
บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2% มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกคณติศาสตร์



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รนัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกืษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที2่ 2  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกคณติศาสตร์

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
26 630100026 นางสาว จิราพร แสงเทพ คณิตศาสตร์
27 630100027 นางสาว บัณฑิตา พงค์สวัสด้ี คณิตศาสตร์
28 630100028 นางสาว พรสวรรค์ ทางดี คณิตศาสตร์
29 630100029 นางสาว นพเกศ เหมพรหม คณิตศาสตร์
30 630100030 นางสาว สุวิมล เทพอินทร์แดง คณิตศาสตร์
31 630100031 นางสาว กัญญณัฐ เอ้ือเพือ่ คณิตศาสตร์
32 630100032 นาย สุขสันต์ สันทาลุนัย คณิตศาสตร์
33 630100033 นางสาว อรพรรณ ทองแสง คณิตศาสตร์
34 630100034 นางสาว จุฑาธิป เก้ือกูล คณิตศาสตร์
35 630100035 นางสาว อรวรรณ ปริพุทธ คณติศาสตร์
36 630100036 นางสาว สุทราภรณ์ โกมารหัต คณิตศาสตร์
37 630100037 นางสาว กัลยาณี ปูพะบุญ คณติศาสตร์
38 630100038 นาย วรัญฌู หันจันทร์ คณิตศาสตร์
39 630100039 นางสาว จุฑารัตน์ ละห้อย คณติศาสตร์
40 630100040 นางสาว พขิญาลักษณ์ อำนวย คณิตศาสตร์
41 630100041 นาย บัญชา ใจเงิน คณติศาสตร์
42 630100042 นางสาว กรรทิมา ขอดทอง คณิตศาสตร์
43 630100043 นาย วทิยา ฆ้องอินตะ คณติศาสตร์
44 630100044 นางสาว เกษมณี เวชสิทธ้ี คณิตศาสตร์
45 630100045 นาย นิธิกร บางรหัด คณติศาสตร์
46 630100046 นางสาว ศศิธร ถึกไทย คณิตศาสตร์
47 630100047 นางสาว นิลุบล เสือจ้อย คณติศาสตร์
48 630100048 นางสาว วันวิสา พิกุลศรี คณิตศาสตร์ ^

49 630100049 นาย นัฐวุฒิ บำรุงเพชร คณติศาสตร์ { [ • £ 1
if^m^m/ต

50 630100050 นางสาว สุนิสา ทองมา -  *  ฒ#ฒคณิตศาสตร y\ะ*> \  l i l l l l i
จาก 6

ระทา



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกืษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกืษาฃัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2 ^  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกคณติศาสตร์

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
51 630100051 นางสาว พรชนก เชียงมา คณิตศาสตร์
52 630100052 นางสาว สรารัตน์ วชิยัรมัย์ คณิตศาสตร์
53 630100053 นางสาว จิรพรรณ ก่ีสง่า คณิตศาสตร์
54 630100054 นาย วิธวิทย์ ไชยปัญหา คณิตศาสตร์
55 630100055 นางสาว พรพิมล เนรมิตร คณิตศาสตร์
56 630100056 นางสาว เพชรสุรีย์ นมัสศิลา คณิตศาสตร์
57 630100057 นางสาว เสาวลักษณ์ เพลยีศรี คณติศาสตร์
58 630100058 นางสาว ขจรพรรณ อินทำ คณิตศาสตร์
59 630100059 นางสาว พรญาณี กำลังทวี คณิตศาสตร์
60 630100060 นางสาว ดวงฤทัย เสง่ียมทรัพย์ คณติศาสตร์
61 630100061 นางสาว พวงผกา สาเจริญ คณิตศาสตร์
62 630100062 นาง ณิซซยา โนนโพธ คณิตศาสตร์
63 630100063 นาย ทนงศักด้ี นามสมบูรณ์ คณิตศาสตร์
64 630100064 นาย กิตติกร บุพลับ คณิตศาสตร์
65 630100065 นางสาว วริยิา มิคะ คณิตศาสตร์
66 630100066 นางสาว กิจกัญญา สีหานอก คณิตศาสตร์
67 630100067 นางสาว คิริรัตน์ แกมนิล คณิตศาสตร์
68 630100068 นางสาว สุนีย์ เจียงจันทึก คณติศาสตร์
69 630100069 นาย กิตติพัฒน์ บุญเท่ียง คณติศาสตร์
70 630100070 นางสาว สุณิสา ทา่ข้าม คณิตศาสตร์
71 630100071 นางสาว ซญานี สังข์ชัยภูมิ คณิตศาสตร์
72 630100072 นางสาว เปรมฤทัย พรมประกอบ คณติศาสตร์
73 630100073 นาย ประยูร รุ่งไรสงค์ คณิตศาสตร์ 0 t o w

