
ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 633800001 นาย วีระวัฒน พลเคน ดนตรีศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 633800001

2 633800002 นาย นิพนธ แซล้ิม ดนตรีศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 633800017

3 633800003 นาย ทองพูน อามาตรมนตรี ดนตรีศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 633800004 นาย เจษฎา บุณโยประการ ดนตรีศึกษา หองสอบท่ี 24 อาคาร 5 ช้ัน 2

5 633800005 นางสาว ฎารัตน ชายเมือง ดนตรีศึกษา

6 633800006 นางสาว รัชฎาภรณ เกิดทรัพย ดนตรีศึกษา

7 633800007 นาย วิษณุ ตางาม ดนตรีศึกษา

8 633800008 นาย อัครพงศ ศรีเก้ือกูล ดนตรีศึกษา

9 633800009 วาท่ีรอยตรี เขมวัฒน ดวงจิตร ดนตรีศึกษา

10 633800010 นาย ณัฐพงศ ทิพยโภชน ดนตรีศึกษา

11 633800011 นางสาว สุนิสา นพเกียรต์ิ ดนตรีศึกษา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา

11 633800011 นางสาว สุนิสา นพเกียรต์ิ ดนตรีศึกษา

12 633800012 นาย ธรรมลักษณ คําคง ดนตรีศึกษา

13 633800013 นาย วชิระพงษ ทามแกว ดนตรีศึกษา

14 633800014 นาย อดิศักด์ิ นัดที ดนตรีศึกษา

15 633800015 นาย ธิติวัชร เน่ืองนา ดนตรีศึกษา

16 633800016 นาย ณรัฐ เหลาหวาน ดนตรีศึกษา

17 633800017 นาย ชนันทเดชน นิธิโชติภานุวงษ ดนตรีศึกษา

หนา้ที� 1 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 633900001 นาย วาทิต พรหมดํารง ดนตรีไทย เลขประจําตัวผูสอบ 633900001

2 633900002 นาย พิษณุ สุขเพ็ชรี ดนตรีไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 633900007

3 633900003 นาย ฉัตรชัย กาหล ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 633900004 นาย กร ทากลาง ดนตรีไทย หองสอบท่ี 44 อาคาร 8 ช้ัน 1

5 633900005 นางสาว กฤติกา เอ่ียมสอาด ดนตรีไทย

6 633900006 นาย ณัฐพงษ รัตนประโคน ดนตรีไทย

7 633900007 วาท่ีรอยตรี วันปยะ กิจวรรณี ดนตรีไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกดนตรีไทย

หนา้ที� 2 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 634200001 นางสาว วิจิตรา สติปญ ทัศนศิลป เลขประจําตัวผูสอบ 634200001

2 634200002 นาย วีระชัย นอยวงศ ทัศนศิลป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634200008

3 634200003 นางสาว อุไรรัตน ทองเหลือ ทัศนศิลป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

4 634200004 นางสาว ฉัตรดาว จีนฉา ทัศนศิลป หองสอบท่ี 36 อาคาร 6 ช้ัน 1

5 634200005 นางสาว เมธินี บุตรสิมมา ทัศนศิลป

6 634200006 นางสาว สมัชญา ศรีคูณ ทัศนศิลป

7 634200007 นางสาว จันทกานต เหลาเกา ทัศนศิลป

8 634200008 นางสาว รัมภาพรรณ ตุมจันทร ทัศนศิลป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกทัศนศิลป

หนา้ที� 3 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 634300001 นางสาว คณิตา พลยุทธ คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300001

2 634300002 นางสาว ณัชชา ศรีมหาพรหม คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300025

3 634300003 นาย กําพล ศรีพรหม คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 634300004 นางสาว ดารุพรรณ พลเสน คณิตศาสตร หองสอบท่ี 35 อาคาร 6 ช้ัน 1

5 634300005 นางสาว ศรีสุรีย ประจันตะเสน คณิตศาสตร

6 634300006 นางสาว มิถุนา จําปาดอก คณิตศาสตร

7 634300007 นางสาว ชนิดา เพงผล คณิตศาสตร

8 634300008 นางสาว จริญญา วงษพานิช คณิตศาสตร

9 634300009 นางสาว วราลักษณ สิทธิพล คณิตศาสตร

10 634300010 นางสาว พรสุดา สรอยช่ืน คณิตศาสตร

11 634300011 นาย จักรกฤษณ ม่ังค่ัง คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

11 634300011 นาย จักรกฤษณ ม่ังค่ัง คณิตศาสตร

12 634300012 นางสาว ภัชราพร เนาวะบุตร คณิตศาสตร

13 634300013 นางสาว อุรวีร บุตรพรม คณิตศาสตร

14 634300014 นาย ธนากร อินนะรายรัมย คณิตศาสตร

15 634300015 นางสาว มะลิวัลย พินนอก คณิตศาสตร

16 634300016 นางสาว สุวรี พิมพา คณิตศาสตร

17 634300017 นางสาว กาญจนา สินสมุทร คณิตศาสตร

18 634300018 นางสาว ลักขณา กันสการ คณิตศาสตร

19 634300019 นางสาว สุภาวรรณ แสนสระ คณิตศาสตร

20 634300020 นาย ปนัดฐา หอมทิพย คณิตศาสตร

21 634300021 นางสาว ปทมา ธรรมรัตน คณิตศาสตร

22 634300022 นาย ตอศักด์ิ เพียคําเมือง คณิตศาสตร

23 634300023 นางสาว จามจุรี จันอรุณ คณิตศาสตร

24 634300024 นางสาว สุรัตน อินทรนอก คณิตศาสตร

25 634300025 นางสาว พัชรินทร บุญมามอญ คณิตศาสตร

หนา้ที� 4 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 634300026 นางสาว เบญจมาศ จันทรมาลี คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300026

27 634300027 นางสาว เกศราพร กันอบ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300050

28 634300028 นาง ปนิดา โกะเจริญ คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

29 634300029 นางสาว นิลุบล เสือจอย คณิตศาสตร หองสอบท่ี 36 อาคาร 6 ช้ัน 1

30 634300030 นางสาว สุภาพร เพ็งภูงา คณิตศาสตร

31 634300031 นาย สุรศักด์ิ สวางผุย คณิตศาสตร

32 634300032 นางสาว มธุรส อดทน คณิตศาสตร

33 634300033 นางสาว จิตรา ฆองอินตะ คณิตศาสตร

34 634300034 นางสาว วิละวัลย ภูมิงาม คณิตศาสตร

35 634300035 นางสาว พจนา วงษมิตรแท คณิตศาสตร

36 634300036 นางสาว ขจรพรรณ อินทํา คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

36 634300036 นางสาว ขจรพรรณ อินทํา คณิตศาสตร

37 634300037 นางสาว อภิรดี มะลิ คณิตศาสตร

38 634300038 นางสาว กิจกัญญา สีหานอก คณิตศาสตร

39 634300039 นาย อลงกรณ ชมภูแดง คณิตศาสตร

40 634300040 นางสาว อรวรรณ สุพันธ คณิตศาสตร

41 634300041 นางสาว วาสินี ซ่ิวสําราญ คณิตศาสตร

42 634300042 นางสาว แสงอรุณ ฆองพาหุ คณิตศาสตร

43 634300043 นางสาว ทัศนีย สีสัน คณิตศาสตร

44 634300044 นางสาว วิชชุดา นรมาตย คณิตศาสตร

45 634300045 นางสาว นภาภรณ กอบแกว คณิตศาสตร

46 634300046 นางสาว จตุพร ลือคํางาม คณิตศาสตร

47 634300047 นางสาว ลัดดา คาโส คณิตศาสตร

48 634300048 นางสาว พารินี พลม่ัน คณิตศาสตร

49 634300049 นางสาว กุลนิภา แพนลา คณิตศาสตร

50 634300050 นาย อธิเบต เย็นสม คณิตศาสตร

หนา้ที� 5 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

51 634300051 นางสาว ชนิกานต จิวราช คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300051

52 634300052 นาย วิทยา ฆองอินตะ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300075

53 634300053 นางสาว ช่ืนนภา เสาประโคน คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

54 634300054 นางสาว ดวงฤทัย เสง่ียมทรัพย คณิตศาสตร หองสอบท่ี 37 อาคาร 6 ช้ัน 2

55 634300055 วาท่ีรอยตรีหญิง รุงทิพย เหลาเขตรกรณ คณิตศาสตร

56 634300056 นางสาว สุรีภรณ ออนหวาน คณิตศาสตร

57 634300057 นาย อนันต บุญรวม คณิตศาสตร

58 634300058 นางสาว ชลาลัย สุวรรณประเวก คณิตศาสตร

59 634300059 นางสาว ทัศนียวรรณ พลรักษ คณิตศาสตร

60 634300060 นาย รังสิมันตุ เตชะอมรกุล คณิตศาสตร

61 634300061 นางสาว ทิยานันท คุมทอง คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

61 634300061 นางสาว ทิยานันท คุมทอง คณิตศาสตร

62 634300062 นางสาว สุณิสา ลีเสย คณิตศาสตร

63 634300063 นาย ธนพงษ พานิชไทย คณิตศาสตร

64 634300064 นางสาว วาสิฐี ศรีดาคาน คณิตศาสตร

65 634300065 นางสาว ณัฐพร ลึกลือ คณิตศาสตร

66 634300066 นางสาว กรรทิมา ขอดทอง คณิตศาสตร

67 634300067 นางสาว สุชาดา กะจะเดิม คณิตศาสตร

68 634300068 นางสาว สโรชา ฉวีนิรมล คณิตศาสตร

69 634300069 นางสาว สายฝน ลอมพิมาย คณิตศาสตร

70 634300070 นางสาว ยุภาพรรณ ยอดพะเนา คณิตศาสตร

71 634300071 นางสาว สุชาดา โพธิสี คณิตศาสตร

72 634300072 นาย รัตนพล ม่ังเมืองชาวนา คณิตศาสตร

73 634300073 นาย อนัน มันฑิกาวิท คณิตศาสตร

74 634300074 นางสาว กุลนิษฐ โพธ์ิแกว คณิตศาสตร

75 634300075 นาย ชูเดช ดีสันเท้ียะ คณิตศาสตร
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แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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76 634300076 นางสาว หทัยมาศ เรียงกุล คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300076

77 634300077 นาย จีระศักด์ิ รูบุญ คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300100

78 634300078 นางสาว อาทิตยา ปาปะโลม คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

79 634300079 นางสาว ปยนันท พันธสาลี คณิตศาสตร หองสอบท่ี 38 อาคาร 6 ช้ัน 2

80 634300080 นางสาว นุสบา เช้ือสาร คณิตศาสตร

81 634300081 นางสาว พรพรรณ อุนแกว คณิตศาสตร

82 634300082 นางสาว สุภาภรณ ใสพระเพลิง คณิตศาสตร

83 634300083 นางสาว อรวรรณ ปริพุทธ คณิตศาสตร

84 634300084 นางสาว เอรินย แสงบุญ คณิตศาสตร

85 634300085 นางสาว วิลาวัลย วงศพิทักษ คณิตศาสตร

86 634300086 นางสาว สุรีรัตน เดชา คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

86 634300086 นางสาว สุรีรัตน เดชา คณิตศาสตร

87 634300087 นางสาว อัยลดา ชะฎาทอง คณิตศาสตร

88 634300088 นาย นันทวิชญ ดวงแกว คณิตศาสตร

89 634300089 นางสาว เกษราภรณ สงกูล คณิตศาสตร

90 634300090 นางสาว กิตติยา หงสทอง คณิตศาสตร

91 634300091 นางสาว ชุลีรัตน ดวงมีวัน คณิตศาสตร

92 634300092 นางสาว พรนภา มูลนอก คณิตศาสตร

93 634300093 นางสาว สุทราภรณ โกมารทัต คณิตศาสตร

94 634300094 นางสาว พรชนก ปรีดานนท คณิตศาสตร

95 634300095 นางสาว อัปสรณ หาญสู คณิตศาสตร

96 634300096 นางสาว พรประภา เสริมพิศุทธ์ิกุล คณิตศาสตร

97 634300097 นาย ธีรภัทร กรรณเกลา คณิตศาสตร

98 634300098 นางสาว ชวัลญา ลีลาไพบูลยสกุล คณิตศาสตร

99 634300099 นางสาว สุพัตรา สนเก้ือกุล คณิตศาสตร

100 634300100 นาย คทาวุธ ชลาลัย คณิตศาสตร
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101 634300101 นางสาว เปร่ียมลิรา ประผาลา คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300101

102 634300102 นางสาว กัญญา สายสุด คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300125

103 634300103 นางสาว วันวิสา พิกุลศรี คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

104 634300104 นางสาว ธิดา จริตรัมย คณิตศาสตร หองสอบท่ี 39 อาคาร 6 ช้ัน 2

105 634300105 นางสาว พรนภา รัตนไภ คณิตศาสตร

106 634300106 นางสาว เมตยา ประสาริกัง คณิตศาสตร

107 634300107 นางสาว สุวิมล เงางาม คณิตศาสตร

108 634300108 นางสาว เกวลิน ขันตี คณิตศาสตร

109 634300109 นาย สุวัฒน นวนปกษี คณิตศาสตร

110 634300110 นางสาว อรอุมา พาบัว คณิตศาสตร

111 634300111 นาย นิกร ลาดนอก คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

111 634300111 นาย นิกร ลาดนอก คณิตศาสตร

112 634300112 นางสาว ชยาภรณ ราไข คณิตศาสตร

113 634300113 นาย เฉลิมชัย อุนช่ืน คณิตศาสตร

114 634300114 นาย ธีระพงษ วิยาสิงห คณิตศาสตร

115 634300115 นาย วัชรชา ถาวรสาลี คณิตศาสตร

116 634300116 นางสาว อรุณรัตน เดชะ คณิตศาสตร

117 634300117 นาย นัฐพล เล้ียงสุวงค คณิตศาสตร

118 634300118 นาย เกียรติศักด์ิ รักยศไทย คณิตศาสตร

119 634300119 วาท่ีรอยตรีหญิง พิมพประกาย งามจ่ันศรี คณิตศาสตร

120 634300120 นางสาว สิริภรณ กออําไพ คณิตศาสตร

121 634300121 นางสาว บุษกร จันทะนุภา คณิตศาสตร

122 634300122 นางสาว พิจิตรา เนาเภา คณิตศาสตร

123 634300123 นาย รัตนวิสุทธ์ิ พุฒศรี คณิตศาสตร

124 634300124 นางสาว สุวรรณรัตน ทิพยกลาง คณิตศาสตร

125 634300125 นางสาว กานดา เกิดทอง คณิตศาสตร
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126 634300126 นาย ชนินทร โลแพทย คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300126

127 634300127 นางสาว อัจฉรา ตะทา คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300150

128 634300128 นางสาว สมบูรณ งอนกลาง คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

129 634300129 นางสาว พัชรพรรณ พันธโบ คณิตศาสตร หองสอบท่ี 40 อาคาร 6 ช้ัน 2

130 634300130 นางสาว จันทรจิรา อินมะดัน คณิตศาสตร

131 634300131 นางสาว มะลิทัศน ดาโคตร คณิตศาสตร

132 634300132 วาท่ีรอยตรีหญิง แพรวฤดี งามจ่ันศรี คณิตศาสตร

133 634300133 นางสาว อโณทัย เยมรัมย คณิตศาสตร

134 634300134 นาย ชุมพล จุลวงษ คณิตศาสตร

135 634300135 นางสาว สมจิตร ทําทอง คณิตศาสตร

136 634300136 นาย เจษฎา ดํารงคสกุลไทย คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

136 634300136 นาย เจษฎา ดํารงคสกุลไทย คณิตศาสตร

137 634300137 นางสาว สุนทรี เคร่ืองกลาง คณิตศาสตร

138 634300138 นางสาว ลดาวัลย สมจิตร คณิตศาสตร

139 634300139 นางสาว รัตนา พันธมะลี คณิตศาสตร

140 634300140 นางสาว เสนหา ดาทา คณิตศาสตร

141 634300141 นางสาว รสสุคนธ ประดู คณิตศาสตร

142 634300142 นาย นัฐพล ปกเคยะกา คณิตศาสตร

143 634300143 นาย สราวุธ สมสา คณิตศาสตร

144 634300144 นาง จันทนพร หนุนสิมิ คณิตศาสตร

145 634300145 นาย ชัยณรงค ประยงคเพ็ชร คณิตศาสตร

146 634300146 นาย สุนทร ขันโท คณิตศาสตร

147 634300147 นาย ณรงคฤทธ์ิ เจือจันทร คณิตศาสตร

148 634300148 นางสาว ธนาพร ยะสูงเนิน คณิตศาสตร

149 634300149 นางสาว มุกดา พวงกระโทก คณิตศาสตร

150 634300150 นาย จาวิกร วงคภักดี คณิตศาสตร
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151 634300151 นาย รัตพงษ จรัสพันธ คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300151

152 634300152 นางสาว ศศิประภา ม่ันคง คณิตศาสตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634300175

153 634300153 นางสาว นิต เนืองน่ิม คณิตศาสตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

154 634300154 นางสาว จุฑาธิป เก้ือกูล คณิตศาสตร หองสอบท่ี 41 อาคาร 6 ช้ัน 2

155 634300155 นาย สิทธิพร พาระตะ คณิตศาสตร

156 634300156 นางสาว ศุภลักษณ วงคศรีทา คณิตศาสตร

157 634300157 นางสาว เกศสุริยงค วิชาดี คณิตศาสตร

158 634300158 นาย กรวิชญ เย็นจิตต คณิตศาสตร

159 634300159 นางสาว ประภารัตน เขาภูงาม คณิตศาสตร

160 634300160 วาท่ีรอยตรีหญิง ปรียาภรณ พงษสุริยะ คณิตศาสตร

161 634300161 นางสาว ชวนพิศ สมจิตร คณิตศาสตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร

161 634300161 นางสาว ชวนพิศ สมจิตร คณิตศาสตร

162 634300162 นาย ดนัยภัทร พจนจริยาพร คณิตศาสตร

163 634300163 นาย อานนทสิทธ์ิ หอมเย็น คณิตศาสตร

164 634300164 นางสาว หทัยมาศ ดอนประดู คณิตศาสตร

165 634300165 นางสาว มัลลิกา ขันพิมาย คณิตศาสตร

166 634300166 นาย ปฐม รินไธสง คณิตศาสตร

167 634300167 นาง ปยนันท ตอชีพ คณิตศาสตร

168 634300168 นาย วสันต แหวนสูงเนิน คณิตศาสตร

169 634300169 นางสาว อรัญญา แกวกํากง คณิตศาสตร

170 634300170 นาง ณัฎฐณิชา นามแยม คณิตศาสตร

171 634300171 นาย ธีรวัชร สืบเพ็ง คณิตศาสตร

172 634300172 นางสาว วัชราวลี คตมรคา คณิตศาสตร

173 634300173 นางสาว เสาวพัตร เชียงสากุล คณิตศาสตร

174 634300174 นาย ณรงคกร กันหา คณิตศาสตร

175 634300175 นางสาว เมธญา งามขํา คณิตศาสตร
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และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

176 634300176 นาย เอกราช สุพรรณวงษ คณิตศาสตร เลขประจําตัวผูสอบ 634300176

ถึงเลขประจําตัวผูสอบ -

สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

หองสอบท่ี 45 อาคาร 8 ช้ัน 1

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
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1 634400001 นาย ณัฐพงศ เวียงจันทร ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400001

2 634400002 นางสาว สกุลทรัพย หันทยุง ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400025

3 634400003 นาย วรวุฒิ เทียนชัย ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

4 634400004 นางสาว พัชรา พวงมาลัย ภาษาไทย หองสอบท่ี 21 อาคาร 5 ช้ัน ลาง

5 634400005 นางสาว จิราภรณ สังระมาตร ภาษาไทย

6 634400006 นาย ศักด์ิทอง สิงหรัมย ภาษาไทย

7 634400007 นางสาว รัตนาภรณ หมายสุข ภาษาไทย

8 634400008 นางสาว วีนัส มีทรัพย ภาษาไทย

9 634400009 นางสาว พรพนา เขตตสิงห ภาษาไทย

10 634400010 นางสาว ม่ิงขวัญ สุดประโคน ภาษาไทย

11 634400011 นางสาว มัณฑนา จันทรศิริ ภาษาไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

11 634400011 นางสาว มัณฑนา จันทรศิริ ภาษาไทย

12 634400012 นางสาว ชฎาภรณ ฉิมมา ภาษาไทย

13 634400013 นางสาว พิจิตรา ออนนอม ภาษาไทย

14 634400014 นางสาว นัชนก ศิลา ภาษาไทย

15 634400015 นางสาว สุวิมล ใจช่ืน ภาษาไทย

16 634400016 นางสาว นิสาชล ออมสิน ภาษาไทย

17 634400017 นางสาว นิภารัตน ถาดทอง ภาษาไทย

18 634400018 นางสาว สมฤดี หานาเมือง ภาษาไทย

19 634400019 นางสาว พรนิมิต เข็มทอง ภาษาไทย

20 634400020 นางสาว ทัศนีย ฟองเกิด ภาษาไทย

21 634400021 นางสาว ประภากร โกรตประโคน ภาษาไทย

22 634400022 นางสาว พรพิมล คงทันดี ภาษาไทย

23 634400023 นางสาว มณีรัตน มวงออน ภาษาไทย

24 634400024 นางสาว ลลิตา ตะวงษ ภาษาไทย

25 634400025 นางสาว สุกัญญา ม่ิงสอน ภาษาไทย

หนา้ที� 12 จาก 90
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26 634400026 นางสาว ทิพวรรณ กลอมเจริญ ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400026

27 634400027 นางสาว กมลทิพย อุสารัมย ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400050

28 634400028 นางสาว ศุภาวรรณ ศิริโท ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

29 634400029 นางสาว ลัดดาวัลย ปญญารัมย ภาษาไทย หองสอบท่ี 22 อาคาร 5 ช้ัน ลาง

30 634400030 นางสาว พรรณวิภา โชติช่ืน ภาษาไทย

31 634400031 นาย ไพฑูรย แบขุนทด ภาษาไทย

32 634400032 นางสาว ศศิธร แซจ่ึง ภาษาไทย

33 634400033 นางสาว อุทัย สุขหลวง ภาษาไทย

34 634400034 นางสาว วิไลวรรณ แปะสา ภาษาไทย

35 634400035 นางสาว พัชราภรณ มัตถิตะเตา ภาษาไทย

36 634400036 นาง บุปผา จากก่ิงเรืองโรจน ภาษาไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

