาย สุไหลหมาน บิลหีม
1433
1114028485
นางสาว ปิยรัตน์ ชูทิพย์
1434
1114028502
นางสาว จุรีพร ด้วงสุก
1435
1114028538
นางสาว รัชนี แสงมิ่ง
1436
1114028577
นางสาว รติรจน์ กาลานุสนธิ์
1437
1114028588
นางสาว ลลิดา แซการี
1438
1114028623
นางสาว อาทิตยา ฉิมทับ
1439
1114028636
นางสาว พาฝัน แซ่ใช่
1440
1114028669
ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย ไชยชนะ
1441
1114028735
นางสาว ฐาปณี รุ่งเสรีกุล
1442
1114028844
นาย พิรากร คงบางปอ
1443
1114028876
นางสาว อุษา เพชรบ้านนา
1444
1114028877
นาง ปิยวรรณ ภักดี
1445
1114028890
นางสาว กรรณิการ์ ขวัญคีรี
1446
1114028925
นางสาว จุรีพร เมฆฉาย
1447
1114028990
นางสาว หนึ่งฤทัย ชาวบ้านทูน
1448
1114029015
นางสาว เสาวนีย์ ประสาททอง
1449
1114029020
นางสาว ธันยวีร์ ขวัญคีรี
1450
1114029021
นางสาว นุจมา สง่าบ้านโคก
1451
1114029031
นางสาว สุกัญญา เกตสุรินทร์
1452
1114029054
นาย พีร์ เพียรเจริญ
1453
1114029061
นาย มนัส รองวัง
1454
1114029077
นางสาว อมรรัตน์ สุขมาก
1455
1114029124
นางสาว ทิวานันท์ เพ็งทิพย์นาง
1456
1114029175
นางสาว ทิพวรรณ์ อินทอง
1457
1114029183
นางสาว สุภัทตรา ทองเอี้ยว
1458
1114029188
นาย พงศกรณ์ หนูเพชร
1459
1114029189
นางสาว กรรณิการ์ กลับดี

1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470

1114029203
1114029242
1114029244
1114029250
1114029277
1114029279
1114029333
1114029384
1114029414
1114029435
1114029461

นางสาว ภูสุดา รักษ์ภักดี
นางสาว พัชรา หอมหวล
นางสาว ลัดดา นามสุข
นางสาว อลิสา วงศ์พิศาล
นางสาว สิณัฏฐา ถิรวิทย์วรกุล
นางสาว รัตน์ชนก ชูจักร์
นางสาว ปาริชาต ลักษณะพงษ์
นางสาว ซาปารีเย๊าะ ดอเส็น
นางสาว ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
นางสาว เรวดี เกษรขวัญ
นาง กวิดา เฟื่องฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 36
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1471
1114029475
นาย ธนกฤต จารุมณี
1472
1114029553
นางสาว กัทริดา ประทุมทอง
1473
1114029582
นาย ทรงฤทธิ์ พรหมศร
1474
1114029602
นางสาว จามรี โปฎก
1475
1114029615
นางสาว ตวงพร ก่อเกื้อ
1476
1114029653
นางสาว เพ็ญนภา ทัพพันธ์
1477
1114029665
นางสาว อภิญญา ศรีนุ่นขาว
1478
1114029670
ว่าที่ร้อยตรี พรพิทักษ์ ภักดีบุญ
1479
1114029675
นางสาว ธนัชพร จะนะ
1480
1114029684
นาย อุสมาน สะอิ
1481
1114029701
นาย สมพร ทองคำหอม
1482
1114029707
นาย สหรัฐ สิงห์แก้ว
1483
1114029719
นาย วิษณุ จันทะสะเร
1484
1114029726
นาย สิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษี
1485
1114029787
นางสาว สุชาดา หนิเสะ
1486
1114029791
นางสาว วาสนา พิบูลย์
1487
1114029824
นางสาว อารีรัตน์ มหาพรหมประเสริฐ
1488
1114029828
นางสาว รุ่งอุบล อ่อนคำบง
1489
1114029830
นาย ยุสรัน แวมิง
1490
1114029897
นางสาว ทิพยนัย แซ่เฮ่า
1491
1114029926
นาย ฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์
1492
1114029932
นางสาว จารุวรรณ พรหมเงิน
1493
1114029969
นางสาว ปุญญิศา ทองเอี้ยว
1494
1114029981
นางสาว ศุภรัตน์ แก้วมณี
1495
1114029994
นาย เฉลิมพล คงเพชร
1496
1114030017
นาย โชคศักดิ์ เกิดเจริญ
1497
1114030020
นางสาว วิภาดา เพ็ชรทอง
1498
1114030021
นางสาว อธิชา อินทอง
1499
1114030067
นางสาว สากีนา กูเต๊ะ
1500
1114030087
นาย มโนมาศ มาศเมฆ
1501
1114030106
นาย ภูษิต สุวรรณมณี