74 630100074 นางสาว อฐิติญา ไช1ทอง คณติศาสตร์ £^
75 630100075 นาง นวพร อุทะลา คณิตศาสตร์ ♦ >(
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บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราขการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ 2<ธิ มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกคณติศาสตร์

สำดับ รหสัประจาดัวสอบ ตำนา่หนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
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76 630100076 นางสาว ณัฐพร ลึกลือ คณิตศาสตร์
77 630100077 นางสาว ณัฐขนก นครศรี คณิตศาสตร์
78 630100078 นางสาว นราทิพย์ ใจเพยีร คณิตศาสตร์
79 630100079 นาง รัตนา เช้ือสีนนตรี คณิตศาสตร์
80 630100080 นางสาว นงนุช สิงหั1ฃ่ง คณติศาสตร์
81 630100081 นางสาว กนกวรรณ ซีด้วง คณิตศาสตร์
82 630100082 นางสาว พรรณราย บุญวงศ์ คณิตศาสตร์
83 630100083 นางสาว พิจิตรา เนาเกา้ คณิตศาสตร์
84 630100084 นางสาว ไพรินทร์ สีมาขัย คณิตศาสตร์
85 630100085 นาย ธีระพงษ์ วิยาสิงห์ . คณิตศาสตร์
86 630100086 นางสาว อรอุมา ไชยคำพา คณิตศาสตร์
87 630100087 นางสาว สุริ'นทรา สีท้ิง คณิตศาสตร์
88 630100088 นาย นัฐพงศ์ แก้วตุมกา คณิตศาสตร์
89 630100089 นางสาว อรัญญา แก้วกำกง คณิตศาสตร์
90 630100090 นางสาว วรกมล ส่งเสริม คณิตศาสตร์
91 630100091 นางสาว เกศราพร กันอบ คณิตศาสตร์
92 630100092 นางสาว วราภรณ์ เพ็ซซะ คณิตศาสตร์
93 630100093 นางสาว วารีรัตน์ ทาราชไทย คณิตศาสตร์
94 630100094 นางสาว นรีนทร์ทิพย์ ก้องกลางดง คณิตศาสตร์
95 630100095 นาย นทีกานต์ ฟูเกียรติ คณิตศาสตร์
96 630100096 นางสาว หทัยมาศ ดอนประดู่ คณิตศาสตร์
97 630100097 นางสาว วิชุดา ขมสิ คณิตศาสตร์
98 630100099 นางสาว อภิญญา ลังชม คณิตศาสตร์ ^
99 630100100 นางสาว พิสมัย สุภากรณ์ ~ < (เ%คณิตศาสตริ ทั,te f P M mY5>❖/ ̂/ ร่̂ /100 630100101 นาย กฤตกร จรรัตน์ คณติศาสตร์ .เ^

หนา้ฟ4่ จาก.6
รุร'ท !}P ^



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครูพ,ูช่วย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2.*& มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกคณติศาสตร์



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผููข้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2.S มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกคณติศาสตร์
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