36 634400036 นาง บุปผา จากก่ิงเรืองโรจน ภาษาไทย

37 634400037 นางสาว ปวีณา คําสุขสวัสด์ิ ภาษาไทย

38 634400038 นางสาว ปยรัตน ปกครึก ภาษาไทย

39 634400039 นางสาว เกล็ดทราย พายสําโรง ภาษาไทย

40 634400040 นางสาว ปุญณิกาสุปวีร ภูณหม่ืนแสน ภาษาไทย

41 634400041 นางสาว นํ้าฝน นาโสก ภาษาไทย

42 634400042 นางสาว นฤมล จรูญศักด์ิวิวัฒน ภาษาไทย

43 634400043 นางสาว โสภิตา ม่ิงขวัญ ภาษาไทย

44 634400044 นาย ธีรศักด์ิ สิทธิปล้ืม ภาษาไทย

45 634400045 นางสาว กัญญาภัค ขยันคิด ภาษาไทย

46 634400046 นางสาว สมใจ เกตุระหงษ ภาษาไทย

47 634400047 นางสาว สุภัทรา ถาวรผล ภาษาไทย

48 634400048 นางสาว กาญจนา ขวัญเมือง ภาษาไทย

49 634400049 นางสาว ประภัสสร พูลสระคู ภาษาไทย

50 634400050 นาง สหฤทัย ทนกระโทก ภาษาไทย
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และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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51 634400051 นางสาว ศิริรักษ ศรีสุข ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400051

52 634400052 นางสาว นิตยา พรเอ่ียม ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400075

53 634400053 นาย ธนชัย พานิชไทย ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

54 634400054 นางสาว กาญจนา ทองวงษ ภาษาไทย หองสอบท่ี 23 อาคาร 5 ช้ัน 3

55 634400055 นางสาว จิตรา หอมดี ภาษาไทย

56 634400056 นาย ภาณุพันธ สละชีพ ภาษาไทย

57 634400057 นางสาว สุนิดา นามเสนา ภาษาไทย

58 634400058 นางสาว วชิราภรณ พานิชไทย ภาษาไทย

59 634400059 นางสาว ยอดขวัญ บุตรพันธ ภาษาไทย

60 634400060 นางสาว จันทนาภรณ หาทรัพย ภาษาไทย

61 634400061 นางสาว เรวิกา ประจวบสุข ภาษาไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

61 634400061 นางสาว เรวิกา ประจวบสุข ภาษาไทย

62 634400062 นางสาว นิตยา ใยรัมย ภาษาไทย

63 634400063 นางสาว วราภรณ กองฝาย ภาษาไทย

64 634400064 นางสาว สกุณา ออนย้ิม ภาษาไทย

65 634400065 นางสาว สาวิตรี ชิวรัมย ภาษาไทย

66 634400066 นางสาว อริสา หลอมประโคน ภาษาไทย

67 634400067 นางสาว สิรีธร เวียงนนท ภาษาไทย

68 634400068 นางสาว ปทมาพร เพ็ชรสมบัติ ภาษาไทย

69 634400069 นางสาว นันทนา สมพินิจ ภาษาไทย

70 634400070 นางสาว กรรณิการ เวียนวงษ ภาษาไทย

71 634400071 นางสาว วนิดา หารพรม ภาษาไทย

72 634400072 นางสาว วรรณา เจริญคง ภาษาไทย

73 634400073 นางสาว พวงมณี เกณฑสาคู ภาษาไทย

74 634400074 นาง รัตนาภรณ แสงกรม ภาษาไทย

75 634400075 นาย โชคชัย ทศกรณ ภาษาไทย
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แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

76 634400076 นางสาว เดนนภา ศรีชํานิ ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400076

77 634400077 นางสาว สาลินี ปกปอง ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400100

78 634400078 นางสาว อรพินท พวงศรี ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

79 634400079 นางสาว วรรณา เชยประโคน ภาษาไทย หองสอบท่ี 24 อาคาร 5 ช้ัน 3

80 634400080 นางสาว หน่ึงฤทัย อยูตรง ภาษาไทย

81 634400081 นางสาว ศุพัตตรา โอสถานนท ภาษาไทย

82 634400082 นาง เยาวลักษณ จันทรคํา ภาษาไทย

83 634400083 นาย ศุภกฤต ประนิคม ภาษาไทย

84 634400084 นาย ณัฐวัฒน ชัยออน ภาษาไทย

85 634400085 นางสาว สุพัตรา สนวนรัมย ภาษาไทย

86 634400086 นางสาว ขวัญฤดี หงษศรี ภาษาไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

86 634400086 นางสาว ขวัญฤดี หงษศรี ภาษาไทย

87 634400087 นางสาว กรรณิการ ภูมิทวีโชค ภาษาไทย

88 634400088 นางสาว สุดารัตน จันทรปญญา ภาษาไทย

89 634400089 นางสาว พรวดี โพธ์ิรมเย็น ภาษาไทย

90 634400090 นางสาว นิภาพร สอนนํ้าคํา ภาษาไทย

91 634400091 นาย สุทัศน มีชัย ภาษาไทย

92 634400092 นางสาว ลัดดาวัลย เสาใสศรี ภาษาไทย

93 634400093 นางสาว อรสา ซอนคม ภาษาไทย

94 634400094 นาย ศิวดล คําพันธ ภาษาไทย

95 634400095 นางสาว ณัฐชา ภูษาแกว ภาษาไทย

96 634400096 นางสาว ชิดชนก อินผดุง ภาษาไทย

97 634400097 นาย ธนะพันธ เชียงสากุล ภาษาไทย

98 634400098 นางสาว สุจิตตรา ขําแกว ภาษาไทย

99 634400099 นางสาว วธิดา พรมดา ภาษาไทย

100 634400100 นางสาว กมลทิพย ภูวิจิตร ภาษาไทย
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101 634400101 นางสาว เพ็ญยุภา นาเรือง ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400101

102 634400102 นางสาว อรณิชชา ทองนอย ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400125

103 634400103 นาย สังวาลย กลําเงิน ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

104 634400104 นางสาว รภิตา สีโส ภาษาไทย หองสอบท่ี 25 อาคาร 5 ช้ัน 3

105 634400105 นางสาว วิบูลยลักษณ อัคเสริญ ภาษาไทย

106 634400106 นางสาว กานตธิดา อุณาพรหม ภาษาไทย

107 634400107 นางสาว วิลาวัลย ดอนวิไทย ภาษาไทย

108 634400108 นางสาว ธวลิดา บูรณเจริญ ภาษาไทย

109 634400109 นางสาว สายใจ บุญจันดา ภาษาไทย

110 634400110 นางสาว ลัดดาพร กุลทองคํา ภาษาไทย

111 634400111 นางสาว ดาริน มีเพียร ภาษาไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

111 634400111 นางสาว ดาริน มีเพียร ภาษาไทย

112 634400112 นาย จักรพันธุ สุเรรัมย ภาษาไทย

113 634400113 นางสาว อมรรัตน โสกูล ภาษาไทย

114 634400114 นาย วสันติชัย แกวกําเนิด ภาษาไทย

115 634400115 นาย อรัญ เกตุดี ภาษาไทย

116 634400116 นาย คณาทิป เพชรชนะ ภาษาไทย

117 634400117 นาย ทัตสุระ ไชยวรรณ ภาษาไทย

118 634400118 นางสาว ฐาปนี ศรีภา ภาษาไทย

119 634400119 นางสาว กาญจนา ซาอุรัมย ภาษาไทย

120 634400120 นางสาว ปวริศา เวียงอินทร ภาษาไทย

121 634400121 นางสาว วรรวิสา จันทกุมมาร ภาษาไทย

122 634400122 นาย ธาดา ใจปนตา ภาษาไทย

123 634400123 นาย สุธี พลชลี ภาษาไทย

124 634400124 นางสาว พรรณทิพย โสมา ภาษาไทย

125 634400125 นางสาว วริษฐสา อุนทรัพย ภาษาไทย
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126 634400126 นางสาว ศรีวิภา บุญลัย ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400126

127 634400127 นางสาว วิลาวรรณ จําปาดง ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400150

128 634400128 นาย พงศณภัทร มะลัยทอง ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

129 634400129 นางสาว กมลลักษณ หม่ืนเฮา ภาษาไทย หองสอบท่ี 26 อาคาร 5 ช้ัน 3

130 634400130 นางสาว ปาริชาต จันทรดี ภาษาไทย

131 634400131 นางสาว ศุภรดา เดชเหลา ภาษาไทย

132 634400132 วาท่ีรอยตรีหญิง วิชาดา สุวรรณภาพ ภาษาไทย

133 634400133 นางสาว ภัคศิรา คําทา ภาษาไทย

134 634400134 นางสาว พรพิพา นัดไธสง ภาษาไทย

135 634400135 นางสาว ชลทัย พิชัยกาล ภาษาไทย

136 634400136 นางสาว พรวิภา วันอาทิตย ภาษาไทย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

136 634400136 นางสาว พรวิภา วันอาทิตย ภาษาไทย

137 634400137 นางสาว สุมิตรา กรวยทอง ภาษาไทย

138 634400138 นาย มงคล วงศเดช ภาษาไทย

139 634400139 นางสาว วิภาวรรณ หนูแกว ภาษาไทย

140 634400140 นาย พงษดนัย ประจําภพ ภาษาไทย

141 634400141 นางสาว ฐิติรัตน สมนึก ภาษาไทย

142 634400142 นาย เจษฎา อาทร ภาษาไทย

143 634400143 นางสาว อริญาพร จาบาล ภาษาไทย

144 634400144 นางสาว ประลิตา วงษพรม ภาษาไทย

145 634400145 นางสาว อโรชา สุขประสงค ภาษาไทย

146 634400146 นาย อิศเรศ ยืนยง ภาษาไทย

147 634400147 นางสาว จิรนันท คําพันธ ภาษาไทย

148 634400148 นาง วรรณนิศา ภาระราช ภาษาไทย

149 634400149 นางสาว ณฐิตา แซโคว ภาษาไทย

150 634400150 นางสาว มนัสวี ยะถาเทศ ภาษาไทย

หนา้ที� 17 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

151 634400151 นางสาว ปยะพร มูลสระคู ภาษาไทย เลขประจําตัวผูสอบ 634400151

152 634400152 นางสาว วราลี แดงดี ภาษาไทย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634400154

153 634400153 นาย พงศนรินทร ใจกลา ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

154 634400154 นางสาว ม่ิงขวัญ บูรณะ ภาษาไทย หองสอบท่ี 28 อาคาร 5 ช้ัน 3

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย

หนา้ที� 18 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 634500001 นางสาว รัชฎาภรณ สวยโสภา ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500001

2 634500002 นาย กิติคุณ โกฎหอม ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500025

3 634500003 นางสาว ศิริประภา วงษคํานา ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

4 634500004 นางสาว แสงอรุณ ดอกย่ีสูญ ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 13 อาคาร 1 ช้ัน 1

5 634500005 นางสาว พรธีรา คําดี ภาษาอังกฤษ

6 634500006 นาย อภิชาติ ผูมีสัตย ภาษาอังกฤษ

7 634500007 วาท่ีรอยตรี ศักด์ินรินทร นุชศิริ ภาษาอังกฤษ

8 634500008 นางสาว ธัญญารัตน จักรทุม ภาษาอังกฤษ

9 634500009 นางสาว รัชฎาภรณ จรไพร ภาษาอังกฤษ

10 634500010 นางสาว อรพรรณ สําอาง ภาษาอังกฤษ

11 634500011 นางสาว ธันยพร ศรีนิล ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

11 634500011 นางสาว ธันยพร ศรีนิล ภาษาอังกฤษ

12 634500012 นางสาว ชลลธาน ประภาเวชกุล ภาษาอังกฤษ

13 634500013 นางสาว รวินทนิภา บุตรวัน ภาษาอังกฤษ

14 634500014 นางสาว กานตพิชชา ปากฎรัตน ภาษาอังกฤษ

15 634500015 นางสาว กอแกว ศรีจันทร ภาษาอังกฤษ

16 634500016 นางสาว สุรีรัตน โพธ์ิศรีเมือง ภาษาอังกฤษ

17 634500017 นางสาว พรนภา ประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ

18 634500018 นางสาว จารุภา ปุษยะนาวิน ภาษาอังกฤษ

19 634500019 นาย ดลวัฒน กําไรเงิน ภาษาอังกฤษ

20 634500020 นางสาว มาศธัญภรณ ถาวรกุล ภาษาอังกฤษ

21 634500021 นาง ศศิพร หาญประสพ ภาษาอังกฤษ

22 634500022 นางสาว พิชญวดี ดานประชุม ภาษาอังกฤษ

23 634500023 นางสาว พนิดา คําคม ภาษาอังกฤษ

24 634500024 นางสาว จันทิมา ธงอาสา ภาษาอังกฤษ

25 634500025 นางสาว นภาวรรณ เถลิงรัมย ภาษาอังกฤษ
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บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 634500026 นางสาว วิศารัตน สมบูรณพงษ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500026

27 634500027 นางสาว วิไลพร ชุมดวง ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500050

28 634500028 นางสาว เบญจมาศ บัวราษฎร ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

29 634500029 นางสาว ดาหวัน สมบูรณพงษ ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 14 อาคาร 1 ช้ัน 1

30 634500030 นางสาว ชลิตา ชมเช้ือ ภาษาอังกฤษ

31 634500031 นาย เชิดเกียรติ คํามี ภาษาอังกฤษ

32 634500032 นางสาว อัจฉราวดี จันทรภักดี ภาษาอังกฤษ

33 634500033 นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมืองแกว ภาษาอังกฤษ

34 634500034 นางสาว พรวดี เกิดกําบท ภาษาอังกฤษ

35 634500035 นางสาว ศิรินธร บุญไธสง ภาษาอังกฤษ

36 634500036 นาย สินธกานต สระทอง ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

36 634500036 นาย สินธกานต สระทอง ภาษาอังกฤษ

37 634500037 นางสาว เกษรา นอยเคน ภาษาอังกฤษ

38 634500038 นางสาว บัวคํา สมัญญา ภาษาอังกฤษ

39 634500039 นางสาว วันวิสา ชํานาญสวน ภาษาอังกฤษ

40 634500040 นางสาว กัญยาณี แซเล่ียว ภาษาอังกฤษ

41 634500041 นางสาว กมลฉัตร ลาโสตร ภาษาอังกฤษ

42 634500042 นางสาว วิไลลักษณ เงินสมบัติ ภาษาอังกฤษ

43 634500043 นาย สัณหณัฐ พันสี ภาษาอังกฤษ

44 634500044 นางสาว กุลธิดา กิจแกวมรกต ภาษาอังกฤษ

45 634500045 นางสาว จารุวรรณ สําราญ ภาษาอังกฤษ

46 634500046 นางสาว ทิพวรรณ เคนสิบสาม ภาษาอังกฤษ

47 634500047 สิบเอกหญิง ฐิติวรดา ศรีไสว ภาษาอังกฤษ

48 634500048 นาย สิทธิพงศ สีทา ภาษาอังกฤษ

49 634500049 นางสาว ศิริพร ชาญเจริญ ภาษาอังกฤษ

50 634500050 นางสาว พัชรา แกวเขียว ภาษาอังกฤษ

หนา้ที� 20 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

51 634500051 นางสาว ทักษพร บวรชาติ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500051

52 634500052 นางสาว สมฤดี คงย่ิงหาญ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500075

53 634500053 นางสาว ธิดารัตน ผิวดํา ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

54 634500054 นางสาว กมลทิพย วีระกุล ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 15 อาคาร 1 ช้ัน 2

55 634500055 นางสาว พรศิริ คําประกอบ ภาษาอังกฤษ

56 634500056 นางสาว คําฟา แกวละมูล ภาษาอังกฤษ

57 634500057 นางสาว จิระวรรณ จันทายืน ภาษาอังกฤษ

58 634500058 นางสาว สุวิมล เรียบรัมย ภาษาอังกฤษ

59 634500059 นางสาว จิตรา มะณีคํา ภาษาอังกฤษ

60 634500060 นางสาว ปรียธดา นอยบุญ ภาษาอังกฤษ

61 634500061 นางสาว ปยพร ผลแมน ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

61 634500061 นางสาว ปยพร ผลแมน ภาษาอังกฤษ

62 634500062 นางสาว ปรียาภรณ ดวงเดือน ภาษาอังกฤษ

63 634500063 นางสาว ชมพูนุช ดีลัน ภาษาอังกฤษ

64 634500064 นางสาว บุปผา พรมแกว ภาษาอังกฤษ

65 634500065 นางสาว พิยะดา ภูโปรง ภาษาอังกฤษ

66 634500066 นางสาว อารียา อินทรปญญา ภาษาอังกฤษ

67 634500067 นาย ภัควัฒน สระเพชร ภาษาอังกฤษ

68 634500068 นางสาว ตวงทอง โกมล ภาษาอังกฤษ

69 634500069 นาย เสรี ใกลกลาง ภาษาอังกฤษ

70 634500070 นางสาว เนตรชนก บุญเพ็ง ภาษาอังกฤษ

71 634500071 นางสาว รัตนฐากานต โชรัมย ภาษาอังกฤษ

72 634500072 นางสาว อดารัตน นาคเสนห ภาษาอังกฤษ

73 634500073 นางสาว วราภรณ จันทศิลป ภาษาอังกฤษ

74 634500074 นางสาว นํ้าออย พริกเทศ ภาษาอังกฤษ

75 634500075 นางสาว กัญญาณัฐ ทศคุย ภาษาอังกฤษ

หนา้ที� 21 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

76 634500076 นางสาว อุดมลักษณ ดานกําชัย ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500076

77 634500077 นางสาว วันนิภา โสประโคน ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500100

78 634500078 นางสาว นันทิกา วิชัย ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

79 634500079 นางสาว ภัณฑิลา อาจทวีกุล ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 16 อาคาร 1 ช้ัน 2

80 634500080 นางสาว ธนพร บุญอุไร ภาษาอังกฤษ

81 634500081 นางสาว พัชรี จาภา ภาษาอังกฤษ

82 634500082 นางสาว นวรัตน นามเดช ภาษาอังกฤษ

83 634500083 นาย ฤทธิชัย สรรพวุธ ภาษาอังกฤษ

84 634500084 นางสาว นิติมา บุญพิสาร ภาษาอังกฤษ

85 634500085 นางสาว ยวนใจ ดวงพรม ภาษาอังกฤษ

86 634500086 นางสาว เชษฐธิดา จิตรถนอม ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

86 634500086 นางสาว เชษฐธิดา จิตรถนอม ภาษาอังกฤษ

87 634500087 นางสาว รสสุคนธ เงินพิมพ ภาษาอังกฤษ

88 634500088 นาย พาณิชย สุทธิชาติ ภาษาอังกฤษ

89 634500089 นางสาว ชนิดาภา คงทรัพย ภาษาอังกฤษ

90 634500090 นางสาว กนกวรรณ คณาชาติ ภาษาอังกฤษ

91 634500091 นางสาว จุฑาพร นาคินทรชาติ ภาษาอังกฤษ

92 634500092 นางสาว วิไลลักษ ธาตะนะ ภาษาอังกฤษ

93 634500093 นางสาว นุสรา ระวังดี ภาษาอังกฤษ

94 634500094 นางสาว วิภาวรรณ เสือโครง ภาษาอังกฤษ

95 634500095 นาง สุวรรณา โคตะวิน ภาษาอังกฤษ

96 634500096 นางสาว สุภาพร ภูผาย ภาษาอังกฤษ

97 634500097 นางสาว นรินทร รัตธิจันทา ภาษาอังกฤษ

98 634500098 นางสาว รุงทิพย เรืองสม ภาษาอังกฤษ

99 634500099 นาง จิราพร ฤกษยาม ภาษาอังกฤษ

100 634500100 นางสาว มนฑาทิพย ชาชํานาญ ภาษาอังกฤษ

หนา้ที� 22 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
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101 634500101 นางสาว ยศวดี สีหา ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500101

102 634500102 นาย วรยุทธ พิพัฒนวัฒนโรจน ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500125

103 634500103 นางสาว ชนรดี สงฆพระ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

104 634500104 นางสาว สุปราณี สีมาพล ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 17 อาคาร 1 ช้ัน 2

105 634500105 นางสาว เจนจิรา ตุงประโคน ภาษาอังกฤษ

106 634500106 นางสาว อรพรรณ จันทรแกว ภาษาอังกฤษ

107 634500107 นางสาว ดวงเดือน นิลรุง ภาษาอังกฤษ

108 634500108 นางสาว มนัญญา สุขวิพัฒน ภาษาอังกฤษ

109 634500109 นาย ปยะดนัย ธรรมมา ภาษาอังกฤษ

110 634500110 นางสาว พัชฎาพร คํามุงคุณ ภาษาอังกฤษ

111 634500111 นางสาว ศิริวรรณ คํากําเนิด ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

111 634500111 นางสาว ศิริวรรณ คํากําเนิด ภาษาอังกฤษ

112 634500112 นางสาว นาราริน พิมพิสาร ภาษาอังกฤษ

113 634500113 นางสาว สุกัญญา ตางสี ภาษาอังกฤษ

114 634500114 นาย ทรงกฏ หุนประการ ภาษาอังกฤษ

115 634500115 นางสาว อชิรญาณ แสนสนาม ภาษาอังกฤษ

116 634500116 นางสาว ศรีพัตรา แพพิพัฒน ภาษาอังกฤษ

117 634500117 นางสาว วราภรณ วงศเพ็ญ ภาษาอังกฤษ

118 634500118 นางสาว ชลิตา สิริรณชัย ภาษาอังกฤษ

119 634500119 นางสาว ชลธิสา มิทลาวงค ภาษาอังกฤษ

120 634500120 นางสาว จิวาลักษณ พินิจนาม ภาษาอังกฤษ

121 634500121 นาย สําราญ สายลาม ภาษาอังกฤษ

122 634500122 นางสาว สุพรรณี เหนือเกาะหวาย ภาษาอังกฤษ

123 634500123 นาง นิภาพร แสนแกว ภาษาอังกฤษ

124 634500124 นางสาว สุภาภรณ ดีดวงพันธ ภาษาอังกฤษ

125 634500125 นางสาว รินรดา เพ็ญสุข ภาษาอังกฤษ

หนา้ที� 23 จาก 90
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126 634500126 นางสาว วนิดา กองศรี ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500126

127 634500127 นาย สถาพร แกวขาว ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500150

128 634500128 นางสาว สุรินทร อินทิพันธ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

129 634500129 นางสาว รักษสุภานันท ปานเดชา ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 18 อาคาร 1 ช้ัน 2

130 634500130 นางสาว มลิวัลย อินกอง ภาษาอังกฤษ

131 634500131 นางสาว อริสรา จุปะมะตัง ภาษาอังกฤษ

132 634500132 นางสาว นิสารัตน ลิขุนทด ภาษาอังกฤษ

133 634500133 นาย นฤดล ศรีวอคํา ภาษาอังกฤษ

134 634500134 นางสาว จิราภรณ ยึนประโคน ภาษาอังกฤษ

135 634500135 นางสาว ชัญญานุช กอสาลี ภาษาอังกฤษ

136 634500136 นางสาว สุดาพร เดชพรมรัมย ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