1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

1114030127
1114030147
1114030188
1114030262
1114030271
1114030312
1114030313
1114030338
1114030358
1114030362
1114030395

นาย จิรวัฒน์ ขุนจันทร์
นาย ถิรวุฒิ หนูเสน
นางสาว จิราภรณ์ บุญชู
นางสาว ยุพา แก้วตุ้ม
นาย รัชพล เมืองแก้ว
นาย ฐานันดร์ ใหม่สวัสดิ์
นางสาว จันทิมา เชยกาญจน์
นางสาว สิรัชญา พูลทอง
นางสาว สุนทรภรณ์ ทองอ่อน
นางสาว กนกกร วังขุนพรหม
นาย สัจจพันธ์ เมฆดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 37
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1513
1114030407
นาย ประหยัด ปานโบ
1514
1114030417
นาย กฤตนัย บุญสุข
1515
1114030435
นางสาว พริมรตา เที่ยงตรง
1516
1114030479
นางสาว วิยุดา โยธากุล
1517
1114030495
นางสาว วิชชุตา ไชยบุตร
1518
1114030529
นาย นิติกร เรืองโรจน์
1519
1114030600
นาย จตุพงค์ กาญจนวารี
1520
1114030627
นางสาว ซีป๊ะ ลาเตะ
1521
1114030652
นางสาว กัญญาภัค มีแก้ว
1522
1114030653
นางสาว อรุณี กายฤทธิ์
1523
1114030665
นางสาว สุภาภรณ์ มณีประวัติ
1524
1114030670
นาย วิโรจน์ นาคสง่า
1525
1114030718
นาง สุธิดา ประมัยพิมพ์
1526
1114030725
นางสาว นูรียะห์ สะแวบาโง
1527
1114030736
นางสาว สุภาภรณ์ พิบูลย์
1528
1114030745
นางสาว วีรวรรณ พูนภิญโญ
1529
1114030748
นางสาว คอรีเยาะ เจะแม
1530
1114030755
นางสาว จันทร์จิรา นารถกลับ
1531
1114030767
นาย อธินนท์ รักษาสังข์
1532
1114030831
นางสาว ดวงพร โสมสุข
1533
1114030832
นางสาว ซัลมา นิยมเดชา
1534
1114030834
นางสาว ใจศีล จันทพันธ์
1535
1114030852
นาย อำนวย เทพเนียม
1536
1114030861
นางสาว ศิริบาล์ เตชะพัฒนา
1537
1114030865
นางสาว สมจิตร จอมจิตร
1538
1114030874
นางสาว หยาดพิรุณ ตรุระจิตต์
1539
1114030943
นาย ยุทธนา ผลผลา
1540
1114030963
นาย พิระ วัฒิธรรม
1541
1114030970
นาย ดุสิต รังสิวรารักษ์
1542
1114031066
นางสาว สุพรรณี ชูเอียด
1543
1114031108
นางสาว สุภาวดี ใจเพชร

1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

1114031116
1114031163
1114031178
1114031205
1114031211
1114031213
1114031215
1114031245
1114031259
1114031271
1114031276