136 634500136 นางสาว สุดาพร เดชพรมรัมย ภาษาอังกฤษ

137 634500137 นางสาว อารดา จันทะผิว ภาษาอังกฤษ

138 634500138 นางสาว ศรีประไพ สีดอกไม ภาษาอังกฤษ

139 634500139 นางสาว วรรณภา ปนพิมาย ภาษาอังกฤษ

140 634500140 นางสาว สุวธิดา ถาวรย่ิง ภาษาอังกฤษ

141 634500141 นางสาว กฤษณาพร บุญเฮา ภาษาอังกฤษ

142 634500142 นางสาว พรวิจิตร นนทศิริ ภาษาอังกฤษ

143 634500143 นางสาว กรนิกา มูลมานัส ภาษาอังกฤษ

144 634500144 นาย ศุภชัย ไสยลาม ภาษาอังกฤษ

145 634500145 นางสาว ปรีญานุช ปราบสกุล ภาษาอังกฤษ

146 634500146 นางสาว จุฑารัตน ศรีเพียร ภาษาอังกฤษ

147 634500147 นาย เพชรนรินทร งามศักด์ิ ภาษาอังกฤษ

148 634500148 นางสาว ณัฐพิมพปภา สืบพันธุ ภาษาอังกฤษ

149 634500149 นาง ธิวา ปอมปาปง ภาษาอังกฤษ

150 634500150 นางสาว หทัยภัทร จันทรสํารวม ภาษาอังกฤษ
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151 634500151 นางสาว นภัทร แกวมณีศิริกุล ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500151

152 634500152 นางสาว วรินทร รัตนมงคล ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500175

153 634500153 นางสาว อาริตา ญานเพ่ิม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

154 634500154 นางสาว วรรณฉวี ราศรี ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 19 อาคาร 1 ช้ัน 2

155 634500155 นางสาว ตรีนุช นามมนตรี ภาษาอังกฤษ

156 634500156 นาย ณัฐพงศ ทองปูน ภาษาอังกฤษ

157 634500157 นาย จีระ จิตติเมธากุล ภาษาอังกฤษ

158 634500158 นางสาว พัชรียา คุณทะวงษ ภาษาอังกฤษ

159 634500159 นางสาว พัชรภรณ หมูมาก ภาษาอังกฤษ

160 634500160 นาย กฤตภาส ลันวงษสา ภาษาอังกฤษ

161 634500161 นางสาว ปณิดา ก่ิงวิเศษ ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

161 634500161 นางสาว ปณิดา ก่ิงวิเศษ ภาษาอังกฤษ

162 634500162 นางสาว กานตพิชญภัค อุมรัมย ภาษาอังกฤษ

163 634500163 นางสาว นารีรัตน จันทะศรี ภาษาอังกฤษ

164 634500164 นาย อนุสรณ พิมพิสาร ภาษาอังกฤษ

165 634500165 นางสาว วนิภา แสงเดือน ภาษาอังกฤษ

166 634500166 นางสาว วธู การมงคล ภาษาอังกฤษ

167 634500167 นางสาว ญาณทวี ปานสุข ภาษาอังกฤษ

168 634500168 นางสาว ประภาพร มีศิริ ภาษาอังกฤษ

169 634500169 นางสาว บุษยา มาตยนอก ภาษาอังกฤษ

170 634500170 นางสาว มินตรา นามมหาวงษ ภาษาอังกฤษ

171 634500171 นาย ธีรดนย นิเวทมโอฬาร ภาษาอังกฤษ

172 634500172 นางสาว พรทิพย กล่ินชาติ ภาษาอังกฤษ

173 634500173 นาย ศราวุธ ชลาลัย ภาษาอังกฤษ

174 634500174 นางสาว ธนนันท แยมทรัพย ภาษาอังกฤษ

175 634500175 นางสาว ศิริวัฒณา โกเทวิปู ภาษาอังกฤษ
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176 634500176 นาย บุญมี บุญมานันท ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวผูสอบ 634500176

177 634500177 นางสาว นุชสรา เพชรเลิศ ภาษาอังกฤษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634500180

178 634500178 นางสาว พัชรียา พงษสุวรรณ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

179 634500179 นาง วัลยา จันทรจําเริญ ภาษาอังกฤษ หองสอบท่ี 20 อาคาร 1 ช้ัน 2

180 634500180 นางสาว จิราพร แสนเทพ ภาษาอังกฤษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
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1 634700001 นาย จํารัส พิมพจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700001

2 634700002 นางสาว จิรายุ ระม่ังทอง วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700025

3 634700003 วาท่ีรอยตรีหญิง พิลัยวรรณ ศิริสุข วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

4 634700004 นางสาว สุธารัตน เวียงจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 1 อาคาร 2 ช้ัน 1

5 634700005 นาย คมสัน อรรคจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

6 634700006 นางสาว ชัญญาภัทร จันทรมณี วิทยาศาสตรท่ัวไป

7 634700007 นาง อรุณรัตน ขยันชุมนุม วิทยาศาสตรท่ัวไป

8 634700008 นาย ราชันย โสรัมภา วิทยาศาสตรท่ัวไป

9 634700009 นางสาว ปาริฉัตร สมานงาม วิทยาศาสตรท่ัวไป

10 634700010 นางสาว อภิญญา กองไชย วิทยาศาสตรท่ัวไป

11 634700011 นาย ณัฐวุฒิ ย้ิมรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

11 634700011 นาย ณัฐวุฒิ ย้ิมรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

12 634700012 นางสาว นํ้าทิพย คําดี วิทยาศาสตรท่ัวไป

13 634700013 นางสาว ประภาศิริ มัทกิจ วิทยาศาสตรท่ัวไป

14 634700014 นางสาว พิมพนิภา ศรีบุญเรือง วิทยาศาสตรท่ัวไป

15 634700015 นางสาว วันดี แกวเก็บคํา วิทยาศาสตรท่ัวไป

16 634700016 นางสาว สุชาดา บุญญา วิทยาศาสตรท่ัวไป

17 634700017 นางสาว สุนันธิดา ศรีพรหม วิทยาศาสตรท่ัวไป

18 634700018 นางสาว คณารมย ทอนมาตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

19 634700019 นางสาว เจนจิรา เดชารัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

20 634700020 นางสาว อรัญรัตน นุพิมพ วิทยาศาสตรท่ัวไป

21 634700021 นางสาว นันทัชพร หนูศิริ วิทยาศาสตรท่ัวไป

22 634700022 นางสาว สุกัญญา สามี วิทยาศาสตรท่ัวไป

23 634700023 วาท่ีรอยตรีหญิง นิภาพร ฆองเล็ก วิทยาศาสตรท่ัวไป

24 634700024 นางสาว นุสรา ศรีกุล วิทยาศาสตรท่ัวไป

25 634700025 นาย ชัยกฤต พันธุมจินดา วิทยาศาสตรท่ัวไป
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26 634700026 นางสาว ปวีณา ผงผาย วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700026

27 634700027 นางสาว ศโรชา เฟองศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700050

28 634700028 นางสาว สุดาพร ทองเติม วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

29 634700029 นางสาว รัสวดี ศรีดาพล วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 2 อาคาร 2 ช้ัน 1

30 634700030 นางสาว รัตนา พรบุญทองขาว วิทยาศาสตรท่ัวไป

31 634700031 นางสาว นิจฉรา รักศิลป วิทยาศาสตรท่ัวไป

32 634700032 นาง ศิริณิกาญจน สุปะโกสัง วิทยาศาสตรท่ัวไป

33 634700033 นางสาว เจนจิรา สุดจันทึก วิทยาศาสตรท่ัวไป

34 634700034 นางสาว เนตรนภา สมบูรณ วิทยาศาสตรท่ัวไป

35 634700035 นางสาว นุชจรี เกิดทอง วิทยาศาสตรท่ัวไป

36 634700036 นางสาว ภาวิณี คงหม่ืนไวย วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

36 634700036 นางสาว ภาวิณี คงหม่ืนไวย วิทยาศาสตรท่ัวไป

37 634700037 นางสาว ดารุณี คําพันธ วิทยาศาสตรท่ัวไป

38 634700038 นางสาว สุจิตตา ชัยสงคราม วิทยาศาสตรท่ัวไป

39 634700039 นางสาว สุวัชรา อุนช่ืน วิทยาศาสตรท่ัวไป

40 634700040 นางสาว ขนิษฐา ชวยนา วิทยาศาสตรท่ัวไป

41 634700041 นาย ปรัชญา เบ้ืองบน วิทยาศาสตรท่ัวไป

42 634700042 นางสาว สุพรรณี ศรีแกว วิทยาศาสตรท่ัวไป

43 634700043 นางสาว สุปราณี จันขอนแกน วิทยาศาสตรท่ัวไป

44 634700044 นาย บุญฤทธ์ิ ชนะศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป

45 634700045 นางสาว ณัฐธิดา สาทิพยจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

46 634700046 นางสาว สุพัตรา กล่ินไกล วิทยาศาสตรท่ัวไป

47 634700047 นางสาว สุภาพร วารีใส วิทยาศาสตรท่ัวไป

48 634700048 นาง รุงอรุณรัตน นิตยะโรจน วิทยาศาสตรท่ัวไป

49 634700049 นาง พัชรินทร ประจิมนอก วิทยาศาสตรท่ัวไป

50 634700050 นางสาว สุรีพร จูทรักษ วิทยาศาสตรท่ัวไป
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51 634700051 นางสาว สุชานันท โสพันนา วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700051

52 634700052 นางสาว เจนจิรา ไกรจะบก วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700075

53 634700053 นาย อพิเชษฐ วิเศษนคร วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

54 634700054 นาย พลช ทองทา วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 3 อาคาร 2 ช้ัน 1

55 634700055 วาท่ีรอยตรี อนุชา ใจเอ้ือ วิทยาศาสตรท่ัวไป

56 634700056 นางสาว ภคพร สัตตะเลิศ วิทยาศาสตรท่ัวไป

57 634700057 นางสาว สาวิตรี เตโช วิทยาศาสตรท่ัวไป

58 634700058 นางสาว มาฆวัน ชิงชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

59 634700059 นาง กัลยารัตน ทันสมัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

60 634700060 นางสาว ยลดา อรัญรุด วิทยาศาสตรท่ัวไป

61 634700061 นางสาว ภัสชญา อุณหเมทนีดล วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

61 634700061 นางสาว ภัสชญา อุณหเมทนีดล วิทยาศาสตรท่ัวไป

62 634700062 นางสาว พรจิรา ประสิทธ์ิสัตย วิทยาศาสตรท่ัวไป

63 634700063 นางสาว ชญานี ทิพยโอสถ วิทยาศาสตรท่ัวไป

64 634700064 นางสาว สุพัตรา ดินจันทึก วิทยาศาสตรท่ัวไป

65 634700065 นางสาว ปรียานุช คําลาย วิทยาศาสตรท่ัวไป

66 634700066 นางสาว โฉมศรี บุตรสุด วิทยาศาสตรท่ัวไป

67 634700067 นางสาว อภิฤดี จันทนามา วิทยาศาสตรท่ัวไป

68 634700068 นางสาว สมฤทัย ยาทองทิพย วิทยาศาสตรท่ัวไป

69 634700069 นางสาว ชุติมา แสงสี วิทยาศาสตรท่ัวไป

70 634700070 นางสาว เสาวรส อุทธรส วิทยาศาสตรท่ัวไป

71 634700071 นางสาว ชวิศา บอนไธสง วิทยาศาสตรท่ัวไป

72 634700072 นางสาว เวนิกา สมจิตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

73 634700073 นางสาว สุภินัน คิมประโคน วิทยาศาสตรท่ัวไป

74 634700074 นางสาว อุมา กิริยาดี วิทยาศาสตรท่ัวไป

75 634700075 นางสาว ละอองดาว ปนทอง วิทยาศาสตรท่ัวไป
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76 634700076 นางสาว สรารัตน สมยา วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700076

77 634700077 นางสาว ชิดชนก จันทกุล วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700100

78 634700078 นางสาว ปาลิตา เทียกันที วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

79 634700079 นางสาว ศิรดา ไชยศรีรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 4 อาคาร 2 ช้ัน 1

80 634700080 นางสาว เจนจิรา บินรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

81 634700081 นาง ณชุติกาญจน อภิระนานนท วิทยาศาสตรท่ัวไป

82 634700082 นางสาว ธัญญลักษณ สุยะสา วิทยาศาสตรท่ัวไป

83 634700083 นางสาว ธัญลักษณ คําสา วิทยาศาสตรท่ัวไป

84 634700084 นางสาว ปวีณา สมบูรณดี วิทยาศาสตรท่ัวไป

85 634700085 นางสาว ปาริฉัตร อินทรศักด์ิ วิทยาศาสตรท่ัวไป

86 634700086 นางสาว กัญญสิณีณัฐ เย็นแมน วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

86 634700086 นางสาว กัญญสิณีณัฐ เย็นแมน วิทยาศาสตรท่ัวไป

87 634700087 นางสาว นนทชนก ภูมิประโคน วิทยาศาสตรท่ัวไป

88 634700088 นางสาว วิชชุดา ม่ันจิตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

89 634700089 นางสาว เมธณี เท่ียงสูงเนิน วิทยาศาสตรท่ัวไป

90 634700090 นางสาว เดือนรัตน เฉลียวกิจ วิทยาศาสตรท่ัวไป

91 634700091 นางสาว รัชนีพร ภูทองหลอ วิทยาศาสตรท่ัวไป

92 634700092 นางสาว นริศรา สราญรมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

93 634700093 นางสาว สุจิตรา จีนพานิช วิทยาศาสตรท่ัวไป

94 634700094 นางสาว คนาภรณ พันสีทา วิทยาศาสตรท่ัวไป

95 634700095 นางสาว ชลธิชา พรมรัตน วิทยาศาสตรท่ัวไป

96 634700096 นางสาว จารุภัทร ทะภูมินทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

97 634700097 นางสาว ลักณคณา แตมงาม วิทยาศาสตรท่ัวไป

98 634700098 นางสาว ปราณีรัตน เพ็ชรเกษม วิทยาศาสตรท่ัวไป

99 634700099 นางสาว ศิริพร คงทน วิทยาศาสตรท่ัวไป

100 634700100 นาง กนกพรรณ ม่ันคง วิทยาศาสตรท่ัวไป
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101 634700101 นาง สุภัชชา จันทรคลาย วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700101

102 634700102 นางสาว กัญญาพัชร อุนเรือน วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700125

103 634700103 นางสาว ดารารัตน โสมะมี วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

104 634700104 นางสาว ศุภสุตา ตนภู วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 5 อาคาร 2 ช้ัน 1

105 634700105 นางสาว อนัญญา เหลือสนุก วิทยาศาสตรท่ัวไป

106 634700106 นาย รณกร แนนอน วิทยาศาสตรท่ัวไป

107 634700107 นางสาว สุภาพร อุนสิน วิทยาศาสตรท่ัวไป

108 634700108 นางสาว สาวิตรี เพ็งภา วิทยาศาสตรท่ัวไป

109 634700109 นางสาว ไขมุก บุญวิเศษ วิทยาศาสตรท่ัวไป

110 634700110 นางสาว วิภาภรณ มานะดี วิทยาศาสตรท่ัวไป

111 634700111 นางสาว รุงอรุณ นาคศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

111 634700111 นางสาว รุงอรุณ นาคศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป

112 634700112 นาย ณมนชิต มะโนบาล วิทยาศาสตรท่ัวไป

113 634700113 นางสาว เนตรนภา สุดชอบ วิทยาศาสตรท่ัวไป

114 634700114 นางสาว วลีวรรณ ร้ัวชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

115 634700115 นางสาว ชัญญาพรรณ ธํารงแจมจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

116 634700116 นาย ธวัชชัย จําปาลาด วิทยาศาสตรท่ัวไป

117 634700117 นางสาว กฤตลักษณ อินนอก วิทยาศาสตรท่ัวไป

118 634700118 นางสาว อภิญญา สังศิริ วิทยาศาสตรท่ัวไป

119 634700119 นางสาว บุษบา บุษบงค วิทยาศาสตรท่ัวไป

120 634700120 นางสาว สุภัสสรา หอมหวาน วิทยาศาสตรท่ัวไป

121 634700121 นาย วัชระ รุประมาณ วิทยาศาสตรท่ัวไป

122 634700122 นางสาว จิตตละออ หาญประสพ วิทยาศาสตรท่ัวไป

123 634700123 นางสาว กิตติยา ประครองสุข วิทยาศาสตรท่ัวไป

124 634700124 นางสาว พัชรี แผละกระโทก วิทยาศาสตรท่ัวไป

125 634700125 นางสาว จันทกานต สุประดิษฐ วิทยาศาสตรท่ัวไป
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126 634700126 นางสาว อําภา วงเดือน วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700126

127 634700127 นางสาว สุชาดา ตามครบุรี วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700150

128 634700128 นางสาว สุชัญสินี นะตาปา วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

129 634700129 นางสาว วาสนา แกวชนะ วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 6 อาคาร 2 ช้ัน 1

130 634700130 นางสาว ณัฐวรา ปลงรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

131 634700131 นางสาว รัตนาภรณ อสิพงษ วิทยาศาสตรท่ัวไป

132 634700132 นาย สุทธิเกียรติ มะลิซอน วิทยาศาสตรท่ัวไป

133 634700133 นาย ธีรศักด์ิ จันทรแกว วิทยาศาสตรท่ัวไป

134 634700134 นางสาว ธัญญาภรณ สามใจ วิทยาศาสตรท่ัวไป

135 634700135 นางสาว พิมพชนก จงกลกลาง วิทยาศาสตรท่ัวไป

136 634700136 นางสาว กรรณิการ มังคลา วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

136 634700136 นางสาว กรรณิการ มังคลา วิทยาศาสตรท่ัวไป

137 634700137 นางสาว สาล่ี หอมหวน วิทยาศาสตรท่ัวไป

138 634700138 นาย สัญญา ทิพพิชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

139 634700139 นางสาว สุนิสา กระตายจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

140 634700140 นางสาว อุไร หัสรัดชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

141 634700141 นาง ศรัญญา ศิริกุลพานิชย วิทยาศาสตรท่ัวไป

142 634700142 นาย พิพัฒน ดวงแพงมาตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

143 634700143 นางสาว พัชราภรณ อุปภา วิทยาศาสตรท่ัวไป

144 634700144 นางสาว อัญชลี บาลเพชร วิทยาศาสตรท่ัวไป

145 634700145 นางสาว ศรัญญา เฉลิมรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

146 634700146 นางสาว กิตติยา กลาหาญ วิทยาศาสตรท่ัวไป

147 634700147 นางสาว ภาชินี ดงดินออน วิทยาศาสตรท่ัวไป

148 634700148 นางสาว ธัญญารัตน นุสอนรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

149 634700149 นางสาว ธาลิณี โพธ์ิเกิด วิทยาศาสตรท่ัวไป

150 634700150 นาย พิทักษ โออุน วิทยาศาสตรท่ัวไป
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151 634700151 นาง สุดารัตน ตันทะสิน วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700151

152 634700152 นางสาว ประภาพรรณ มวงงาม วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700175

153 634700153 นางสาว คีรีบูรณ เสียงพานิช วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

154 634700154 นางสาว ลลิตา แกวโวหาร วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 7 อาคาร 2 ช้ัน 2

155 634700155 นางสาว วีรภัทรา โกรพิมาย วิทยาศาสตรท่ัวไป

156 634700156 นางสาว จิราพร เดชประเสริฐ วิทยาศาสตรท่ัวไป

157 634700157 นาย ศราวุธ สองเมือง วิทยาศาสตรท่ัวไป

158 634700158 นาง ปรารถนา ซ้ิมประเสริฐ วิทยาศาสตรท่ัวไป

159 634700159 นาย ภาณุวัฒน ไตรยวงศ วิทยาศาสตรท่ัวไป

160 634700160 นางสาว กิติยา อาจิณกิจ วิทยาศาสตรท่ัวไป

161 634700161 นางสาว วิไลพร มานะเพียร วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

161 634700161 นางสาว วิไลพร มานะเพียร วิทยาศาสตรท่ัวไป

162 634700162 นางสาว รัตนะ นมัสการ วิทยาศาสตรท่ัวไป

163 634700163 นาง ปริศนา แซแต วิทยาศาสตรท่ัวไป

164 634700164 นางสาว รัชฎาพร อินอุนโชติ วิทยาศาสตรท่ัวไป

165 634700165 นาง ชไมพร จิตหม่ัน วิทยาศาสตรท่ัวไป

166 634700166 นางสาว พานทอง ดีสม วิทยาศาสตรท่ัวไป

167 634700167 นางสาว ปราณี ไชยบุญ วิทยาศาสตรท่ัวไป

168 634700168 นางสาว สุทธินันทร สุภศร วิทยาศาสตรท่ัวไป

169 634700169 นางสาว เพียงเพ็ญ เกตุสอน วิทยาศาสตรท่ัวไป

170 634700170 นางสาว นฤมล ลาภจิตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

171 634700171 นางสาว หฤทัย รัญดร วิทยาศาสตรท่ัวไป

172 634700172 นางสาว อลิตา บรรจมาตย วิทยาศาสตรท่ัวไป

173 634700173 นางสาว ชนากานต เข็มชอ วิทยาศาสตรท่ัวไป

174 634700174 นางสาว อัจฉราวดี วงศถามาตย วิทยาศาสตรท่ัวไป

175 634700175 นางสาว ชนิดา ไทยย่ิง วิทยาศาสตรท่ัวไป
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176 634700176 นางสาว รัตนา ฉัตรทันต วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700176

177 634700177 นางสาว มะลิวัลย แสงจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700200

178 634700178 นางสาว ธัญญารัตน วิสูตรธารอน วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

179 634700179 นางสาว จริยา มากคํา วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 8 อาคาร 2 ช้ัน 2

180 634700180 นางสาว สุนุช สายบุตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

181 634700181 นางสาว เพชรรัตน ดรราชลี วิทยาศาสตรท่ัวไป

182 634700182 นางสาว สุกัญญา ปกธงชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

183 634700183 นางสาว ธัญญาภรณ สายกระสุน วิทยาศาสตรท่ัวไป

184 634700184 นางสาว นิศารัตน ศรีทะลับ วิทยาศาสตรท่ัวไป

185 634700185 นางสาว พัชรา สายชุมดี วิทยาศาสตรท่ัวไป

186 634700186 นางสาว เหนือดาว สุนทราวงค วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

186 634700186 นางสาว เหนือดาว สุนทราวงค วิทยาศาสตรท่ัวไป

187 634700187 นางสาว วิภาวี ดีบานพราว วิทยาศาสตรท่ัวไป

188 634700188 นางสาว ณัฏฐณิชา จันดาผล วิทยาศาสตรท่ัวไป

189 634700189 นางสาว ปรียาภรณ งามขยัน วิทยาศาสตรท่ัวไป

190 634700190 นางสาว สุภาวดี เพ็งภา วิทยาศาสตรท่ัวไป

191 634700191 นางสาว จุฑามาศ ฉายย่ิงเช่ียว วิทยาศาสตรท่ัวไป

192 634700192 นางสาว ศิรินทิพย บุตรัตนศิรินทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

193 634700193 นาง ณิชญานันทน แระดอน วิทยาศาสตรท่ัวไป

194 634700194 นางสาว อุมาพร จันเต วิทยาศาสตรท่ัวไป

195 634700195 นางสาว ทิพวรรณ รัตนวิชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

196 634700196 นางสาว ภัทรภร ท่ีรักษ วิทยาศาสตรท่ัวไป

197 634700197 นางสาว ศิริขวัญ นธีนาม วิทยาศาสตรท่ัวไป

198 634700198 นางสาว วิภาพร สมนึก วิทยาศาสตรท่ัวไป

199 634700199 นางสาว เจษฏาภรณ มณีศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป

200 634700200 นางสาว จารุวรรณ สุขเกษม วิทยาศาสตรท่ัวไป
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201 634700201 นางสาว จิตรา สังสวัสด์ิ วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700201

202 634700202 นางสาว พิมพรรณ เพชรเสนา วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700225

203 634700203 นางสาว อังศุมาลิน ปนคํา วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

204 634700204 นางสาว สงกรานต อาจหาญ วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 9 อาคาร 2 ช้ัน 2

205 634700205 นางสาว ประภาภรณ วาสะรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

206 634700206 นางสาว อุไรรัตน เปยมสิน วิทยาศาสตรท่ัวไป

207 634700207 นางสาว สุมิตตา เติมกระโทก วิทยาศาสตรท่ัวไป

208 634700208 นางสาว สุนิษา หอมจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

209 634700209 นางสาว เจนจิรา ถาวรสิน วิทยาศาสตรท่ัวไป

210 634700210 นางสาว จารุกร เช้ือออน วิทยาศาสตรท่ัวไป

211 634700211 นางสาว ศุธิธา แกวกลม วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

211 634700211 นางสาว ศุธิธา แกวกลม วิทยาศาสตรท่ัวไป

212 634700212 นางสาว อุบลทิพย เสาทอง วิทยาศาสตรท่ัวไป

213 634700213 นาย ธีรภาพ วิยาสิงห วิทยาศาสตรท่ัวไป

214 634700214 นางสาว ดวงนภา นินสิงหขร วิทยาศาสตรท่ัวไป

215 634700215 นาง เตือนตา โสวภา วิทยาศาสตรท่ัวไป

216 634700216 นางสาว สุวรรณ ศรีทอง วิทยาศาสตรท่ัวไป

217 634700217 นางสาว สุภาวดี กุลชา วิทยาศาสตรท่ัวไป

218 634700218 นางสาว ชไมยพร ประนามะเก วิทยาศาสตรท่ัวไป

219 634700219 นางสาว พรวิภา ปุราชะธรรมโม วิทยาศาสตรท่ัวไป

220 634700220 นางสาว พรศิริ พรมมหาชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

221 634700221 นางสาว กรรณิกา ชินเนหันหา วิทยาศาสตรท่ัวไป

222 634700222 นางสาว ลลิล ดานตรวจสัตว วิทยาศาสตรท่ัวไป

223 634700223 นางสาว ณิชากร เห็ดตุม วิทยาศาสตรท่ัวไป

224 634700224 นางสาว นิลวดี มงคลเอ่ียม วิทยาศาสตรท่ัวไป

225 634700225 นางสาว นริศรา ธุสาวัน วิทยาศาสตรท่ัวไป
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226 634700226 นางสาว จันทรธิมา ศิริสวัสด์ิ วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700226

227 634700227 นางสาว ฐานะมาตย ศรีบุญ วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700250

228 634700228 นางสาว รัตนาภรณ หาญชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

229 634700229 นาย วรวุธ วรรณชัย วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 10 อาคาร 2 ช้ัน 2

230 634700230 นาง กัลยาณี สิงหัตถะ วิทยาศาสตรท่ัวไป

231 634700231 นางสาว จารวี ริมสําโรง วิทยาศาสตรท่ัวไป

232 634700232 นางสาว สุนันทา บุษบรรณ วิทยาศาสตรท่ัวไป

233 634700233 นางสาว นวียา คําคูณ วิทยาศาสตรท่ัวไป

234 634700234 นางสาว พรทิพย ผิวแกว วิทยาศาสตรท่ัวไป

235 634700235 นางสาว วราพรรณ แสนปดชา วิทยาศาสตรท่ัวไป

236 634700236 นาย ขวัญชัย มากย่ิง วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

236 634700236 นาย ขวัญชัย มากย่ิง วิทยาศาสตรท่ัวไป

237 634700237 นางสาว วิภักษา สระใหญ วิทยาศาสตรท่ัวไป

238 634700238 นางสาว ฐิติมา ดาราย วิทยาศาสตรท่ัวไป

239 634700239 นางสาว บุษบง ทองสืบ วิทยาศาสตรท่ัวไป

240 634700240 นางสาว ภัทรวดี เอการัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

241 634700241 นางสาว ทัศนีย ราชอารีย วิทยาศาสตรท่ัวไป

242 634700242 นางสาว วัชรี สมอยอย วิทยาศาสตรท่ัวไป

243 634700243 นางสาว สุปราณี รีวิจิตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

244 634700244 นางสาว โยษิตา จินดาวรรณกร วิทยาศาสตรท่ัวไป

245 634700245 นางสาว ณัฐวดี พิลา วิทยาศาสตรท่ัวไป

246 634700246 นางสาว นุชรีพร ชัยศักด์ิ วิทยาศาสตรท่ัวไป

247 634700247 นางสาว สุภัชธิดา จูนางรอง วิทยาศาสตรท่ัวไป

248 634700248 นางสาว รจนา ดีสุข วิทยาศาสตรท่ัวไป

249 634700249 นางสาว นํ้าออย เจียมจิตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

250 634700250 นางสาว วีรยา เหลืองสีนาค วิทยาศาสตรท่ัวไป
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251 634700251 นางสาว แพรวพรรณ ดานกําจัด วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700251

252 634700252 นาย พีระภัทร ขวัญกระโทก วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700275

253 634700253 นางสาว ไอรดา สรอยสูงเนิน วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

254 634700254 นาย รุงทรัพย หงสุวรรณ วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 11 อาคาร 2 ช้ัน 2

255 634700255 นางสาว ปริชาติ ปะโปตินัง วิทยาศาสตรท่ัวไป

256 634700256 นางสาว อรพรรณ พิมติพิมโน วิทยาศาสตรท่ัวไป

257 634700257 นางสาว ธิดารัตน ทองเรือง วิทยาศาสตรท่ัวไป

258 634700258 นางสาว ชลาทิพย ปริยพงศพันธุ วิทยาศาสตรท่ัวไป

259 634700259 นางสาว พรรญภา ศรียา วิทยาศาสตรท่ัวไป

260 634700260 นางสาว วิลาวัลย พรอมจิตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

261 634700261 นางสาว สุภาภร อาวุธพันธ วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

261 634700261 นางสาว สุภาภร อาวุธพันธ วิทยาศาสตรท่ัวไป

262 634700262 นางสาว นุชจรี ศรีโคตร วิทยาศาสตรท่ัวไป

263 634700263 นางสาว นลิตา บุญสวาง วิทยาศาสตรท่ัวไป

264 634700264 นางสาว สุชาดา เขาวงค วิทยาศาสตรท่ัวไป

265 634700265 นางสาว นิภา อุมรัมย วิทยาศาสตรท่ัวไป

266 634700266 นางสาว ศศิธร ประเสริฐศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป

267 634700267 นางสาว ศุภลักษณ เก้ือกูล วิทยาศาสตรท่ัวไป

268 634700268 นางสาว วนิดา อยูคง วิทยาศาสตรท่ัวไป

269 634700269 นาง กัญยารัตน ลีสีสุข วิทยาศาสตรท่ัวไป

270 634700270 นางสาว นัตยา มะไลไธสง วิทยาศาสตรท่ัวไป

271 634700271 นางสาว ฐิติพร เสนหา วิทยาศาสตรท่ัวไป

272 634700272 นางสาว ธนาภา โพธิกุล วิทยาศาสตรท่ัวไป

273 634700273 นาย วิปศย สวนพันธนอก วิทยาศาสตรท่ัวไป

274 634700274 นาย ประสิทธ์ิ ประสิทธ์ิสมบัติ วิทยาศาสตรท่ัวไป

275 634700275 นางสาว ปพัชญา สะโมทัย วิทยาศาสตรท่ัวไป
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276 634700276 นาย นัฐวุฒิ หาวหาญ วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700276

277 634700277 นาย วิโรจน ภาระจา วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700300

278 634700278 นางสาว วิชณา ภักดีศรี วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

279 634700279 นาย อธิวุฒิ กัณหา วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 12 อาคาร 2 ช้ัน 2

280 634700280 นาย นฤนาท กาสนุก วิทยาศาสตรท่ัวไป

281 634700281 นางสาว ภัทรานิษฐ เสร็จส้ิน วิทยาศาสตรท่ัวไป

282 634700282 นางสาว วรรณวิภา บุบผา วิทยาศาสตรท่ัวไป

283 634700283 นางสาว ชฎาพร ศรีวิลัย วิทยาศาสตรท่ัวไป

284 634700284 นางสาว พิมลรัตน กอเกิด วิทยาศาสตรท่ัวไป

285 634700285 นางสาว พรพิตรา จันทรคติ วิทยาศาสตรท่ัวไป

286 634700286 นาย ณัฐิวุฒิ จันแดง วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

286 634700286 นาย ณัฐิวุฒิ จันแดง วิทยาศาสตรท่ัวไป

287 634700287 นาย ทวีศักด์ิ คําสระคู วิทยาศาสตรท่ัวไป

288 634700288 นางสาว พิจิตรา ประสิทธ์ิสังข วิทยาศาสตรท่ัวไป

289 634700289 นางสาว พิกุล หาญกร วิทยาศาสตรท่ัวไป

290 634700290 นางสาว พีรดา มงคลวัจน วิทยาศาสตรท่ัวไป

291 634700291 นาย สหชาติ นวลเกษม วิทยาศาสตรท่ัวไป

292 634700292 นางสาว ปรียาภรณ แสงสวาง วิทยาศาสตรท่ัวไป

293 634700293 นาย อัฑฒติณณ เจริญศิลป วิทยาศาสตรท่ัวไป

294 634700294 นางสาว ศิริรัตน สีดา วิทยาศาสตรท่ัวไป

295 634700295 นาย ณสิน พฤกษชาติ วิทยาศาสตรท่ัวไป

296 634700296 นางสาว ศันสนีย วิชาโรจน วิทยาศาสตรท่ัวไป

297 634700297 นางสาว พัฐสุดา โพธ์ิจันทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

298 634700298 นางสาว ปณิฏา คูณคํ้า วิทยาศาสตรท่ัวไป

299 634700299 นาย อนุพงษ โพธ์ิแกว วิทยาศาสตรท่ัวไป

300 634700300 นางสาว พรพิมล โสดาราม วิทยาศาสตรท่ัวไป
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301 634700301 นางสาว จิราวรรณ เอกสุข วิทยาศาสตรท่ัวไป เลขประจําตัวผูสอบ 634700301

302 634700302 นาย ธีรพงษ ยังวารี วิทยาศาสตรท่ัวไป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 634700319

303 634700303 นางสาว จุฑารัตน ผะกาแดง วิทยาศาสตรท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

304 634700304 นาย บุญเรือง บุญขาว วิทยาศาสตรท่ัวไป หองสอบท่ี 20 อาคาร 1 ช้ัน 2

305 634700305 นางสาว ธนาวดี ปองกัน วิทยาศาสตรท่ัวไป

306 634700306 นางสาว นิยดา คงยะมาศ วิทยาศาสตรท่ัวไป

307 634700307 นางสาว วารุณี ขันโท วิทยาศาสตรท่ัวไป

308 634700308 นางสาว สกุลเกต สมัยกุล วิทยาศาสตรท่ัวไป

309 634700309 นางสาว จันทิมา ชนากลาง วิทยาศาสตรท่ัวไป

310 634700310 นาย วีระพล สุทินเผือก วิทยาศาสตรท่ัวไป

311 634700311 นางสาว ไขษร พรมลาย วิทยาศาสตรท่ัวไป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

311 634700311 นางสาว ไขษร พรมลาย วิทยาศาสตรท่ัวไป

312 634700312 นางสาว ปญชลิดา สุวรัตน วิทยาศาสตรท่ัวไป

313 634700313 นางสาว ปริศนา กมลคร วิทยาศาสตรท่ัวไป

314 634700314 นางสาว กรรณิกา พามาดาล วิทยาศาสตรท่ัวไป

315 634700315 นางสาว สุนิสา พลอยกระโทก วิทยาศาสตรท่ัวไป

316 634700316 นางสาว กรรณิการ อินทรธรรม วิทยาศาสตรท่ัวไป

317 634700317 นางสาว มนธิรา รักษคิด วิทยาศาสตรท่ัวไป

318 634700318 นางสาว ลัดดา รัตนสุนทร วิทยาศาสตรท่ัวไป

319 634700319 นางสาว วิริยากรณ บัวหอม วิทยาศาสตรท่ัวไป
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1 635000001 นางสาว เสาวณีย บุรินทรประโคน ชีววิทยา เลขประจําตัวผูสอบ 635000001

2 635000002 นางสาว สิริวิภา ยารัมย ชีววิทยา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635000025

3 635000003 นาย ชาญณรงค สืบวงษ ชีววิทยา สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

4 635000004 นางสาว ฝนทอง เย็นที ชีววิทยา หองสอบท่ี 27 อาคาร 5 ช้ัน 3

5 635000005 นางสาว อัจฉราวรรณ ผิวคํา ชีววิทยา

6 635000006 นางสาว ปวีณา ปญญะพิมพ ชีววิทยา

7 635000007 นางสาว ปรารถนา ปล้ืมผล ชีววิทยา

8 635000008 นางสาว บุริมนาด ขวัญงอน ชีววิทยา

9 635000009 นางสาว พรวิภา หงษปกรณ ชีววิทยา

10 635000010 นาย สมุทร มุงซอนกลาง ชีววิทยา

11 635000011 นาย ทวีศักด์ิ บุญเลิศยะโส ชีววิทยา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกชีววิทยา

11 635000011 นาย ทวีศักด์ิ บุญเลิศยะโส ชีววิทยา

12 635000012 นางสาว อามรรัตน ศรีลา ชีววิทยา

13 635000013 นางสาว ศิริลักษณ ชาวหลม ชีววิทยา

14 635000014 นางสาว ปยนันท บุญหลา ชีววิทยา

15 635000015 นางสาว พัชรี ใบบัว ชีววิทยา

16 635000016 นางสาว เปรมวดี ทัตสอย ชีววิทยา

17 635000017 นางสาว ณัจฉรียา ใฮงาม ชีววิทยา

18 635000018 นาง กัลยากร สกุลโพน ชีววิทยา

19 635000019 นางสาว จินตนา คํามุก ชีววิทยา

20 635000020 นางสาว ศศิธร บุญราช ชีววิทยา

21 635000021 นางสาว อัจฉรีย นามวิเศษ ชีววิทยา

22 635000022 นางสาว ดลพร โสดก ชีววิทยา

23 635000023 นางสาว จุฑามาศ ศรีจันทร ชีววิทยา

24 635000024 นางสาว รวิษฎา สงกูล ชีววิทยา

25 635000025 นาย ปยชาต ปยานุกูล ชีววิทยา

หนา้ที� 40 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 635000026 นางสาว ศรีสุดา สุวรรณไตรย ชีววิทยา เลขประจําตัวผูสอบ 635000026

27 635000027 นางสาว ประภัสสรา แปนอย ชีววิทยา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635000045

28 635000028 นางสาว วลัยรัตน เลขการ ชีววิทยา สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

29 635000029 นางสาว กิตติวรา แกวกํากง ชีววิทยา หองสอบท่ี 28 อาคาร 5 ช้ัน 3

30 635000030 นาง นภารัตน โลหะสาร ชีววิทยา

31 635000031 นางสาว ปทมาพร ปะติคํา ชีววิทยา

32 635000032 นาย จักรกริช บัญญัติ ชีววิทยา

33 635000033 นาย เทวัญ จันทรแกว ชีววิทยา

34 635000034 นางสาว นุสบา เหงาศรี ชีววิทยา

35 635000035 นาย ศรัณย ฉัตรรัตนวารี ชีววิทยา

36 635000036 นางสาว ธีรภัทร วงควินิจศร ชีววิทยา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกชีววิทยา

36 635000036 นางสาว ธีรภัทร วงควินิจศร ชีววิทยา

37 635000037 นางสาว ธีรภรณ วงควินิจศร ชีววิทยา

38 635000038 นางสาว นิศากร จาเพ็ง ชีววิทยา

39 635000039 นางสาว ผุสรา ประชุมเหล็ก ชีววิทยา

40 635000040 นางสาว รัตนาวดี ชวยประสิทธ์ิ ชีววิทยา

41 635000041 นางสาว ศรีสุดา บงแกว ชีววิทยา

42 635000042 นางสาว ศิริวรรณ ไชยชุม ชีววิทยา

43 635000043 นางสาว ภูริชญา เทียนทิพยการุณย ชีววิทยา

44 635000044 นางสาว กรกนก โภยนอก ชีววิทยา

45 635000045 นางสาว พัชรีดา สุทธิรักษสกุล ชีววิทยา

หนา้ที� 41 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 635100001 นางสาว ภัคจิรา จีนสําโรง สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100001

2 635100002 นางสาว ปยะพร แกลวกลา สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100025

3 635100003 นางสาว จริยา ฤาโสภา สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 635100004 นางสาว นํ้าฝน ยุยรัมย สังคมศึกษา หองสอบท่ี 1 อาคาร 4 ช้ัน 2

5 635100005 นางสาว อมรรัตน พอนสิริ สังคมศึกษา

6 635100006 นาย ไพศาล พนมใหญ สังคมศึกษา

7 635100007 นางสาว เสาวลักษณ คิดโสดา สังคมศึกษา

8 635100008 นางสาว  ิพิชญวดี นนตระอุดร สังคมศึกษา

9 635100009 นาย ชวัลวิทย คนซ่ือ สังคมศึกษา

10 635100010 นางสาว ธนภรณ ถาวรกุล สังคมศึกษา

11 635100011 นางสาว โชติกา โขนภูเขียว สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

11 635100011 นางสาว โชติกา โขนภูเขียว สังคมศึกษา

12 635100012 นาย สุธีร เหมือนแสงศรี สังคมศึกษา

13 635100013 นาย ดํารงคเกียรติ ทิพยอักษร สังคมศึกษา

14 635100014 นางสาว ปานทิพย ปะทา สังคมศึกษา

15 635100015 นางสาว วิภาวดี สรอยพรมราช สังคมศึกษา

16 635100016 นางสาว สุชาดา ตะบองเหล็ก สังคมศึกษา

17 635100017 นาย ณัฐ นะยะเนตร สังคมศึกษา

18 635100018 นาย ไชยวัฒน กองคํา สังคมศึกษา

19 635100019 นางสาว มินตรา ลีแวง สังคมศึกษา

20 635100020 นาย อดิศักด์ิ โพธ์ิพันธ สังคมศึกษา

21 635100021 นางสาว จิราพร สูสงคราม สังคมศึกษา

22 635100022 นางสาว นํ้าพลอย จิตวุธ สังคมศึกษา

23 635100023 นางสาว สมถวิล ภูมาลา สังคมศึกษา

24 635100024 นางสาว ธมลพรรณ ทองคง สังคมศึกษา

25 635100025 นางสาว สุพรรณษา ครัวเช้ือ สังคมศึกษา

หนา้ที� 42 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 635100026 นาย ปติวัฒน กอนสันทัด สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100026

27 635100027 นาย โสภณ งามเลิศ สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100050

28 635100028 นาย ฉัตรชัย ทาหมอก สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

29 635100029 นาย สิทธิโชค ขุมมา สังคมศึกษา หองสอบท่ี 2 อาคาร 4 ช้ัน 2

30 635100030 นางสาว จุรีกรานต ลุผานา สังคมศึกษา

31 635100031 นางสาว อุมาพร โพโส สังคมศึกษา

32 635100032 นางสาว สุภาวดี วาปสังข สังคมศึกษา

33 635100033 นางสาว สุกัญญา วงษคําหาญ สังคมศึกษา

34 635100034 นางสาว อัญชนา ดวงรัตน สังคมศึกษา

35 635100035 นาย คณิน บัวบุญ สังคมศึกษา

36 635100036 นางสาว ชนิดา พลศักด์ิ สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

36 635100036 นางสาว ชนิดา พลศักด์ิ สังคมศึกษา

37 635100037 นางสาว สุดารัตน จีนหวยแกว สังคมศึกษา

38 635100038 นางสาว อโนมา วิวัฒนวรัญู สังคมศึกษา

39 635100039 นางสาว สิริวิมล อัมพวัน สังคมศึกษา

40 635100040 นาย ศุภกร วิเศษนันท สังคมศึกษา

41 635100041 นางสาว ภาพิมล จิกจักร สังคมศึกษา

42 635100042 นาย เกียรติสรัล วรดล สังคมศึกษา

43 635100043 นางสาว คันธาวรรณ วงศหวัน สังคมศึกษา

44 635100044 นางสาว ทิพวรรณ ทรัพยเรือง สังคมศึกษา

45 635100045 นางสาว ศรินญา หรีกประโคน สังคมศึกษา

46 635100046 นางสาว ฐิติยาภรณ โกสูงเนิน สังคมศึกษา

47 635100047 นาย วรวุธ ไชยรัมย สังคมศึกษา

48 635100048 นางสาว วานิสา มังสุลัย สังคมศึกษา

49 635100049 นางสาว บัวผัน ประทุมเทา สังคมศึกษา

50 635100050 นาย ไชยพจน นาราษฎร สังคมศึกษา

หนา้ที� 43 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

51 635100051 นางสาว กนกวรรณ สิงหเสนา สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100051

52 635100052 นางสาว จีราพรรณ แปนงาม สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100075

53 635100053 นางสาว อภิชญา โคมประโคน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

54 635100054 นางสาว อัจฉราพร เกาประโคน สังคมศึกษา หองสอบท่ี 3 อาคาร 4 ช้ัน 2

55 635100055 นางสาว กัลยา ศรีนาเมือง สังคมศึกษา

56 635100056 นาย มงคล ทําทิพย สังคมศึกษา

57 635100057 นาย ประสิทธ์ิ พูลสวัสด์ิ สังคมศึกษา

58 635100058 นางสาว วิสารกร กัญญาโภค สังคมศึกษา

59 635100059 นางสาว ทิพวรรณ คําสัตย สังคมศึกษา

60 635100060 นางสาว วิมล ทนเสถียร สังคมศึกษา

61 635100061 นาง สุมาลี พิทักษ สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

61 635100061 นาง สุมาลี พิทักษ สังคมศึกษา

62 635100062 นาย ภูวรินทร บุญตา สังคมศึกษา

63 635100063 นางสาว สไบแพร ศรีหามาตย สังคมศึกษา

64 635100064 นางสาว สุทธิดา ศรีสุริย สังคมศึกษา

65 635100065 นาย สุริยา แพรศรี สังคมศึกษา

66 635100066 นาย ปกรณ ดีสองช้ัน สังคมศึกษา

67 635100067 นางสาว ชนัญชิดา ศรีนวนจันทร สังคมศึกษา

68 635100068 นางสาว สรัญญา สีทานันท สังคมศึกษา

69 635100069 นางสาว ธนัญชนก บุญสองช้ัน สังคมศึกษา

70 635100070 นาย ชุมพล คานชัยภูมิ สังคมศึกษา

71 635100071 นาย ทองดํา ศรีประดู สังคมศึกษา

72 635100072 นาย อดิศักด์ิ วงศปาลีย สังคมศึกษา

73 635100073 นางสาว พิมพิลัย เลิศลํ้า สังคมศึกษา

74 635100074 นางสาว ตุลาภรณ ตัวประโคน สังคมศึกษา

75 635100075 นาย ธรรมนูญ ล้ิมตระกูล สังคมศึกษา

หนา้ที� 44 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

76 635100076 นางสาว วิราพร อุมพิมาย สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100076

77 635100077 นาง พิชญาภา เมืองคํา สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100100

78 635100078 นางสาว กัญญารัตน พวงบุญ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

79 635100079 นางสาว รัตนาภรณ วันจิตร สังคมศึกษา หองสอบท่ี 4 อาคาร 4 ช้ัน 2

80 635100080 นางสาว รัตนาภรณ เบียดจังหรีด สังคมศึกษา

81 635100081 นาย เอกพล ชุตินาทดลเจือ สังคมศึกษา

82 635100082 นางสาว ฉัตรฑริกา ถนัดรบ สังคมศึกษา

83 635100083 นาง พรรณิภา พลเย่ียม สังคมศึกษา

84 635100084 นางสาว รัชณู มนตรี สังคมศึกษา

85 635100085 นางสาว วาสนา หนูเทียน สังคมศึกษา

86 635100086 นางสาว นัฐชา คลายานนท สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

86 635100086 นางสาว นัฐชา คลายานนท สังคมศึกษา

87 635100087 นางสาว รัชนีกร แกวกูล สังคมศึกษา

88 635100088 นางสาว สุพัตรา กาวิจันทร สังคมศึกษา

89 635100089 วาท่ีรอยตรีหญิง ภาวนา ไชยทํา สังคมศึกษา

90 635100090 นางสาว ขวัญชนก ไชยชนะ สังคมศึกษา

91 635100091 นางสาว กันทร ศรประสิทธ์ิ สังคมศึกษา

92 635100092 นางสาว นฤมล พรมลิ สังคมศึกษา

93 635100093 นางสาว จิรพรรณ หนูประโคน สังคมศึกษา

94 635100094 นาย สมศักด์ิ แปนงาม สังคมศึกษา

95 635100095 นางสาว สุภัททรา นามวิชา สังคมศึกษา

96 635100096 นาย ธนพล พานิชไทย สังคมศึกษา

97 635100097 นางสาว เบญญาภา ดีย่ิง สังคมศึกษา

98 635100098 นาง ศิริรัตน หอมประไพ สังคมศึกษา

99 635100099 นางสาว ไอลดา ศรีผอง สังคมศึกษา

100 635100100 นางสาว ศุภิสรา วารีใส สังคมศึกษา
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บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

101 635100101 นางสาว พัชราภรณ บาลลา สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100101

102 635100102 นางสาว อิสรา คํานาง สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100125

103 635100103 นางสาว จิราพร พราวศรี สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

104 635100104 นางสาว นิภาพร กวางเคน สังคมศึกษา หองสอบท่ี 5 อาคาร 4 ช้ัน 2

105 635100105 นาย วิภูศิษฏ เถาทิพย สังคมศึกษา

106 635100106 นางสาว กาญจนา บุรีวงษ สังคมศึกษา

107 635100107 นางสาว อาทิตยา ภูเรียนรมย สังคมศึกษา

108 635100108 นาย พิทยา ดีมาก สังคมศึกษา

109 635100109 นาง อารีรัตน ทวีสิน สังคมศึกษา

110 635100110 นางสาว อาภัสรา บุญสงา สังคมศึกษา

111 635100111 นางสาว สุกัญญา ประสงคใจ สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

111 635100111 นางสาว สุกัญญา ประสงคใจ สังคมศึกษา

112 635100112 นางสาว ปรียา แซวี สังคมศึกษา

113 635100113 นาย บวรทัต จูสวัสด์ิ สังคมศึกษา

114 635100114 นางสาว ธัญญารัตน พลาสืบสาย สังคมศึกษา

115 635100115 นางสาว กัลยา สุระวงศไพบูลย สังคมศึกษา

116 635100116 นาย สมชาย พิมาทัย สังคมศึกษา

117 635100117 นาย เทพประสิทธ์ิ ชัยปญญา สังคมศึกษา

118 635100118 นาย อุดม อินพิลึก สังคมศึกษา

119 635100119 นางสาว กานตชนก สอนอําไพ สังคมศึกษา

120 635100120 นางสาว อรพิณ ย่ังยืน สังคมศึกษา

121 635100121 นางสาว สุภาพร บุญเช่ือม สังคมศึกษา

122 635100122 นางสาว พรพิมล เพียลา สังคมศึกษา

123 635100123 นางสาว วันวิสา ใหมนวล สังคมศึกษา

124 635100124 นางสาว จิตรลดา บุญมี สังคมศึกษา

125 635100125 นาย ทวีสิทธ์ิ เครืองรัมย สังคมศึกษา
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และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561
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126 635100126 นางสาว วิลาภรณ แสนใจกลา สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100126

127 635100127 นางสาว กุลกัลยา เวียงจันทร สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100150

128 635100128 นางสาว ธนาภรณ ใสสด สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

129 635100129 นางสาว มณฑิรา สุยคง สังคมศึกษา หองสอบท่ี 6 อาคาร 4 ช้ัน 2

130 635100130 นาย ยุทธกิจ จําลอง สังคมศึกษา

131 635100131 นางสาว ยุวากร บุราคร สังคมศึกษา

132 635100132 นางสาว กชวรรณ พ่ึงทอง สังคมศึกษา

133 635100133 นางสาว อําไพ รักสวาง สังคมศึกษา

134 635100134 นาย นันทวัฒน วารีไสย สังคมศึกษา

135 635100135 นาง ณัฐพร จันทรพรม สังคมศึกษา

136 635100136 นาย ภูมินทร ผลแมน สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

136 635100136 นาย ภูมินทร ผลแมน สังคมศึกษา

137 635100137 นางสาว อุไรรัตน สิงจานุสงค สังคมศึกษา

138 635100138 นางสาว วิภารัตน ถาวร สังคมศึกษา

139 635100139 นาย ธนิต จันทร สังคมศึกษา

140 635100140 นางสาว รุงนภา อํามาตยมนตรี สังคมศึกษา

141 635100141 นางสาว เบญจวรรณ บุตรลุน สังคมศึกษา

142 635100142 นาย ชํานาญ ศีลี สังคมศึกษา

143 635100143 นางสาว อัจฉราภรณ พรมภาโส สังคมศึกษา

144 635100144 นางสาว ณัฐพร พราวศรี สังคมศึกษา

145 635100145 นาย ธวัชชัย เจรดง สังคมศึกษา

146 635100146 นาย อรรถพล ก่ิงแกว สังคมศึกษา

147 635100147 นาย ศุภณัฐ เจริญรัตน สังคมศึกษา

148 635100148 นางสาว ณิชทิชา ชางบุ สังคมศึกษา

149 635100149 นางสาว สุกัญญา พูลทรัพย สังคมศึกษา

150 635100150 นางสาว กาญจิรา แผนทอง สังคมศึกษา
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บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

151 635100151 นางสาว มธุมาส จันทรดี สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100151

152 635100152 นางสาว โชติกา โผนภาส สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100175

153 635100153 นางสาว พิรุฬหรัตน เพ็ชรพรม สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

154 635100154 นางสาว วรรณิกา อินทกัญญา สังคมศึกษา หองสอบท่ี 7 อาคาร 4 ช้ัน 3

155 635100155 นางสาว สุภาพร ยรรยงค สังคมศึกษา

156 635100156 นาย กิตติ นิติกาล สังคมศึกษา

157 635100157 นางสาว กานตพิชชา ภานะโสต สังคมศึกษา

158 635100158 นางสาว ทิพวัลย เตาสา สังคมศึกษา

159 635100159 สิบเอก ชุมพร รัตนะวัน สังคมศึกษา

160 635100160 นางสาว เกศรินทร เกตุแกว สังคมศึกษา

161 635100161 นาง รัตนาพร มาทา สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

161 635100161 นาง รัตนาพร มาทา สังคมศึกษา

162 635100162 นางสาว พรรนิภา ปอแกว สังคมศึกษา

163 635100163 นางสาว สุดใจ บุญเข่ือง สังคมศึกษา

164 635100164 นาย ณพลเดช ภาพยนต สังคมศึกษา

165 635100165 นางสาว อรชุมา วงพล สังคมศึกษา

166 635100166 นาง จุฑามาศ ขาวสกุล สังคมศึกษา

167 635100167 นางสาว กรกันยา รัตนเสน สังคมศึกษา

168 635100168 นาย ทองดี ยอดลี สังคมศึกษา

169 635100169 นางสาว อภิชญา สวยสะอาด สังคมศึกษา

170 635100170 นาย สรายุทธ สุยะ สังคมศึกษา

171 635100171 นางสาว นภาพิศ พงษพิศ สังคมศึกษา

172 635100172 นางสาว สิภาลักษณ ประสิทธิปรวัฒน สังคมศึกษา

173 635100173 นางสาว วรรณิษา ผาสุข สังคมศึกษา

174 635100174 นางสาว ธัญลักษณ ศรีพลัง สังคมศึกษา

175 635100175 นาย ณัฐพนธ ลําไธสง สังคมศึกษา
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176 635100176 นาย วุฒิชัย กรดคีรี สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100176

177 635100177 นางสาว อุไรวรรณ ศรีแกว สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100200

178 635100178 นาย นพพร แสงสงค สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

179 635100179 นางสาว อนามิกา ศรีสวัสด์ิ สังคมศึกษา หองสอบท่ี 8 อาคาร 4 ช้ัน 3

180 635100180 นางสาว เสาวลักษณ ทองคํา สังคมศึกษา

181 635100181 นางสาว เอมอร จันทะคาม สังคมศึกษา

182 635100182 นาย ธีระพงษ สุดตาชาติ สังคมศึกษา

183 635100183 นาย ภากรณ รัตธิจันทา สังคมศึกษา

184 635100184 นางสาว ปาริฉัตร วงษพันธุ สังคมศึกษา

185 635100185 วาท่ีรอยตรี วีระพงษ ลาวัลย สังคมศึกษา

186 635100186 นาย วศิน ภูพลผัน สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

186 635100186 นาย วศิน ภูพลผัน สังคมศึกษา

187 635100187 นาง สุดารัตน แนนดี สังคมศึกษา

188 635100188 นางสาว สรอยเพชร พุฒ สังคมศึกษา

189 635100189 นางสาว ธัญญา สัมพันธอภัย สังคมศึกษา

190 635100190 สิบเอก จักรพันธ พิมพา สังคมศึกษา

191 635100191 นางสาว ชลิตา ลามสระนอย สังคมศึกษา

192 635100192 นาย สายชล กลางหน สังคมศึกษา

193 635100193 นางสาว อารุณี ลัทธ์ิถีระสุวรรณ สังคมศึกษา

194 635100194 นางสาว สุภาพร พงษลุน สังคมศึกษา

195 635100195 นางสาว กาญจนา สําเรียนลํา สังคมศึกษา

196 635100196 นาย อําพล กําไลเงิน สังคมศึกษา

197 635100197 นางสาว ผกามาศ เขียนนา สังคมศึกษา

198 635100198 นาย ธนรัตน เพ็ชรจิตต สังคมศึกษา

199 635100199 นางสาว นันภัส เพ็ดตะก่ัว สังคมศึกษา

200 635100200 นาย รลพล ใยอาจ สังคมศึกษา
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201 635100201 นางสาว จริยา จันทรลวน สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100201

202 635100202 นาย สิทธิเดช วังพรม สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100225

203 635100203 นางสาว บุษกร คูณทรัพย สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

204 635100204 นางสาว ยุวนิจ เสือไพรงาม สังคมศึกษา หองสอบท่ี 9 อาคาร 4 ช้ัน 3

205 635100205 นางสาว วนิภา แสงแจม สังคมศึกษา

206 635100206 นางสาว ปุณณดา แกวมา สังคมศึกษา

207 635100207 นาย กรุง อุดง สังคมศึกษา

208 635100208 นาย กฤษณกัณฑ รัตนพาณิชยนวกุล สังคมศึกษา

209 635100209 นาย วสันต ปราณี สังคมศึกษา

210 635100210 นางสาว กรรณิการ สุชาติ สังคมศึกษา

211 635100211 นางสาว สุภาพร พงษนาค สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

211 635100211 นางสาว สุภาพร พงษนาค สังคมศึกษา

212 635100212 นางสาว โสภิดา กมลบูรณ สังคมศึกษา

213 635100213 นางสาว วิราภรณ บานแยม สังคมศึกษา

214 635100214 นาย วีรพงษ กิจสนิท สังคมศึกษา

215 635100215 นางสาว จีรยาภรณ ถาวรกุล สังคมศึกษา

216 635100216 นางสาว ชลาลัย เพ็งบุญโสม สังคมศึกษา

217 635100217 นาย มานพ ศรีภักดี สังคมศึกษา

218 635100218 นางสาว พรทิวา ทุตา สังคมศึกษา

219 635100219 นางสาว ณัฐวิกรานต โพธ์ิสํานัก สังคมศึกษา

220 635100220 นางสาว กานดา ฉีกกระโทก สังคมศึกษา

221 635100221 นาย ทินกร ศรีโพธ์ิ สังคมศึกษา

222 635100222 นางสาว สุพรรษา ผดุงกิจ สังคมศึกษา

223 635100223 นาย สมยศ พันธวงค สังคมศึกษา

224 635100224 นางสาว มะลิวัลย นามสีทา สังคมศึกษา

225 635100225 นางสาว วรกมล รวมกลา สังคมศึกษา
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226 635100226 นาย แทนไทย ชูโชติ สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100226

227 635100227 นางสาว วรพรรณ กิริรัมย สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100250

228 635100228 นาย ณัฐวุฒิ เรียกประโคน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

229 635100229 นางสาว ชลธิชา กอนบุญใสย สังคมศึกษา หองสอบท่ี 10 อาคาร 4 ช้ัน 3

230 635100230 นางสาว ปานดวงใจ สายเสน สังคมศึกษา

231 635100231 นางสาว นัฎฐา ศรีเพชร สังคมศึกษา

232 635100232 นางสาว เกษมณี เหมือนมาศ สังคมศึกษา

233 635100233 นาง ปภาดา ประสิทธ์ิปญญากร สังคมศึกษา

234 635100234 นางสาว อทิตยา เฉ่ือยประโคน สังคมศึกษา

235 635100235 นางสาว ปาริชาติ อินทรา สังคมศึกษา

236 635100236 นางสาว กนกวรรณ พูพิลึก สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

236 635100236 นางสาว กนกวรรณ พูพิลึก สังคมศึกษา

237 635100237 นาย ณรงคศักด์ิ ชาวกัณหา สังคมศึกษา

238 635100238 นาย สมเกียรติ เรืองศรี สังคมศึกษา

239 635100239 นางสาว สุวรรณา ประดิษฐวงศ สังคมศึกษา

240 635100240 นางสาว อารีรัตน พรหมนิล สังคมศึกษา

241 635100241 นาง กชพรรณ เฉียงกระโทก สังคมศึกษา

242 635100242 นางสาว ชลธิชา อํ่าสถาน สังคมศึกษา

243 635100243 นางสาว อรวรรณ ปะลุวันรัมย สังคมศึกษา

244 635100244 นางสาว ศุภาพิชญ แยมประโคน สังคมศึกษา

245 635100245 นางสาว เฟองฟา พร้ิงเพราะ สังคมศึกษา

246 635100246 นาย สุพจน บุดดีขัน สังคมศึกษา

247 635100247 นางสาว รัตติกาล หมูศิริ สังคมศึกษา

248 635100248 นางสาว กาญจนา ขําชาลี สังคมศึกษา

249 635100249 นางสาว อรพรรณ พินนอก สังคมศึกษา

250 635100250 นางสาว สุมาลี วงคพนม สังคมศึกษา
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251 635100251 นางสาว พนิดา นภาคเวช สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100251

252 635100252 นาย ไพบูลย ประทุมพร สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100275

253 635100253 วาท่ีรอยตรี สิงหา ปานามิโก สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

254 635100254 นาย ยศภัทร สุขสมาน สังคมศึกษา หองสอบท่ี 11 อาคาร 4 ช้ัน 3

255 635100255 นาย ธงชัย บุญผาง สังคมศึกษา

256 635100256 นางสาว ศศิรักษ สิงคูบอน สังคมศึกษา

257 635100257 นาย พงศา กรุณา สังคมศึกษา

258 635100258 นาย วัฒนา ยุงรัมย สังคมศึกษา

259 635100259 นาย ธีรภัทร มาสุม สังคมศึกษา

260 635100260 นางสาว ศิริพร สังสีแกว สังคมศึกษา

261 635100261 นางสาว นภาภรณ โนนพยอม สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

261 635100261 นางสาว นภาภรณ โนนพยอม สังคมศึกษา

262 635100262 นาย ประวิทย หลอเภรี สังคมศึกษา

263 635100263 นาย นันทภพ ชางเกวียน สังคมศึกษา

264 635100264 นางสาว ขวัญฤดี มีจ่ันทอง สังคมศึกษา

265 635100265 นางสาว ภาริษา คงเจริญ สังคมศึกษา

266 635100266 นางสาว อัจฉรา เพ็งกาล สังคมศึกษา

267 635100267 นางสาว ศิริวรรณ จันทรดี สังคมศึกษา

268 635100268 นางสาว สะกาย ท่ีพัก สังคมศึกษา

269 635100269 นาย ประเสริฐ สาลี สังคมศึกษา

270 635100270 นางสาว รุงนภา ใจเท่ียง สังคมศึกษา

271 635100271 นางสาว พิมพสุดา แยมประโคน สังคมศึกษา

272 635100272 นาย เอกชัย จังพล สังคมศึกษา

273 635100273 นาย ชัยณรงค สุภะกร สังคมศึกษา

274 635100274 นางสาว จิราพร เจิมขุนทด สังคมศึกษา

275 635100275 วาท่ีรอยตรี ทศพล ศิริสิงห สังคมศึกษา
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276 635100276 นางสาว สุกัลยา ราชอารีย สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100276

277 635100277 นางสาว ปภาพินท ดีไพร สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100300

278 635100278 นางสาว สุภาพร ประทุมวัน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

279 635100279 นางสาว ดวงพร โชติกลาง สังคมศึกษา หองสอบท่ี 12 อาคาร 4 ช้ัน 3

280 635100280 นางสาว สมฤทัย ราชตาชู สังคมศึกษา

281 635100281 นางสาว พิชญฌานันย ประยงค สังคมศึกษา

282 635100282 นาย ถนอมสิน ขะจีฟา สังคมศึกษา

283 635100283 นางสาว บุญเสริม พัดรัมย สังคมศึกษา

284 635100284 นางสาว ชวัลลักษณ ตุพิมาย สังคมศึกษา

285 635100285 นาย อนุชาติ มูลวงค สังคมศึกษา

286 635100286 นางสาว เสาวลักษณ วงมาต สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

286 635100286 นางสาว เสาวลักษณ วงมาต สังคมศึกษา

287 635100287 นางสาว ศิริพร นาคยา สังคมศึกษา

288 635100288 นางสาว เกศราภรณ จันทรแถม สังคมศึกษา

289 635100289 นางสาว กรวิกา สี สังคมศึกษา

290 635100290 นาย สุรศักด์ิ สรางนอก สังคมศึกษา

291 635100291 นาย บูรณะพงษ ศรีนอก สังคมศึกษา

292 635100292 นางสาว ชิดชนก เพงพิศ สังคมศึกษา

293 635100293 นางสาว รุงนภา บัวตะคุ สังคมศึกษา

294 635100294 นางสาว รัชนก ทองสุพรรณ สังคมศึกษา

295 635100295 นางสาว กัญญารัตน ศรีนามชัย สังคมศึกษา

296 635100296 นาย ชวนากร วโรดมอุดมกุล สังคมศึกษา

297 635100297 นางสาว มยุรา สุทธิประภา สังคมศึกษา

298 635100298 นางสาว อุดมลักษณ จารเซ็ง สังคมศึกษา

299 635100299 นาย ฐาปนิต ฉิมชาติ สังคมศึกษา

300 635100300 นาย สราวุทธ โสพรมมี สังคมศึกษา
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301 635100301 นางสาว มาริสา ศรีรัมย สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100301

302 635100302 นางสาว อรอุมา ดานประจํา สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100325

303 635100303 นางสาว จุฑามาศ สุภาลัย สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

304 635100304 นางสาว ขวัญใจ เช้ือบุญชวย สังคมศึกษา หองสอบท่ี 13 อาคาร 4 ช้ัน 4

305 635100305 นางสาว จันทรทรี ควรมี สังคมศึกษา

306 635100306 นางสาว สุจิตรา พวงดอกไม สังคมศึกษา

307 635100307 นางสาว จิราภรณ เจียมสกุล สังคมศึกษา

308 635100308 นางสาว ศิริวรรณ โชวอินทร สังคมศึกษา

309 635100309 นางสาว พรฤดี เจริญผล สังคมศึกษา

310 635100310 นางสาว เพชรรัตน คําเลิศ สังคมศึกษา

311 635100311 นาย ยศวัฒน สุริยาโชติรัตน สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

311 635100311 นาย ยศวัฒน สุริยาโชติรัตน สังคมศึกษา

312 635100312 นาย อุทัย ลากวงศ สังคมศึกษา

313 635100313 นาย ณรรฐพล ประเสริฐแกว สังคมศึกษา

314 635100314 นาย จวน ทาหาญ สังคมศึกษา

315 635100315 นางสาว ฐาปนี พรมพิลา สังคมศึกษา

316 635100316 นางสาว ภคินี เจริญลาภ สังคมศึกษา

317 635100317 นาย วิทยา ปูนกลาง สังคมศึกษา

318 635100318 นางสาว จิณณธิตา โชติ สังคมศึกษา

319 635100319 นาย คณาธิป อภิโชติมหาคุณ สังคมศึกษา

320 635100320 นางสาว นิตยา สินครบุรี สังคมศึกษา

321 635100321 นางสาว รัชฎาพร ริลา สังคมศึกษา

322 635100322 นางสาว จริยา วิชานนท สังคมศึกษา

323 635100323 นางสาว เกศรา แดงแกนคอย สังคมศึกษา

324 635100324 นางสาว ดวงจันทร สุทโธ สังคมศึกษา

325 635100325 นางสาว นิภาพร โมกไธสง สังคมศึกษา
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ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

326 635100326 สิบเอก อานุชิต ตุมจงกล สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100326

327 635100327 นางสาว เกศินี ขจรนาม สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100350

328 635100328 นางสาว ยุพิณ สนิทบุญ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