นางสาว ศิริพร กลับแป้น
นาง อมรรัตน์ ทองทิพย์
นางสาว ธีราพร ชูยัง
นาย วิศรุต อิสลาม
นาย วีรวุฒิ ติรวัฒนะ
นางสาว นันทนา แต่สกุล
นางสาว เจริญสุข แซ่กิ้ม
นาง มุกดา พิทักษ์
นางสาว ฮัซนะห์ ดอเลาะ
นางสาว ดนูนาถ ชูมณี
นางสาว ซูไรดา เจ๊ะเล็ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 38
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1555
1114031279
นางสาว กนกรินทร์ คำนวล
1556
1114031285
นาย อับดุลเลาะ ยูโซ๊ะ
1557
1114031293
นางสาว ปทุมวดี ทองคำ
1558
1114031320
นางสาว นิวรรณ ทิ้งน้ำรอบ
1559
1114031343
นางสาว รอกีเย๊าะ บาดิ
1560
1114031349
นาง สุจิรา ประทุมทอง
1561
1114031363
นาง เสาวภา ทองไตรภพ
1562
1114031399
นาย ทัตตเดช บัวยุบล
1563
1114031401
นางสาว เกสร รัตนพันธ์
1564
1114031422
นางสาว สุรีย์พร ทองชัย
1565
1114031477
นาย นูรมาน จินตารา
1566
1114031502
นางสาว สุจิตราภรณ์ ก้านกนก
1567
1114031520
นาย วิษณุ ทิ้งเหม
1568
1114031542
นางสาว ดวงพร ขวัญทอง
1569
1114031573
นาย อรรถพล เคี่ยมพันธ์
1570
1114031592
นางสาว กรรณิกา จิตวิโชติ
1571
1114031594
นางสาว สุภาณี รักมาศ
1572
1114031635
นางสาว เมธิรา อรุณลิ่มสวัสดิ์
1573
1114031639
นางสาว ประวีณา ชุมพงษ์
1574
1114031650
นาง อนิสรา พรหมมณี
1575
1114031657
นางสาว ชนิดา คลองสุชล
1576
1114031658
นาย อับดุลเล๊าะ กาเดร์
1577
1114031685
นาย สุริยา ลิ้มสุวรรณ
1578
1114031703
นางสาว อานีซะห์ เจะมะ
1579
1114031716
นาย ชนพล หวั่งประดิษฐ์
1580
1114031762
นางสาว จันทร์จิรา จันทร์หลี
1581
1114031769
นาง ฐิติมา คิลที่
1582
1114031770
นาย ฐาปกรณ์ อาวุธ
1583
1114031803
นาง วรรวิษา ศรีสุข
1584
1114031819
นาย วรัญญู แก้วทอง
1585
1114031848
นางสาว ยุวรี เลาะและ

1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596

1114031850
1114031853
1114031859
1114031885
1114031926
1114031943
1114031980
1114032055
1114032067
1114032112
1114032158

นาย ชาญชัย ตติยบวรชัย
นางสาว ธนศรณ์ ทับทิมทอง
นางสาว อุมาภรณ์ คงเมฆ
นางสาว นัฐพัชร์ นับพันธ์
นางสาว สุดารัตน์ ทองเมือง
นางสาว สุรีพร สุขชู
นางสาว ธีรนาถ รัตตกุล
นางสาว ธนวรรณ โชดกวณิชย์
นางสาว ฉัตรฎาภรณ์ พรหมดวง
นางสาว อมรรัตน์ ศรีไชย
นางสาว วิมลมาศ แซ่ก้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 สำหรับครูไทย
ศูนย์สอบที่ 4 : สงขลา
มาตรฐาน 5 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถานที่สอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม ห้องสอบที่ 39
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.30 น.
__________________________________________________________________________________________
เลขที่นั่ง
เลขที่สมัครทดสอบ
ชื่อ - นามสกุล
1597
1114032164
นางสาว ปิยารัตน์ ยศวารี
1598
1114032166
นางสาว วลิษา อินทรภักดิ์
1599
1114032194
นาย มูฮัมหมัดอาลีพี หะนะเต๊ะ
1600
1114032197
นาย สุทธิรักษ์ หวันกะมา
1601
1114032253
นาง นิเยาะ มะลีเลาะ
1602
1114032260
นางสาว วาตี มายิ
1603
1114032267
นางสาว วริษา แหละยุหีม
1604
1114032281
นางสาว พรพรรณ ดอนหน่าย
1605
1114032288
นางสาว สุนทรี กมลชิโน
1606
1114032311
นาย ธวัช แพรกทอง
1607
1114032356
นางสาว อรวรรณ สังข์เศรษฐ์
1608
1114032358
นางสาว ฐิติกานต์ เนื่องนำ
1609
1114032360
นางสาว สุนิสา ขวัญนิมิตร
1610
1114032392
นาง ซ่ารีน่า หมัดอาด้ำ
1611
1114032423
นาย ภานุพันธุ์ คชินเผือก
1612
1114032481
นางสาว วนัฐฐา ธัญญะอุดร
1613
1114032519
นางสาว นันทิดา ณ นคร
1614
1114032532
นางสาว เพียงใจ จันทร์สมุทร
1615
1114032612
นางสาว พรนภัส นภัสพงษ์วลี
1616
1114032613
นางสาว ทัศนีย์ ด้วงนิล
1617
1114032637
นางสาว วรรณนิภา มธุรส
1618
1114032644
นางสาว ซูลวัยนี สาแม
1619
1114032652
นางสาว ปุญชญา ศรีสุวรรณ
1620
1114032661
นางสาว ธารทิพย์ ลงศรี