329 635100329 นางสาว แสงเทียน สิงห สังคมศึกษา หองสอบท่ี 14 อาคาร 4 ช้ัน 4

330 635100330 นาย อัสดา เคียงเคีย สังคมศึกษา

331 635100331 นาย ทวี ยศศรียา สังคมศึกษา

332 635100332 นาย ภูสิทธ์ิ โพธ์ิศรี สังคมศึกษา

333 635100333 นางสาว สิริกาญจน รัศสุวรรณ สังคมศึกษา

334 635100334 นางสาว วิลาวรรณ วะเรือน สังคมศึกษา

335 635100335 นางสาว ประภาพร พานนนท สังคมศึกษา

336 635100336 นางสาว เบญจมาศ พวงภู สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

336 635100336 นางสาว เบญจมาศ พวงภู สังคมศึกษา

337 635100337 นางสาว กัญจนา ศรีสอง สังคมศึกษา

338 635100338 นาย กันตพล ศรีสุข สังคมศึกษา

339 635100339 นางสาว วาสนา คํากอง สังคมศึกษา

340 635100340 นาย พิษณุ เบญจคุม สังคมศึกษา

341 635100341 นางสาว ธัญญารัตน ศรีคํา สังคมศึกษา

342 635100342 นางสาว อุไรวรรณ ศรีสุพรรณ สังคมศึกษา

343 635100343 นางสาว สายรุง ทราบรัมย สังคมศึกษา

344 635100344 นาย สุรพงศ วันยศ สังคมศึกษา

345 635100345 นาย บุญเก้ือ ฤทธ์ิแกว สังคมศึกษา

346 635100346 นางสาว นันทนา คําชาย สังคมศึกษา

347 635100347 นาย ปรัชญา รุงอราม สังคมศึกษา

348 635100348 นาย สมฤทธ์ิ เจริญวัฒนธรรม สังคมศึกษา

349 635100349 นางสาว ชฎาพร สะอาด สังคมศึกษา

350 635100350 นางสาว รัชชนก พฤกษชาติ สังคมศึกษา
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351 635100351 นางสาว รพีภรณ ไกรเพชร สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100351

352 635100352 นางสาว กัญญารัตน สืบศรี สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100375

353 635100353 นางสาว อรอนงค นัยเนตร สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

354 635100354 นางสาว พรรณิภา นิลทัย สังคมศึกษา หองสอบท่ี 15 อาคาร 4 ช้ัน 4

355 635100355 นาย ชัยรัตน พรหมเกษร สังคมศึกษา

356 635100356 นาย วชิราวุธ บัวคํา สังคมศึกษา

357 635100357 นาย เบญจรงค มาตา สังคมศึกษา

358 635100358 นาย อดินันท ศรีชมภู สังคมศึกษา

359 635100359 นาย สมศักด์ิ วงษจีนเพ็ชร สังคมศึกษา

360 635100360 นาย ไกรสร พุฒมี สังคมศึกษา

361 635100361 นางสาว ดารณี ภูเอ่ียม สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

361 635100361 นางสาว ดารณี ภูเอ่ียม สังคมศึกษา

362 635100362 นาง พรรณนภา นวนรักษา สังคมศึกษา

363 635100363 นางสาว สุมาลี ฤทธิสมิต สังคมศึกษา

364 635100364 วาท่ีรอยตรี กฤษณชัย คามวง สังคมศึกษา

365 635100365 นางสาว กาญจนา สุดตาซาย สังคมศึกษา

366 635100366 นาง นุชนารถ เจริญผล สังคมศึกษา

367 635100367 นางสาว สุธาสินี วุฒิรัตน สังคมศึกษา

368 635100368 นางสาว รัตนา ธ.น.แพน สังคมศึกษา

369 635100369 นาย กฤษณะ กวยเหม สังคมศึกษา

370 635100370 นาย ศรากรณ กิจสุจริตกุล สังคมศึกษา

371 635100371 นางสาว ศิรินภา งามศิลป สังคมศึกษา

372 635100372 นาง ประนอม กาญจนเทศ สังคมศึกษา

373 635100373 นาย ธนภัทร ปญญางาม สังคมศึกษา

374 635100374 นาย ภาคยปกรณ ศรียางค สังคมศึกษา

375 635100375 นาย บุรเศรษฐ กุลธนไชยวัฒน สังคมศึกษา
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376 635100376 นาย อนุวรรต อนันเอ้ือ สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100376

377 635100377 นางสาว สุรีรัตน พิทักษธิติกุล สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100400

378 635100378 สิบตํารวจตรี ไพรฑูลย บุญชู สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

379 635100379 นางสาว เจษฎาภรณ มณฑล สังคมศึกษา หองสอบท่ี 16 อาคาร 4 ช้ัน 4

380 635100380 นาย อิศรานุวัฒน กลอยประโคน สังคมศึกษา

381 635100381 นาย ปฏิญญา บุญที สังคมศึกษา

382 635100382 นางสาว ณัฐฐินันท บุญเฟรือง สังคมศึกษา

383 635100383 นางสาว วาสนา ชาญสําโรง สังคมศึกษา

384 635100384 นางสาว ประภาพร เทวิญญา สังคมศึกษา

385 635100385 นางสาว นภัทชมลย ทองคํา สังคมศึกษา

386 635100386 นาย กรภัทร อาสากิจ สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

386 635100386 นาย กรภัทร อาสากิจ สังคมศึกษา

387 635100387 นางสาว นํ้าหวาน ศิริชาติ สังคมศึกษา

388 635100388 นาย สิทธิชัย โทศรี สังคมศึกษา

389 635100389 นางสาว นภัค ปุราทะกา สังคมศึกษา

390 635100390 นาย สุภาพ เสมารัมย สังคมศึกษา

391 635100391 นางสาว เพ็ชรรัตน แชมสา สังคมศึกษา

392 635100392 นางสาว นิชาภา แจมจํารูญ สังคมศึกษา

393 635100393 นาย ภีรพัฒน ใจบุศย สังคมศึกษา

394 635100394 นาย ภูดิส สะเทิงรัมย สังคมศึกษา

395 635100395 นาง วารุตา ภูมิพักตร สังคมศึกษา

396 635100396 นาย ศุภชัย ศรีสังขาร สังคมศึกษา

397 635100397 นาย อุทัย รัตนแสง สังคมศึกษา

398 635100398 นาง วรินกาญจน อุนเจริญ สังคมศึกษา

399 635100399 นางสาว สมรัก หัสดง สังคมศึกษา

400 635100400 นางสาว ภัสรสุชา วัฒนาธาดากุล สังคมศึกษา
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401 635100401 นาย ประสิทธ์ิ แฉกกระโทก สังคมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635100401

402 635100402 นาย วัชรินทร เจาะประโคน สังคมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635100410

403 635100403 นางสาว นิภาภรณ เหิมฉลาด สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

404 635100404 นางสาว นงลักษณ พิมพศิริ สังคมศึกษา หองสอบท่ี 18 อาคาร 4 ช้ัน 4

405 635100405 นางสาว นํ้าผ้ึง แสงทับทิม สังคมศึกษา

406 635100406 นางสาว ณัฐธินี ชงโค สังคมศึกษา

407 635100407 นางสาว ลัดดาวัลย คงดวงดี สังคมศึกษา

408 635100408 นางสาว เรณู ศรีนาค สังคมศึกษา

409 635100409 นางสาว เพ็ญนภา พันธเจริญ สังคมศึกษา

410 635100410 นางสาว สุชาดา สุพล สังคมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
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1 635300001 นาย ชัชวัสส ไชยโพธ์ิ พลศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635300001

2 635300002 นาง นํ้าผ้ึง งามละมัย พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635300025

3 635300003 นาย ประกาศิต ศรีลาศักด์ิ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 635300004 นาย อาคม โสมสําราญ พลศึกษา หองสอบท่ี 19 อาคาร 5 ช้ัน 1

5 635300005 นาย กิตติศักด์ิ บุตรศรี พลศึกษา

6 635300006 นาย ปรีชา เจนดง พลศึกษา

7 635300007 นาย ภรัณยู สิงหาจุลเกตุ พลศึกษา

8 635300008 นาย รัชชาภัทร มหาปาน พลศึกษา

9 635300009 นางสาว วาสนา นามแสง พลศึกษา

10 635300010 นางสาว วิลาสินี บุผา พลศึกษา

11 635300011 นาย สุทธิศักด์ิ ชาคม พลศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

11 635300011 นาย สุทธิศักด์ิ ชาคม พลศึกษา

12 635300012 นาย เกียรติพัฒน อภัยจิตต พลศึกษา

13 635300013 นางสาว สุมินตา คุณเศรษฐ พลศึกษา

14 635300014 นาย จักรพงศ สุขอวน พลศึกษา

15 635300015 นาย เอนก บัวกลาง พลศึกษา

16 635300016 นาย ประกิจ มิดแสง พลศึกษา

17 635300017 นาย ธนบัตร นาคําสี พลศึกษา

18 635300018 นาย วีรวัฒน เคลือบสูงเนิน พลศึกษา

19 635300019 นาย จารุวัฒน ตะกาบโค พลศึกษา

20 635300020 นาย กฤษฎา แถมกระโทก พลศึกษา

21 635300021 นาย พงศสิทธ์ิ จักรกริชรัตน พลศึกษา

22 635300022 นางสาว นาตยา นินสีนวล พลศึกษา

23 635300023 นาย ชัยวุฒิ ขาวฉลาด พลศึกษา

24 635300024 วาท่ีรอยตรี สมโภชน สมบูรณ พลศึกษา

25 635300025 นาย ปญญาพร พิมมาศ พลศึกษา
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26 635300026 นาย นฤเบศร ญาติบําเรอ พลศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635300026

27 635300027 นางสาว สุดาภรณ หรีกประโคน พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635300050

28 635300028 นาย ศาสนพงศ ศรณรินทร พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

29 635300029 นาย ชัชวาลย งามศิริ พลศึกษา หองสอบท่ี 20 อาคาร 5 ช้ัน 1

30 635300030 นาย ธีรวัต สายยศ พลศึกษา

31 635300031 นาย สันติ ทอหุล พลศึกษา

32 635300032 นาย สนธยา ปนเอ่ียม พลศึกษา

33 635300033 นางสาว วราภรณ วนพงษ พลศึกษา

34 635300034 นาย ชาญณรงค สุภาษร พลศึกษา

35 635300035 นาย จักรพงษ ปรือปรัง พลศึกษา

36 635300036 นาง ฐิติรัตน หอมเนียม พลศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

36 635300036 นาง ฐิติรัตน หอมเนียม พลศึกษา

37 635300037 นาย จงสิทธ์ิ เก่ืองกระโทก พลศึกษา

38 635300038 นาย รุงศักด์ิ ขอสุข พลศึกษา

39 635300039 นาง วีรสุดา มะติยาภักด์ิ พลศึกษา

40 635300040 นางสาว สุนันทา คิดแก พลศึกษา

41 635300041 นาย ติณณภพ พันธุสิงห พลศึกษา

42 635300042 นาย พงศพันธ แกนนวลศรี พลศึกษา

43 635300043 นาย ทินกร คําสัตย พลศึกษา

44 635300044 นางสาว นพวรรณ ร่ืนนาม พลศึกษา

45 635300045 นาย ภักดี ออนเกตุพล พลศึกษา

46 635300046 นาย วิทยา โสภา พลศึกษา

47 635300047 นาง วรรณวิษา นาควิเชียร พลศึกษา

48 635300048 นาย โยธิน โสดาปดชา พลศึกษา

49 635300049 นาย อํานาจ ยังวารี พลศึกษา

50 635300050 นาย ปตพงษ ฉกรรศิลป พลศึกษา
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แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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51 635300051 นาย สุชาติ แผวพลสง พลศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635300051

52 635300052 นาย กัณภัค เกตุชม พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635300075

53 635300053 นางสาว นันทิยา คะรุรัมย พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

54 635300054 นาย ชิงชัย นนทเสน พลศึกษา หองสอบท่ี 21 อาคาร 5 ช้ัน 2

55 635300055 นางสาว ปฐญภร คําภักดี พลศึกษา

56 635300056 นาย ปราบศึก ชูเชิด พลศึกษา

57 635300057 นางสาว พัชรินทร ศิริงาน พลศึกษา

58 635300058 นาง ภานิชา เปร่ืองธนากิจ พลศึกษา

59 635300059 นาย ณัฐวุฒิ ชัยปญญา พลศึกษา

60 635300060 นาย ไพฑูรย หะสูง พลศึกษา

61 635300061 นางสาว จันทภรณ สาคร พลศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

61 635300061 นางสาว จันทภรณ สาคร พลศึกษา

62 635300062 นาย สุภคม ประเสริฐศรี พลศึกษา

63 635300063 นาย นัฐพงษ คุมศักด์ิ พลศึกษา

64 635300064 นาย บุญเลิศ เปนสูงเนิน พลศึกษา

65 635300065 นาย อดิศักด์ิ ธรรมมา พลศึกษา

66 635300066 นาย วิทยา สุทธิ พลศึกษา

67 635300067 นาย ชนะชัย พุงธิราช พลศึกษา

68 635300068 นางสาว นวลผอง พักนอย พลศึกษา

69 635300069 นาย พงศกร จันทาโท พลศึกษา

70 635300070 นาย กรกฎ สวัสด์ิวงค พลศึกษา

71 635300071 นาย ณัฐวุฒิ คําพิมูล พลศึกษา

72 635300072 นางสาว วรรณิภา ตนกระโทก พลศึกษา

73 635300073 นางสาว อรทัย เมืองสีสุข พลศึกษา

74 635300074 นางสาว อรุณรัตน ต้ังไวรัมย พลศึกษา

75 635300075 นางสาว วารุณี บุญศักด์ิ พลศึกษา
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76 635300076 นาย ณัฐพล ธาตุสมบูรณ พลศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635300076

77 635300077 นาย ประพันธ อนุพันธ พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635300100

78 635300078 นาย ทรงศักด์ิ สมบูรณ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

79 635300079 นางสาว มลธิรา วัฒนภักดี พลศึกษา หองสอบท่ี 22 อาคาร 5 ช้ัน 2

80 635300080 นาย ฉัตรธีรวัชร ทองหยอน พลศึกษา

81 635300081 นาย กิตติชัย แสงตะเคียน พลศึกษา

82 635300082 นาย วสันต ทรัพยสมบัติ พลศึกษา

83 635300083 นาย เอกรินทร เอิบโพธ์ิกลาง พลศึกษา

84 635300084 นาย ปรีชา นิลนนท พลศึกษา

85 635300085 นาย ชญานนท ถมหิรัญ พลศึกษา

86 635300086 นาย พงษพัฒน บริหาร พลศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

86 635300086 นาย พงษพัฒน บริหาร พลศึกษา

87 635300087 นาย ประจักรศิลป แกนจันทรใบ พลศึกษา

88 635300088 นาง เดือนเพ็ญ ตนโพธ์ิ พลศึกษา

89 635300089 นาย กอสิน พัฒนนิติศักด์ิ พลศึกษา

90 635300090 นาย มารุต ฤทธ์ิฉํ่า พลศึกษา

91 635300091 นาย ชัยวัฒน พะวงแสง พลศึกษา

92 635300092 นาย วิทยา แกวเกษศรี พลศึกษา

93 635300093 นาย วรพล ตนโพธ์ิ พลศึกษา

94 635300094 นาย ธนากร สีสืบมา พลศึกษา

95 635300095 นาย พงษพันธ จันทรทิพย พลศึกษา

96 635300096 นางสาว เพ็ญศรี สุวรรณนอย พลศึกษา

97 635300097 นาย สังวาลย กําดํา พลศึกษา

98 635300098 นาย เทพนรินทร ชลิชานนท พลศึกษา

99 635300099 นาย นพรัตน ตังนู พลศึกษา

100 635300100 นางสาว พเยาว ควรคนึง พลศึกษา
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101 635300101 นาย นวพล บุญอาจ พลศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 635300101

102 635300102 นาย พิชุตม จันทรเถ่ือน พลศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 635300122

103 635300103 นาย ศักด์ิกญานันท การมงคล พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

104 635300104 นาย ทวีพงษ ภูสุวรรณนานนท พลศึกษา หองสอบท่ี 23 อาคาร 5 ช้ัน 2

105 635300105 นาย ณัฐวุฒิ สวาทสุข พลศึกษา

106 635300106 นาย คุณานนต โมกหอม พลศึกษา

107 635300107 นางสาว นํ้าออย จันมะโน พลศึกษา

108 635300108 นาย สิทธิศักด์ิ ติจะนา พลศึกษา

109 635300109 นางสาว บุษบา ขันธวุฒิ พลศึกษา

110 635300110 นาย เกียรติศักด์ิ โจทครบุรี พลศึกษา

111 635300111 นาย ภาณุพงศ ม่ิงพา พลศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

111 635300111 นาย ภาณุพงศ ม่ิงพา พลศึกษา

112 635300112 สิบตํารวจตรี กิตติศักด์ิ นาทอง พลศึกษา

113 635300113 นาย สมชาติ หมูทอง พลศึกษา

114 635300114 นาย ชัยวุฒิ สาอุบล พลศึกษา

115 635300115 นาย กฤษฎา ธรรมชัย พลศึกษา

116 635300116 นาย สุรวุฒิ เครือโสม พลศึกษา

117 635300117 นาย ภูวดล มืดขุนทด พลศึกษา

118 635300118 นาย วรวุฒิ รีสกุล พลศึกษา

119 635300119 นางสาว วิจิตรา สุขจันดี พลศึกษา

120 635300120 นาย อัศดาวุธ ปนเอ่ียม พลศึกษา

121 635300121 นาย ดนุพล วิชัยกุล พลศึกษา

122 635300122 นาย อุเทน สงสุข พลศึกษา

หนา้ที� 63 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
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1 636200001 นาย ณัฏฐากร พิมพะธรรม ศิลปศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 636200001

2 636200002 นางสาว รัตนา อ่ิมใจ ศิลปศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636200012

3 636200003 นางสาว เบญจวรรณ ชวยพันธ ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 636200004 นาย อดิศักด์ิ อยูแทกูล ศิลปศึกษา หองสอบท่ี 45 อาคาร 8 ช้ัน 1

5 636200005 นางสาว ณชากานต แสงงาม ศิลปศึกษา

6 636200006 นาย กิตติชัย เจริญเมือง ศิลปศึกษา

7 636200007 นางสาว เสาวลักษณ สมานชาติ ศิลปศึกษา

8 636200008 นางสาว เบญจมาศ ปะนาโก ศิลปศึกษา

9 636200009 นางสาว อรอนงค พิริยะศุภกิจ ศิลปศึกษา

10 636200010 นางสาว ปนัดดา เตรียมสิริวัน ศิลปศึกษา

11 636200011 นางสาว ลลิตา หงษดี ศิลปศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา

11 636200011 นางสาว ลลิตา หงษดี ศิลปศึกษา

12 636200012 นางสาว นันทวรรณ เกษมมงคล ศิลปศึกษา

หนา้ที� 64 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 636400001 นาย ปญญา นันทเขต นาฏศิลป เลขประจําตัวผูสอบ 636400001

2 636400002 นางสาว วิภาพรรณ ทุมเสน นาฏศิลป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636400025

3 636400003 นางสาว ธนิตา จรณวัตร นาฏศิลป สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 636400004 นางสาว จิราวรรณ เจริญคลัง นาฏศิลป หองสอบท่ี 43 อาคาร 8 ช้ัน 1

5 636400005 นางสาว เนตรชนก พลกระโทก นาฏศิลป

6 636400006 นางสาว รัชนีวรรณ โสภาทอง นาฏศิลป

7 636400007 นางสาว ศศิธร พรมมา นาฏศิลป

8 636400008 นางสาว มณีพรรณ ปกษาชาติ นาฏศิลป

9 636400009 นาง ธมนวรรณ พรมแดง นาฏศิลป

10 636400010 นางสาว ปทุมทิพย ยีรัมย นาฏศิลป

11 636400011 นางสาว จิราวรรณ ทองเปลว นาฏศิลป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกนาฏศิลป

11 636400011 นางสาว จิราวรรณ ทองเปลว นาฏศิลป

12 636400012 นางสาว สุฑามาศ ตุนนิราช นาฏศิลป

13 636400013 นาย ธันวา กองขวา นาฏศิลป

14 636400014 นาย เมธาสิทธ์ิ ศรีอรุณ นาฏศิลป

15 636400015 นางสาว พินันท ดวงจันทร นาฏศิลป

16 636400016 นาย สิริพล อินทศร นาฏศิลป

17 636400017 นางสาว วิภาภรณ นนทศิลป นาฏศิลป

18 636400018 นาง ณัฐพัสวี ลอองสุวรรณ นาฏศิลป

19 636400019 นางสาว อรณีย เข็มนางรอง นาฏศิลป

20 636400020 นางสาว จิภารัตน อันออน นาฏศิลป

21 636400021 นางสาว อุมาพร เรือนแกว นาฏศิลป

22 636400022 นางสาว วารุณี แสนเมือง นาฏศิลป

23 636400023 นางสาว รมิตา พรมดี นาฏศิลป

24 636400024 นางสาว กวินนา นอยนันตา นาฏศิลป

25 636400025 นางสาว สุตาภัทร สวัสด์ิผล นาฏศิลป

หนา้ที� 65 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 636400026 นาย วีรวัฒน เนาวิรัตน นาฏศิลป เลขประจําตัวผูสอบ 636400026

27 636400027 นางสาว คุลิกา ชารัมย นาฏศิลป ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636400034

28 636400028 นางสาว พชภร เปลงเมือง นาฏศิลป สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

29 636400029 นางสาว วัลลิกา ทาซาย นาฏศิลป หองสอบท่ี 44 อาคาร 8 ช้ัน 1

30 636400030 นางสาว จันทนา จําปาเหล็ก นาฏศิลป

31 636400031 นางสาว สุดาวรรณ สุทธิเมฆ นาฏศิลป

32 636400032 นางสาว เกวลี ไวแสน นาฏศิลป

33 636400033 นางสาว มาลีนา บุญเย็น นาฏศิลป

34 636400034 นางสาว ภักด์ิวิณี สรอยแสง นาฏศิลป

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกนาฏศิลป

หนา้ที� 66 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 636600001 นาย จตุพร ฉิมมาแกว คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600001

2 636600002 นาย ปรัชญา แกวบานเหลา คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600025

3 636600003 นาย พชรพล ธรรมมา คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 636600004 นางสาว รัตนาภรณ โสกชาตรี คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 25 อาคาร 3 ช้ัน 3

5 636600005 นาย ชัชพล ธรรมมา คอมพิวเตอร

6 636600006 นางสาว จุฬารัตน โสภาเคน คอมพิวเตอร

7 636600007 นางสาว พัทธนันท เสิงสูงเนิน คอมพิวเตอร

8 636600008 นาง ฐิติรัตน ศรีสุข คอมพิวเตอร

9 636600009 นาย สมเกียรติ ศิริเวช คอมพิวเตอร

10 636600010 นาย พลากร แจงมงคล คอมพิวเตอร

11 636600011 นางสาว ปริญากร ปรีนึก คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

11 636600011 นางสาว ปริญากร ปรีนึก คอมพิวเตอร

12 636600012 นางสาว อรุณี ฤทธิพิศ คอมพิวเตอร

13 636600013 นางสาว วรัญญา จันศักดา คอมพิวเตอร

14 636600014 นางสาว ปยะวดี ผงผาย คอมพิวเตอร

15 636600015 นางสาว ปริศนา ออนสองหอง คอมพิวเตอร

16 636600016 นางสาว ลิดาวรรณ สิงหเรือง คอมพิวเตอร

17 636600017 นาง ศิริพร โคตรเสน คอมพิวเตอร

18 636600018 วาท่ีรอยตรี ศราวุธ บุญศรัทธา คอมพิวเตอร

19 636600019 วาท่ีรอยตรี ภานุวัฒน บุญศิริ คอมพิวเตอร

20 636600020 นาย นที นนทะศักด์ิ คอมพิวเตอร

21 636600021 นาย ภาณุ เภตรา คอมพิวเตอร

22 636600022 นาง รพิพร วิมุกตานนท คอมพิวเตอร

23 636600023 นาง บุณยนุช สังคะ คอมพิวเตอร

24 636600024 นางสาว ศิริรัตน หาญเห้ียม คอมพิวเตอร

25 636600025 นางสาว ธนวรรณ วีระคม คอมพิวเตอร

หนา้ที� 67 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 636600026 นาย ปราโมทย ฝร่ังทอง คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600026

27 636600027 นาย ณัฐกิจ เร่ิมศิลป คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600050

28 636600028 นางสาว พัชราภรณ งามแสง คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

29 636600029 นาย รัฐภูมิ มูลโคต คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 26 อาคาร 3 ช้ัน 3

30 636600030 นาย ภาณุพงษ สมสวย คอมพิวเตอร

31 636600031 นาย อรัญชาย ชมกุล คอมพิวเตอร

32 636600032 นาย พันแสง มีชัย คอมพิวเตอร

33 636600033 นางสาว จินตหลา ลาสอาด คอมพิวเตอร

34 636600034 นางสาว ยุพาพิน บุญเย่ียม คอมพิวเตอร

35 636600035 นางสาว สาวิตรี ครุฑอินทร คอมพิวเตอร

36 636600036 นางสาว พัชรีย เทศไธสง คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

36 636600036 นางสาว พัชรีย เทศไธสง คอมพิวเตอร

37 636600037 นางสาว วิไลรัตน มิตรจังหรีด คอมพิวเตอร

38 636600038 นางสาว เนตรมณี รอยกรอง คอมพิวเตอร

39 636600039 นาย เกรียงไกร พึมขุนทด คอมพิวเตอร

40 636600040 นาย วีระยุทธ ปะกัง คอมพิวเตอร

41 636600041 นาย อํานวย จํารัมย คอมพิวเตอร

42 636600042 นาย โชติพัฒน กันพูล คอมพิวเตอร

43 636600043 นางสาว เจนจิรา แจมหอม คอมพิวเตอร

44 636600044 นาย จีรายุทธ โอภาศรี คอมพิวเตอร

45 636600045 นางสาว ดาริกา ขันทะโคตร คอมพิวเตอร

46 636600046 นาย ธวัฒชัย ปจจายะ คอมพิวเตอร

47 636600047 นางสาว พนารัตน เดชอนันทวิทยา คอมพิวเตอร

48 636600048 นาย จารุวิทย จะกลาง คอมพิวเตอร

49 636600049 นางสาว อรัญญา ย่ิงยงค คอมพิวเตอร

50 636600050 นางสาว ละออง ขันทอง คอมพิวเตอร

หนา้ที� 68 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

51 636600051 นาย สุนทร ลีประโคน คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600051

52 636600052 วาท่ีรอยตรีหญิง ศิวภรณ เศษยา คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600075

53 636600053 นาย สมรัฐ วิจิตรไพศาล คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

54 636600054 นาย ประพัฒน เจริญรัมย คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 27 อาคาร 3 ช้ัน 3

55 636600055 นาย สุรชาติ พิมพมาศ คอมพิวเตอร

56 636600056 นางสาว ฐิติมา จึงตระกูล คอมพิวเตอร

57 636600057 นางสาว รัตติยา รุงสันเทียะ คอมพิวเตอร

58 636600058 นาง ทองศรี มะปรางค คอมพิวเตอร

59 636600059 นางสาว ศิริวัลย พักนอย คอมพิวเตอร

60 636600060 นางสาว สัตยา พักนอย คอมพิวเตอร

61 636600061 นาย อดิศร พาลี คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

61 636600061 นาย อดิศร พาลี คอมพิวเตอร

62 636600062 นางสาว อทิตยา ภูกองไชย คอมพิวเตอร

63 636600063 นางสาว วลัยพรรณ สอนศรี คอมพิวเตอร

64 636600064 นางสาว วรรณา จันทรนํ้าทรัพย คอมพิวเตอร

65 636600065 นางสาว ขนิษฐา เพชรแกวประสิทธ์ิ คอมพิวเตอร

66 636600066 นาง รัตติยา ทองอุไร คอมพิวเตอร

67 636600067 นางสาว อํานวย อุไรรัมย คอมพิวเตอร

68 636600068 นางสาว สุภาพร ชมช่ืน คอมพิวเตอร

69 636600069 นางสาว ปาริฉัตต บรรลือศิลป คอมพิวเตอร

70 636600070 นาย แกวนิมิต ธนะพันธ คอมพิวเตอร

71 636600071 นางสาว วรันพร ประคําทอง คอมพิวเตอร

72 636600072 นางสาว หทัยชนก สุตะไล คอมพิวเตอร

73 636600073 นาย ณัฐพงษ มวงงาม คอมพิวเตอร

74 636600074 นางสาว พรเทียน ปกเกตุ คอมพิวเตอร

75 636600075 นางสาว จิราพร มณีจอม คอมพิวเตอร
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76 636600076 นาย มนัสพงษ สุขเกษม คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600076

77 636600077 นางสาว รสลิน สุดชีแสง คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600100

78 636600078 นางสาว เบญจมาศ เช้ือชาติ คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

79 636600079 นางสาว มะลิณี นินทะ คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 28 อาคาร 3 ช้ัน 3

80 636600080 นาย ประคุณ นกเอม คอมพิวเตอร

81 636600081 นาง สมหมาย บุญรวม คอมพิวเตอร

82 636600082 นาย พงษศักด์ิ บุตรพรม คอมพิวเตอร

83 636600083 นาย เอกชัย พัฒนพิบูลย คอมพิวเตอร

84 636600084 นางสาว รัตนาภรณ ดาวเรือง คอมพิวเตอร

85 636600085 นางสาว นิศรา ยาประกัลป คอมพิวเตอร

86 636600086 นาง รัฒดา ภิลัยวัลย คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

86 636600086 นาง รัฒดา ภิลัยวัลย คอมพิวเตอร

87 636600087 นางสาว ปยธิดา ทองบัวรวง คอมพิวเตอร

88 636600088 นาย จักรี ปานเพ็ชร คอมพิวเตอร

89 636600089 นางสาว จุรีรัตน หอมอม คอมพิวเตอร

90 636600090 นางสาว อนันตญา กิจเรืองศรี คอมพิวเตอร

91 636600091 นางสาว ปาริชาติ หงษทอง คอมพิวเตอร

92 636600092 นาย คุณวุฒิ เรืองสม คอมพิวเตอร

93 636600093 นางสาว สายสุดา ขันธเวช คอมพิวเตอร

94 636600094 นางสาว สุภา แกวมงคล คอมพิวเตอร

95 636600095 นางสาว กรณิศ เกาะเค็ด คอมพิวเตอร

96 636600096 นางสาว สิริชญา ศรีสมพงษ คอมพิวเตอร

97 636600097 นางสาว สุดใจ บุญนัง คอมพิวเตอร

98 636600098 นางสาว ธิดาแกว กระจางมล คอมพิวเตอร

99 636600099 นาย จักรกฤษณ ไพศาลธรรม คอมพิวเตอร

100 636600100 นางสาว สุภาภรณ เสือดี คอมพิวเตอร
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101 636600101 นางสาว ยุภาภรณ อะนันต คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600101

102 636600102 นาย ทองใบ ไชยภักดี คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600125

103 636600103 นาย ศุภชัย สมพงษ คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

104 636600104 นางสาว นิดารินทร เจริญอาจ คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 29 อาคาร 3 ช้ัน 3

105 636600105 นางสาว อริสรา จิตขันธี คอมพิวเตอร

106 636600106 นางสาว วัลยา ศรีปราชญ คอมพิวเตอร

107 636600107 นาย อัครพล หงษคํามี คอมพิวเตอร

108 636600108 นาย หิรัญรักษ ทองวิชัย คอมพิวเตอร

109 636600109 นางสาว พรทิพย อุตรนคร คอมพิวเตอร

110 636600110 นางสาว ยุพิน โคษา คอมพิวเตอร

111 636600111 นาย ปฏิพล กันประดับ คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

111 636600111 นาย ปฏิพล กันประดับ คอมพิวเตอร

112 636600112 นาย ธราดล แสงขํา คอมพิวเตอร

113 636600113 นาย กฤติน บัวพันธ คอมพิวเตอร

114 636600114 นางสาว อุไรพร สุภาศรี คอมพิวเตอร

115 636600115 นางสาว สินีรัตน ถาวรชน คอมพิวเตอร

116 636600116 นาย สิรวิชญ สุพะกํา คอมพิวเตอร

117 636600117 นางสาว จิตติมา ปนคํา คอมพิวเตอร

118 636600118 นางสาว ประกายรัตน ใจประเสริฐ คอมพิวเตอร

119 636600119 นาย ชาคริส บุญสุวรรณ คอมพิวเตอร

120 636600120 นาย นิพนธ อินทโชติ คอมพิวเตอร

121 636600121 นาย ชาญชัย ภูดวงเดือน คอมพิวเตอร

122 636600122 นางสาว ชาลิสา พลาดพิง คอมพิวเตอร

123 636600123 นางสาว ศิรินทรประภา เขมแข็งบุญ คอมพิวเตอร

124 636600124 นางสาว วาสนา จันที คอมพิวเตอร

125 636600125 นางสาว อรพรรณ ประกอบสุข คอมพิวเตอร
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126 636600126 นางสาว จุไรพร วังคีรี คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600126

127 636600127 นาย พิทักษ ทรงงาม คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600150

128 636600128 นาย สุระชัย สุริโย คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

129 636600129 นาย ฉัตรชัย คิดรวม คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 30 อาคาร 3 ช้ัน 3

130 636600130 นาย กฤษณะ จันทรดี คอมพิวเตอร

131 636600131 นาย จักรกริช ลีสีสุข คอมพิวเตอร

132 636600132 นาย จักรพงษ อินทรักษ คอมพิวเตอร

133 636600133 นางสาว นิสา พิมพพอก คอมพิวเตอร

134 636600134 นางสาว ชมภูนุช วรรณโค คอมพิวเตอร

135 636600135 นางสาว นันทนา ทับทิมไสย คอมพิวเตอร

136 636600136 นางสาว เกศกนก พวงพันธ คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

136 636600136 นางสาว เกศกนก พวงพันธ คอมพิวเตอร

137 636600137 นางสาว ทิติยา เคนรัง คอมพิวเตอร

138 636600138 นาย พงศธนรรถ บุญอ้ิง คอมพิวเตอร

139 636600139 นาย นิพัทธ สองสี คอมพิวเตอร

140 636600140 นางสาว ฐิตาภรณ โสปญหิริ คอมพิวเตอร

141 636600141 นาย อาชาคริสต พรมศรี คอมพิวเตอร

142 636600142 นางสาว จันทรทารา บาพิมมาย คอมพิวเตอร

143 636600143 นางสาว เครือวัลย เพียวงศ คอมพิวเตอร

144 636600144 นาย ภรต ตุลากัน คอมพิวเตอร

145 636600145 นางสาว ลําพอง ปะรุมรัมย คอมพิวเตอร

146 636600146 นางสาว กนกพิชญ พลเดช คอมพิวเตอร

147 636600147 นางสาว ไอลดา จันทะวงศ คอมพิวเตอร

148 636600148 นางสาว จิราพร ก่ิงนาระ คอมพิวเตอร

149 636600149 นาย กฤษดา สาลี คอมพิวเตอร

150 636600150 นาย วิชิต เขียวละออ คอมพิวเตอร
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151 636600151 นาย จรัญ พิมติพิมโน คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600151

152 636600152 นางสาว อนัญภัทรพร อดิภัทรธนนันท คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600175

153 636600153 นางสาว อทิตยา จันทรา คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

154 636600154 นางสาว สุนทรีย เย็นพู คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 31 อาคาร 9 ช้ัน 1

155 636600155 นางสาว เจษฎารัตน พวงศรี คอมพิวเตอร

156 636600156 นาย สุริยา ชากลาง คอมพิวเตอร

157 636600157 นางสาว วันวิสาข ศรีนาจันทร คอมพิวเตอร

158 636600158 นางสาว อรอนงค กันหนองฮะ คอมพิวเตอร

159 636600159 นาย สุจินดา เกาสันเทียะ คอมพิวเตอร

160 636600160 นางสาว กมลทิพย อุดมภ คอมพิวเตอร

161 636600161 นางสาว รินลภัส เอกศิริ คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

161 636600161 นางสาว รินลภัส เอกศิริ คอมพิวเตอร

162 636600162 นางสาว บุญกนก ปยะนิตย คอมพิวเตอร

163 636600163 นางสาว อภิญญา จิตรพรม คอมพิวเตอร

164 636600164 นางสาว จันทิมา เยียวรัมย คอมพิวเตอร

165 636600165 นาย บัณฑิต เฉลิมรัมย คอมพิวเตอร

166 636600166 นางสาว มณี ก่ิงทอง คอมพิวเตอร

167 636600167 นาย นฤทธ์ิ วงษยาปาน คอมพิวเตอร

168 636600168 นางสาว บุษกร พรมภักดี คอมพิวเตอร

169 636600169 นาย กาญจน เอ่ียมออง คอมพิวเตอร

170 636600170 นางสาว ธัญญลักษณ ลีพรมกัง คอมพิวเตอร

171 636600171 นาย ชัยณรงค ผลชู คอมพิวเตอร

172 636600172 นางสาว ภัชราพร สมสกุลชัย คอมพิวเตอร

173 636600173 นาย ศิรายุพงษ กุสโล คอมพิวเตอร

174 636600174 นางสาว ปริญชภัสร วัชรประสิทธ์ิกุล คอมพิวเตอร

175 636600175 นางสาว สุวรรณา กระจางมล คอมพิวเตอร
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176 636600176 นางสาว สุกัญญา ขันติวงศ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600176

177 636600177 นาย เอกพันธ ทะนีเนียม คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600200
178 636600178 นาย เกียรติพร สายทองแท คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

179 636600179 วาท่ีรอยตรีหญิง ปุญชรัสม์ิ อะโรคา คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 32 อาคาร 9 ช้ัน 1

180 636600180 นาย ปรเมศวร กาวี คอมพิวเตอร

181 636600181 นาย ณัฐวิชช สมใจ คอมพิวเตอร

182 636600182 นาย เกรียงศักด์ิ สีหะวงษ คอมพิวเตอร

183 636600183 นางสาว จารุวรรณ ผันสวาง คอมพิวเตอร

184 636600184 นางสาว เพ็ญพรรณ ชูเดช คอมพิวเตอร

185 636600185 นาง ศิริอร รักษาเมือง คอมพิวเตอร

186 636600186 นาง กัญญกณัฏฐ วงคพิมสอน คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

186 636600186 นาง กัญญกณัฏฐ วงคพิมสอน คอมพิวเตอร

187 636600187 นาง อุบล นํ้าทรัพย คอมพิวเตอร

188 636600188 นางสาว กัญญชิสา นาคินชาติ คอมพิวเตอร

189 636600189 นางสาว ยุวลี พานกระดึง คอมพิวเตอร

190 636600190 นาย อัครกิจ วงศทอง คอมพิวเตอร

191 636600191 นาย สุรเดช ศรีษาคํา คอมพิวเตอร

192 636600192 นาย ภัทรพงษ สุระสาย คอมพิวเตอร

193 636600193 นางสาว ปยะพันธ เกษไชย คอมพิวเตอร

194 636600194 นาย ชยพล กมขุนทด คอมพิวเตอร

195 636600195 นางสาว ปยวรรณ บัวแกว คอมพิวเตอร

196 636600196 นางสาว ศรัญญา หอมละออ คอมพิวเตอร

197 636600197 นางสาว ศริญญา นาราช คอมพิวเตอร

198 636600198 นาย กษิด์ิเดช เพ็งพวง คอมพิวเตอร

199 636600199 นาย กฤษณะ เพชรนอย คอมพิวเตอร

200 636600200 นาย ภาคภูมิ ศรีภู คอมพิวเตอร
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201 636600201 นาย ปริญญา บูรทิศ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600201

202 636600202 นางสาว อัญชลิกา เฟองฟุง คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600225

203 636600203 นางสาว ภีมพีรยา สวางสาลี คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

204 636600204 นางสาว กัลญานีย กันวิเชิญ คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 33 อาคาร 9 ช้ัน 1

205 636600205 นางสาว กิตติญา สินทม คอมพิวเตอร

206 636600206 นาย ศราวุธ สุพรรณโมกข คอมพิวเตอร

207 636600207 นางสาว กมลวรรณ เกตุเล็ก คอมพิวเตอร

208 636600208 นางสาว รัตนภรณ มาลีรส คอมพิวเตอร

209 636600209 นางสาว ธิดารัตม์ิ สวางสาลี คอมพิวเตอร

210 636600210 นาง พรรณี ทรงสุข คอมพิวเตอร

211 636600211 นาย คณัสนันท จันทรรอด คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร

211 636600211 นาย คณัสนันท จันทรรอด คอมพิวเตอร

212 636600212 นาย สถาพร แสนรักษ คอมพิวเตอร

213 636600213 นางสาว กิตติยา เปเพณี คอมพิวเตอร

214 636600214 นาง อัจฉรา ปะเสระกัง คอมพิวเตอร

215 636600215 นาย  ุศุภณัฐ ชูเกาะ คอมพิวเตอร

216 636600216 วาท่ีรอยตรี อิทธา พรเฉลิมพงศ ร.น. คอมพิวเตอร

217 636600217 นาย อโณทัย เท่ียงธรรม คอมพิวเตอร

218 636600218 นาย ณัชชนม ผานอน คอมพิวเตอร

219 636600219 นางสาว รัตนพร ทิมพิทักษ คอมพิวเตอร

220 636600220 นางสาว มาลี สายสินธุ คอมพิวเตอร

221 636600221 นางสาว สุภาภรณ ทองภู คอมพิวเตอร

222 636600222 วาท่ีรอยตรี สมทบ สมพงษ คอมพิวเตอร

223 636600223 นาย นันทรัตน โกศล คอมพิวเตอร

224 636600224 นางสาว ดวงกมลรัตน พุมลา คอมพิวเตอร

225 636600225 นางสาว วิภาพร สารี คอมพิวเตอร

หนา้ที� 75 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
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226 636600226 นางสาว กาญจนา เท่ียงธรรม คอมพิวเตอร เลขประจําตัวผูสอบ 636600226

227 636600227 นาย อิสรพงษ เสริมแกว คอมพิวเตอร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636600232

228 636600228 นาย สุพัฒนพงษ พุมเจริญ คอมพิวเตอร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

229 636600229 นางสาว กัญญารัตน เอมโอด คอมพิวเตอร หองสอบท่ี 34 อาคาร 9 ช้ัน 1

230 636600230 นางสาว โสรยา อินธิแสน คอมพิวเตอร

231 636600231 นางสาว อามรรัตน สุดวิสัย คอมพิวเตอร

232 636600232 นางสาว ณัฏฐวรินท คําสีหา คอมพิวเตอร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร
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1 636900001 นาย รุงโรจน เจริญสุข เกษตร เลขประจําตัวผูสอบ 636900001

2 636900002 นาย ชินดนัย แกวสุข เกษตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636900025

3 636900003 นาง ณริศรา นาคะ เกษตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 636900004 นางสาว กัลยา ไชยทํา เกษตร หองสอบท่ี 17 อาคาร 4 ช้ัน 4

5 636900005 นางสาว กัญญาณัฐ ไกรเสือ เกษตร

6 636900006 นาย ฐาปกรณ ใจสะอาด เกษตร

7 636900007 นาง ดวงเดือน บุญลอม เกษตร

8 636900008 นาย อานนท ม่ิงขวัญ เกษตร

9 636900009 นาย วิชิด ศรีพิศ เกษตร

10 636900010 นาย ทอป ยอดสิงห เกษตร

11 636900011 นาย วิษณุ หาสุข เกษตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตร

11 636900011 นาย วิษณุ หาสุข เกษตร

12 636900012 นาย ธนากร เสาแกว เกษตร

13 636900013 นางสาว เสาวภาคย ชัยภูมิ เกษตร

14 636900014 นางสาว มณีทอง ไกลกลางดอน เกษตร

15 636900015 นาย เอกพล ปาวงค เกษตร

16 636900016 นางสาว สรัญญา จันทรตรูผล เกษตร

17 636900017 นาย ประสิทธ์ิ อาจปาสา เกษตร

18 636900018 นางสาว พัสมล ลุยตัน เกษตร

19 636900019 นาย อนันต ลุนตีบ เกษตร

20 636900020 นาย อภิสิทธ์ิ วานิชยากร เกษตร

21 636900021 วาท่ีรอยตรี กองณรงค อภัยจิตต เกษตร

22 636900022 นาง ลําไพร นาคสุข เกษตร

23 636900024 นางสาว วิภาวดี เทพบุปผา เกษตร

24 636900025 นางสาว สโรชา เจริญพร เกษตร
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25 636900026 นาย ยุทธนา สีสืบหา เกษตร เลขประจําตัวผูสอบ 636900026

26 636900027 นาย โอภาส เสาทอง เกษตร ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 636900039

27 636900028 นางสาว ยลดา อรัญรุด เกษตร สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

28 636900029 นางสาว ลลิตรภัทร แกกูล เกษตร หองสอบท่ี 18 อาคาร 4 ช้ัน 4

29 636900030 นางสาว พัชราภรณ เครือนอก เกษตร

30 636900031 นาย พรศักด์ิ สําราญดี เกษตร

31 636900032 นางสาว กัญญวรา เสขะกุล เกษตร

32 636900033 วาท่ีรอยตรี ยอดธง กับขุนทด เกษตร

33 636900034 นางสาว ชัชฎา จ๋ิวนอต เกษตร

34 636900035 นางสาว สุภาพร สาครเย็น เกษตร

35 636900036 นาย ทองพูน พร้ิงเพราะ เกษตร

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกเกษตร

35 636900036 นาย ทองพูน พร้ิงเพราะ เกษตร

36 636900037 นาย อัครเดช เจริญสุข เกษตร

37 636900038 นางสาว กนิษฐา รองรัตน เกษตร

38 636900039 นาย เอกพงษ คุมสุข เกษตร
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1 637900001 นางสาว ธนพร บํารุงวงษ การประถมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 637900001

2 637900002 นาง ละมุล กระจางแจง การประถมศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 637900025

3 637900003 นางสาว วารุณี ทองมาก การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 637900004 นาง วิราวรรณ สายยศ การประถมศึกษา หองสอบท่ี 42 อาคาร 8 ช้ัน 1

5 637900005 นางสาว วรารัตน อามะลิ การประถมศึกษา

6 637900006 นาย รัฐฐา ไมพานิช การประถมศึกษา

7 637900007 นางสาว สายชล คนเกณฑ การประถมศึกษา

8 637900008 นางสาว ณิชชยา ผาเจริญ การประถมศึกษา

9 637900009 นางสาว กันยารัตน เพ็งจรูญ การประถมศึกษา

10 637900010 นาง น่ิมนวล ใหญย่ิง การประถมศึกษา

11 637900011 นางสาว วรัญญา จันทรชู การประถมศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา

11 637900011 นางสาว วรัญญา จันทรชู การประถมศึกษา

12 637900012 นาง เฉลียว โสดาจันทร การประถมศึกษา

13 637900013 นาง นวลนภา สมปก การประถมศึกษา

14 637900014 นางสาว สุรีรัตน ลันวงษา การประถมศึกษา

15 637900015 นาง ธัญญาลักษณ หลงชิน การประถมศึกษา

16 637900016 นางสาว เบญจวรรณ ช้ันกลาง การประถมศึกษา

17 637900017 นาย สุริยา เพลินหัด การประถมศึกษา

18 637900018 นางสาว รังสิมา นพทัน การประถมศึกษา

19 637900019 นางสาว ณัฐรินีย จันทรกร การประถมศึกษา

20 637900020 นาง พัชรา หงษดี การประถมศึกษา

21 637900021 นาง นลพรรณ แซคู การประถมศึกษา

22 637900022 นาย ภวินทชาติ รัตนธรรม การประถมศึกษา

23 637900023 นาย ปญญา เจนพานิช การประถมศึกษา

24 637900024 นาง สุธาดา วงษเส็ง การประถมศึกษา

25 637900025 นางสาว วรางคณา มวงนางรอง การประถมศึกษา
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แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

26 637900026 นาง บุษดี วินากรม การประถมศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 637900026

ถึงเลขประจําตัวผูสอบ  -

สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

หองสอบท่ี 45 อาคาร 8 ช้ัน 1

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
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1 638200001 นางสาว กอบพร ดนตรี การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200001

2 638200002 นางสาว อริษา กางรัมย การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200025

3 638200003 นางสาว ปวีณา แดงสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

4 638200004 นางสาว สุนันทา สงคเคราะห การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 29 อาคาร 5 ช้ัน 3

5 638200005 นางสาว ชดาพร มหานิล การศึกษาปฐมวัย

6 638200006 นางสาว เขมจิรา เรืองศรี การศึกษาปฐมวัย

7 638200007 นางสาว สุวิมล ปะวิโน การศึกษาปฐมวัย

8 638200008 นาง กรรณิการ โชติรัตน การศึกษาปฐมวัย

9 638200009 นาย สุรักษ เชาวศิริ การศึกษาปฐมวัย

10 638200010 นางสาว สุพรรณี พุฒธานี การศึกษาปฐมวัย

11 638200011 นางสาว วาสนา ปตขบ การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

11 638200011 นางสาว วาสนา ปตขบ การศึกษาปฐมวัย

12 638200012 นางสาว กนกพร แสงอินทร การศึกษาปฐมวัย

13 638200013 นางสาว จอมใจ พุมคํา การศึกษาปฐมวัย

14 638200014 นางสาว อมรรัตน ทองชมภู การศึกษาปฐมวัย

15 638200015 นางสาว วิภาพร บุญรวม การศึกษาปฐมวัย

16 638200016 นางสาว ละอวบ มาพิทักษ การศึกษาปฐมวัย

17 638200017 นางสาว ลัดดาวัลย ทองหลง การศึกษาปฐมวัย

18 638200018 นางสาว รุงนภา สูสวน การศึกษาปฐมวัย

19 638200019 นางสาว ลินดา เกิดแกว การศึกษาปฐมวัย

20 638200020 นางสาว จงจิตตา นนทะโคตร การศึกษาปฐมวัย

21 638200021 นางสาว ชาลิสา ผิดพันธุ การศึกษาปฐมวัย

22 638200022 นางสาว ณัฐชา ฉิมวงศ การศึกษาปฐมวัย

23 638200023 นาย กฤษดา คงอุน การศึกษาปฐมวัย

24 638200024 นางสาว ณัฐิดา ชาญศิริ การศึกษาปฐมวัย

25 638200025 นางสาว จันทรจิรา สืบสุนทร การศึกษาปฐมวัย
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26 638200026 นางสาว ผกาวัลย กุหลาบเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200026

27 638200027 นางสาว ลลิตา แสงอาจหาญ การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200050

28 638200028 นางสาว ชนิดา วัณโณมัย การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

29 638200029 นางสาว ดนยา เรืองสา การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 30 อาคาร 6 ช้ัน 1

30 638200030 นางสาว พิมพวรา แกวดก การศึกษาปฐมวัย

31 638200031 นางสาว วิชุดา ฆองงาม การศึกษาปฐมวัย

32 638200032 นาง พจรีย นับประสิทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย

33 638200033 นางสาว พุทธิดา บรรลุ การศึกษาปฐมวัย

34 638200034 นางสาว สาวิตรี โกยกอง การศึกษาปฐมวัย

35 638200035 นางสาว กมลวรรณ บุญเลิศ การศึกษาปฐมวัย

36 638200036 นางสาว สุพรรษา ชิดครบุรี การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

36 638200036 นางสาว สุพรรษา ชิดครบุรี การศึกษาปฐมวัย

37 638200037 นางสาว สุวิมล หาดซาย การศึกษาปฐมวัย

38 638200038 นางสาว ญาดา เช้ือชํานาญ การศึกษาปฐมวัย

39 638200039 นางสาว ยุภาพร กุลบุญญา การศึกษาปฐมวัย

40 638200040 นางสาว จิราพร กุลแทน การศึกษาปฐมวัย

41 638200041 นางสาว ลลิตา สมฤทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย

42 638200042 นางสาว วาสนา ดานคําแหง การศึกษาปฐมวัย

43 638200043 นางสาว จินตนา กล่ินดอกแกว การศึกษาปฐมวัย

44 638200044 นางสาว จุฬารัต เทพนิมิตร การศึกษาปฐมวัย

45 638200045 นางสาว สิริรัตน ศรีษะแกว การศึกษาปฐมวัย

46 638200046 นางสาว วิชชุดา นาเมืองรักษ การศึกษาปฐมวัย

47 638200047 นางสาว ชาลินี ศรีชาญชัย การศึกษาปฐมวัย

48 638200048 นางสาว สายธาน สุขเหลือ การศึกษาปฐมวัย

49 638200049 นางสาว มณฑนีย ใจเพียร การศึกษาปฐมวัย

50 638200050 นางสาว เบญจวรรณ ยวนยี การศึกษาปฐมวัย
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51 638200051 สิบเอกหญิง นลินา เตนปกษี การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200051

52 638200052 นางสาว สุขสวัสด์ิ  ุบุญย่ิง การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200075

53 638200053 นางสาว กมลรัตน ครุฑฉลาด การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

54 638200054 นางสาว เสาวนีย แกวหาวงษ การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 31 อาคาร 6 ช้ัน 1

55 638200055 นางสาว ลําดวน ขุนโยธา การศึกษาปฐมวัย

56 638200056 นางสาว วารุณี สิงหะนัด การศึกษาปฐมวัย

57 638200057 นางสาว ศิญานี กองกังวาลย การศึกษาปฐมวัย

58 638200058 นางสาว สุนิตตา ขุนวิชิต การศึกษาปฐมวัย

59 638200059 นางสาว ธมนวรรณ สาลีพันธ การศึกษาปฐมวัย

60 638200060 นางสาว ดาลิน สายคําวงษ การศึกษาปฐมวัย

61 638200061 นางสาว อัจฉราพรรณ สิทธ์ิสีจัน การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

61 638200061 นางสาว อัจฉราพรรณ สิทธ์ิสีจัน การศึกษาปฐมวัย

62 638200062 นางสาว ไพเราะ ดานจับกุม การศึกษาปฐมวัย

63 638200063 นางสาว ปยะนุช ศรีเคน การศึกษาปฐมวัย

64 638200064 นาง ปณิตา จิตรพร้ิง การศึกษาปฐมวัย

65 638200065 นางสาว ดวงพร อยูเปนสุข การศึกษาปฐมวัย

66 638200066 นางสาว สุภาพร ชํานาญรัมย การศึกษาปฐมวัย

67 638200067 นางสาว นันทิยา เสวิสิทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย

68 638200068 นางสาว ณัฐณภัทร สูสุข การศึกษาปฐมวัย

69 638200069 นางสาว ภัคคพร จันทา การศึกษาปฐมวัย

70 638200070 นางสาว ศรัญญา วังวล การศึกษาปฐมวัย

71 638200071 นางสาว รุงนภา ฆองไชยภูมิ การศึกษาปฐมวัย

72 638200072 นางสาว ศิริกานดา ศรีเตชะ การศึกษาปฐมวัย

73 638200073 นางสาว จุธาทิพย คะเนนอก การศึกษาปฐมวัย

74 638200074 นางสาว วรรณดี พรสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย

75 638200075 นางสาว สุดา มันปอ การศึกษาปฐมวัย
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76 638200076 นางสาว หทัยชนก เทียมเมฆ การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200076

77 638200077 นาย ณรงคฤทธ์ิ โควัน การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200100

78 638200078 นางสาว สุรัชดา ไพเราะ การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

79 638200079 นางสาว นงคนุช สิงหวิสุทธ การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 32 อาคาร 6 ช้ัน 1

80 638200080 นางสาว พรทิพย มวงงาม การศึกษาปฐมวัย

81 638200081 นางสาว สุภาพร หัสดี การศึกษาปฐมวัย

82 638200082 นาง ชุติมา รัตนนนท การศึกษาปฐมวัย

83 638200083 นางสาว วนิดา โกสัตถา การศึกษาปฐมวัย

84 638200084 นางสาว สุนิสา เพยจันทึก การศึกษาปฐมวัย

85 638200085 นาย นครินทร ศรีขจร การศึกษาปฐมวัย

86 638200086 นาง สิริพิชญ เทวัน การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

86 638200086 นาง สิริพิชญ เทวัน การศึกษาปฐมวัย

87 638200087 นางสาว บุษรา คลายทับทิม การศึกษาปฐมวัย

88 638200088 นางสาว อรทัย ศรีละมัย การศึกษาปฐมวัย

89 638200089 นางสาว รัตนาภรณ กล่ินฉุน การศึกษาปฐมวัย

90 638200090 นางสาว เกษร ทาลี การศึกษาปฐมวัย

91 638200091 นางสาว ชฎาพร สมบัติวงค การศึกษาปฐมวัย

92 638200092 นาง รุงนภา หามผักแวน การศึกษาปฐมวัย

93 638200093 นาง นิตยา นุชยงค การศึกษาปฐมวัย

94 638200094 นาง ยุวดี คําวงค การศึกษาปฐมวัย

95 638200095 นางสาว นิตนภา กงพาน การศึกษาปฐมวัย

96 638200096 นาง สุดสมใจ ดีเสียง การศึกษาปฐมวัย

97 638200097 นางสาว กานตสินี นระชาติ การศึกษาปฐมวัย

98 638200098 นางสาว ศิริเพ็ญ บุญมาพงษ การศึกษาปฐมวัย

99 638200099 นางสาว ศิริกาญจน ชาธิพา การศึกษาปฐมวัย

100 638200100 นาย วิษณุ ชัยราช การศึกษาปฐมวัย
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101 638200101 นางสาว จารุวรรณ ชัยชุน การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200101

102 638200102 นางสาว ศิริพักตร นวลจันทร การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200125

103 638200103 นางสาว ฐิติมา วิเชียร การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

104 638200104 นางสาว นิชดา ตันย่ีหงวน การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 33 อาคาร 6 ช้ัน 1

105 638200105 นาง สุมณา ศรีสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย

106 638200106 นางสาว ธัญญาลักษณ งามแสง การศึกษาปฐมวัย

107 638200107 นางสาว ดรุณี บุญพรหมออน การศึกษาปฐมวัย

108 638200108 นางสาว ทานตะวัน อุนแกว การศึกษาปฐมวัย

109 638200109 นางสาว ทัศนีย ช้ัวแยม การศึกษาปฐมวัย

110 638200110 นางสาว เบญจมาภรณ สุภรมย การศึกษาปฐมวัย

111 638200111 นางสาว จิณหนิภา โสกุล การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

111 638200111 นางสาว จิณหนิภา โสกุล การศึกษาปฐมวัย

112 638200112 นางสาว ศิรินธร คําเกตุ การศึกษาปฐมวัย

113 638200113 นางสาว อารีรัตน อันอาสา การศึกษาปฐมวัย

114 638200114 นางสาว ประกาย นิตยะโรจน การศึกษาปฐมวัย

115 638200115 นางสาว จิราพร พันธุประเสริฐ การศึกษาปฐมวัย

116 638200116 นางสาว สุภาวรรณ พงษจิตภักดี การศึกษาปฐมวัย

117 638200117 นางสาว ปานทิพย มุขแสง การศึกษาปฐมวัย

118 638200118 นางสาว สุวรรณีย ภูมี การศึกษาปฐมวัย

119 638200119 นางสาว ดารินทร คงสุขมาก การศึกษาปฐมวัย

120 638200120 นางสาว เสนาะ หอมทวน การศึกษาปฐมวัย

121 638200121 นางสาว ฉัฐธิญา พงษสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย

122 638200122 นางสาว ชิดชนก เสโส การศึกษาปฐมวัย

123 638200123 นางสาว ทิพานัน พิมพสารี การศึกษาปฐมวัย

124 638200124 นางสาว ปยพร พิศคํา การศึกษาปฐมวัย

125 638200125 นางสาว ชอลัดดา บานเย็น การศึกษาปฐมวัย
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126 638200126 นางสาว หน่ึงฤทัย พรมภักดี การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200126

127 638200127 นางสาว กรนิกา ลากุลเพีย การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200150

128 638200128 นางสาว มลุลี ขวัญศิริมงคล การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

129 638200129 นางสาว ยุวลี โภคินปติรัช การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 34 อาคาร 6 ช้ัน 1

130 638200130 นางสาว ชุติมา กุระพอง การศึกษาปฐมวัย

131 638200131 นางสาว วลัยรัตน ขันติจิตร การศึกษาปฐมวัย

132 638200132 นางสาว กนกวรรณ ฉันคนุช การศึกษาปฐมวัย

133 638200133 นางสาว ถนิมมาศ พานิชย การศึกษาปฐมวัย

134 638200134 นางสาว ดาริกา สิงหลี การศึกษาปฐมวัย

135 638200135 นางสาว ดาราวรรณ พรมสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย

136 638200136 นางสาว พัทธนันท โกมลวาณิชย การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

136 638200136 นางสาว พัทธนันท โกมลวาณิชย การศึกษาปฐมวัย

137 638200137 นาง ละอองดาว บุตรวงค การศึกษาปฐมวัย

138 638200138 นางสาว เจตสุภา ถาวรกุล การศึกษาปฐมวัย

139 638200139 นางสาว จุฑารัตน ช่ืนบาน การศึกษาปฐมวัย

140 638200140 นางสาว สุกัญญา โมซา การศึกษาปฐมวัย

141 638200141 นางสาว ธัญญารัตน ลุผล การศึกษาปฐมวัย

142 638200142 นางสาว นิตยา แดงงาม การศึกษาปฐมวัย

143 638200143 นางสาว ดวงเดือน คํายอด การศึกษาปฐมวัย

144 638200144 นาง วารี อินทรกลับ การศึกษาปฐมวัย

145 638200145 นางสาว อุษา วังคีรี การศึกษาปฐมวัย

146 638200146 นางสาว ขนิษฐา กลาหาญ การศึกษาปฐมวัย

147 638200147 นางสาว วรรณภรณ สมัยกุล การศึกษาปฐมวัย

148 638200149 นาง ปยะธิดา นิสัยกลา การศึกษาปฐมวัย

149 638200150 นางสาว นพรัตน นาชัยดูลย การศึกษาปฐมวัย

หนา้ที� 86 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

151 638200151 นางสาว นลพรรณ พิลาแดง การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200151

152 638200152 นางสาว อัณณกรณิกา ศรีคงรักษ การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200175

153 638200153 นางสาว ขนิษฐา หาญนิยม การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

154 638200154 นางสาว รักษสุดา ศรีปตถา การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 35 อาคาร 6 ช้ัน 1

155 638200155 นางสาว มณทิวา เขียวพรมมา การศึกษาปฐมวัย

156 638200156 นาง อุไรพร หนุนสิมิ การศึกษาปฐมวัย

157 638200157 นางสาว รัชฎาพร พิมพบุบผา การศึกษาปฐมวัย

158 638200158 นางสาว อรพิมพ ชมชิต การศึกษาปฐมวัย

159 638200159 นางสาว เสาวนีย เจริญรัมย การศึกษาปฐมวัย

160 638200160 นางสาว นิชาภัทร พาหะ การศึกษาปฐมวัย

161 638200161 นางสาว สายทอง ขยันไทย การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

161 638200161 นางสาว สายทอง ขยันไทย การศึกษาปฐมวัย

162 638200162 นางสาว ภัทรพร แสนทรัพย การศึกษาปฐมวัย

163 638200163 นางสาว ศศิประภา เนินคําภา การศึกษาปฐมวัย

164 638200164 นาย จรัล แสงโกสา การศึกษาปฐมวัย

165 638200165 นางสาว พรวิมล พนมเขตต การศึกษาปฐมวัย

166 638200166 นางสาว กุลชรี แสงอรุณ การศึกษาปฐมวัย

167 638200167 นางสาว ปยะดา ผองพันธ การศึกษาปฐมวัย

168 638200168 นางสาว อภิญญา ศรีสุข การศึกษาปฐมวัย

169 638200169 นางสาว ณัฐภรณ อันชัยศรี การศึกษาปฐมวัย

170 638200170 นางสาว จิราวดี จันทรเจริญ การศึกษาปฐมวัย

171 638200171 นางสาว จามาพร วงศจําปา การศึกษาปฐมวัย

172 638200172 นางสาว สุชาดา เจริญรัมย การศึกษาปฐมวัย

173 638200173 นาง จันทนา กุหลาบ การศึกษาปฐมวัย

174 638200174 นางสาว กิตติยา หวังเศษกลาง การศึกษาปฐมวัย

175 638200175 นางสาว ประหยัด แทนแกว การศึกษาปฐมวัย
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176 638200176 นางสาว ศลิษา พวงหิรัญ การศึกษาปฐมวัย เลขประจําตัวผูสอบ 638200176

177 638200177 นางสาว พรทิพย ปกเกตุ การศึกษาปฐมวัย ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 638200191

178 638200178 นางสาว พรรณพิมล เขียนสอาด การศึกษาปฐมวัย สนามสอบ โรงเรียนสระแกว

179 638200179 นางสาว ธันยชนก นิลรัตนไพศาล การศึกษาปฐมวัย หองสอบท่ี 36 อาคาร 6 ช้ัน 1

180 638200180 นางสาว พรรณิภา เรไรรัมย การศึกษาปฐมวัย

181 638200181 นางสาว พัชรินทร กรงาม การศึกษาปฐมวัย

182 638200182 นางสาว หยาดนภา บรรณสาร การศึกษาปฐมวัย

183 638200183 นางสาว อรพรรณ ดนัยจินตรัตน การศึกษาปฐมวัย

184 638200184 นางสาว จิราพร บุญศรี การศึกษาปฐมวัย

185 638200185 นางสาว นวรัตน รัตนปนตา การศึกษาปฐมวัย

186 638200186 นางสาว วจีพร ปาสานี การศึกษาปฐมวัย

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

186 638200186 นางสาว วจีพร ปาสานี การศึกษาปฐมวัย

187 638200187 นางสาว หทัยทิพย บรรจง การศึกษาปฐมวัย

188 638200188 นางสาว ธันยพร บุตรนํ้าเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย

189 638200189 นางสาว ขวัญฤทัย กองทอง การศึกษาปฐมวัย

190 638200190 นางสาว โชติกา เสนานาม การศึกษาปฐมวัย

191 638200191 นาง ปวีณา พาวงษ การศึกษาปฐมวัย
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1 639100001 นางสาว ญาณิน สิงขรณ วัดผลและประเมินผลการศึกษา เลขประจําตัวผูสอบ 639100001

2 639100002 นาง สมหวัง สวนเกษ วัดผลและประเมินผลการศึกษา ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 639100007

3 639100003 นางสาว ออยทิพย ศรีใส วัดผลและประเมินผลการศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 639100004 นางสาว สุวรรณี คชเดช วัดผลและประเมินผลการศึกษา หองสอบท่ี 24 อาคาร 5 ช้ัน 2

5 639100005 นางสาว ฑิตณัชกานต บุญครอง วัดผลและประเมินผลการศึกษา

6 639100006 นางสาว สุปราณี แกวเกษ วัดผลและประเมินผลการศึกษา

7 639100007 นางสาว จีรนันท เรืองชัยอาภาศิริ วัดผลและประเมินผลการศึกษา

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผลการศึกษา

หนา้ที� 89 จาก 90



บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ 2561

แนบทายประกาศ กศจ.สระแกว ประกาศ ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ที่ เลขประจําตัวผูสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล กลุมวิชาเอกท่ีสมัคร สนามสอบ

1 639400001 นางสาว รัชฎาภรณ ภักดีนอก บรรณารักษ เลขประจําตัวผูสอบ 639400001

2 639400002 นางสาว นิตยา บุญเสริม บรรณารักษ ถึงเลขประจําตัวผูสอบ 639400016

3 639400003 นางสาว เสาวนีย โตะรัมย บรรณารักษ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว

4 639400004 นางสาว รุงนภา รับศิริเจริญ บรรณารักษ หองสอบท่ี 34 อาคาร 9 ช้ัน 1

5 639400005 นางสาว มาลินี ศรีไชยแสง บรรณารักษ

6 639400006 นางสาว วิมล ทองนอก บรรณารักษ

7 639400007 นางสาว ณัฏฐธิดา บุราณรมย บรรณารักษ

8 639400008 นางสาว กนกพร ปกประโคน บรรณารักษ

9 639400009 นางสาว มาลิณี มีทองแสน บรรณารักษ

10 639400010 นางสาว พรทิพย นาคดี บรรณารักษ

11 639400011 นางสาว อริสา เครือวงษ บรรณารักษ

กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกบรรณารักษ

11 639400011 นางสาว อริสา เครือวงษ บรรณารักษ

12 639400012 นางสาว อุไรรัตน ทรงพระ บรรณารักษ

13 639400013 นางสาว กวิณภิชา จบนุช บรรณารักษ

14 639400014 นาย วิทยา ผ้ึงยอย บรรณารักษ

15 639400015 นางสาว ผกาวลี มีศรี บรรณารักษ

16 639400016 นาย เอกพล พันธคํา บรรณารักษ

17 639400017 นางสาว ชวัลนุช กองสกูล บรรณารักษ

หนา้ที� 90 จาก 90


	รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ



