
บัญชีรายซ่ือผู้มิสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2$ มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำน่าหน้า ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 634600001 นาย พิพัฒน์ วานริน คอมพิวเตอร์
2 634600002 นาง สมหมาย บุญร่วม คอมพิวเตอร์
3 634600003 นางสาว ปริศนา สุริ'วงษ์ คอมพิวเตอร์
4 634600004 นาย จตุรงค์ สะมาลี คอมพิวเตอร์
5 634600005 นางสาว นารีนาถ บุญนาค คอมพิวเตอร์
6 634600006 นางสาว ธิดารัตน์ ว่องดี คอมพิวเตอร์
7 634600007 นางสาว พรธิดา ตำพุ ฒิ คอมพิวเตอร์
8 634600008 นาย ภาณุพงศ์ พัฒนนิติศักด้ี คอมพิวเตอร์
9 634600009 นางสาว จุฬาลักษณ์ มะสิกา คอมพิวเตอร์
10 634600010 นาย ประหยัด บุตรด้วง คอมพิวเตอร์
11 634600011 นางสาว รุ่งทิวา เตซะชัย คอมพิวเตอร์
12 634600012 นางสาว พัชราภรณ์ งามแสง คอมพิวเตอร์
13 634600013 นางสาว สุนทรีย์ เย็นพู คอมพิวเตอร์
14 634600014 นาย อรัญชาย ขมกุล คอมพิวเตอร์
15 634600015 นาย จักรกฤษณ์ ปลอดประโคน คอมพิวเตอร์
16 634600016 นางสาว วซิราภรณ์ ภูมิประโคน คอมพิวเตอร์
17 634600017 นางสาว กนกพร สายเสมา คอมพิวเตอร์
18 634600018 นางสาว ศิริรัตน์ หาญเห้ียม คอมพิวเตอร์
19 634600019 นางสาว เพ็ญนภา กุลประซา คอมพิวเตอร์
20 634600020 นาย เกียรติศักด้ิ พุ่มพฤกษ์ คอมพิวเตอร์
21 634600021 นางสาว อรุณี ฤทธิพิศ คอมพิวเตอร์
22 634600022 นางสาว เนตรมณี ร้อยกรอง คอมพิวเตอร์
23 634600023 นางสาว กัญญาวริส กระมล คอมพิวเตอร์
24 634600024 นางสาว ธิติยา สมวาจา คอมพิวเตอร์ เ̂น^^ ร์̂%*

1 1 1 %  V
25 634600025 นาย จารุเดช นิลละมัง คอมพิวเตอ' 1 i l l ®

หน้าท่ี 1 จาก 7



นัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งข้นเพ่ือบรรจุ่และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรหางการศึกษา ต้ัาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้วประกาศณวันท่ี 2 $ มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

สำกับ รหัสประจำตัวสอบ คำนำหน้า ช่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมครสอบ หมายเหตุ
26 634600026 นางสาว จุไรพร วังคริ คอมพิวเตอร์
27 634600027 นางสาว อรพรรณ ประกอบสุข คอมพิวเตอร์
28 634600028 นาย ภาคภูมิ ศรีภู คอมพิวเตอร์
29 634600030 นาย กฤษคา สาลี คอมพิวเตอร์
30 634600031 นาย นรินทร์ รองหานาม คอมพิวเตอร์
31 634600032 นางสาว สุภาวดี สุขทวี คอมพิวเตอร์
32 634600033 นางสาร มณีรัตน์ สิทธิโซติ คอมพิวเตอร์
33 634600034 นาย ณัฐซนน เบียดจังหรีด คอมพิวเตอร์
34 634600035 นางสาว ณภัทร สิมมา คอมพิวเตอร์
35 634600036 นางสาว สุภาภรณี ทองภู คอมพิวเตอร์
36 634600037 นาย ธีระวัฒน์ โคตรคำตา คอมพิวเตอร์
37 634600038 นางสาว หน่ึงฤทัย สิริศรี คอมพิวเตอร์
38 634600039 นาย ปฏิภาณ บุญเจริญ คอมพิวเตอร์
39 634600040 นาย ปริญญา บูรทิศ คอมพิวเตอร์
40 634600041 นางสาว โสรยา อันธิแสบ คอมพิวเตอร์
41 634600042 นางสาว นิศรา ยาประกัลป๋ คอมพิวเตอร์
42 634600043 นางสาว สุดาวดี สิลาไสล คอมพิวเตอร์
43 634600044 นางสาว พิมพา สีหะราซ คอมพิวเตอร์
44 634600045 นางสาว จุรี,รัตน์ หอมอัม คอมพิวเตอร์
45 634600046 นาย สริยา ซากลาง คอมพิวเตอร์
46 634600048 นาย ดนุสรณี จงบวกกลาง คอมพิวเตอร์
47 634600049 นาย มนตรี คำเนตร คอมพิวเตอร์
48 634600050 นาย นคร อันสุนา คอมพิวเตอร์
49 634600051 นาย รัฐภูมิ มูลโคต คอมพิวเตอร์M r

f/w  i \
50 634600052 นางสาว ^ สุพิซซา เทพรักษา ■ .■ ■ .■ .'คอมพิวเตอไ

,c-f fillfc/ vK ❖ 1 6m m l

หน้าท่ี 2 จาก 7



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2.% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
51 634600053 นางสาว บงกซ เทพรักษา คอมพิวเตอร์
52 634600054 ว่าท่ีร้อยตรี ภานุวัฒน์ บุญคิรี คอมพิวเตอร์
53 634600055 นางสาว รัตติกาล เผ่ือแผ่ คอมพิวเตอร์
54 634600056 นางสาว ฐิติมา จึงตระกูล คอมพิวเตอร์
55 634600057 นาง มัธณา : หงษ์ขุนทด คอมพิวเตอร์
56 634600058 นางสาว ดวงเดือน สว่างกุล คอมพิวเตอร์
57 634600059 นาย รัตรคุปต์ ศรีเพชร คอมพิวเตอร์
58 634600060 นางสาว วนิดา ทะลาไธสง คอมพิวเตอร์
59 634600061 นางสาว รัซนีกร จงประจันต์ คอมพิวเตอร์
60 634600062 นาง นิตยา แววศรี คอมพิวเตอร์
61 634600063 นางสาว พรเทียน ปีกเกตุ คอมพิวเตอร์
62 634600064 นาย องอาจ สกุลนคร คอมพิวเตอร์
63 634600065 นาย ภาณุ ๓ตรา คอมพิวเตอร์
64 634600066 นาย โกวิท เจริญย่ิง คอมพิวเตอร์
65 634600067 นาย นัตพงษ์ พิลาป คอมพิวเตอร์
66 634600068 นางสาว คิริรัตน์ ทองดี คอมพิวเตอร์
67 634600069 นางสาว จุฬารัตน์ โสภาเคน คอมพิวเตอร์
68 634600071 นางสาว พรวิมล ใจตรง คอมพิวเตอร์
69 634600073 นางสาว ปริมรดา ขันทอง คอมพิวเตอร์
70 634600074 นาย โชติพัฒน์ กันพูล คอมพิวเตอร์
71 634600075 นาย วชิระ สุทารส คอมพิวเตอร์
72 634600077 นางสาว ปาริชาติ หงษ์ทอง คอมพิวเตอร์
73 634600078 นางสาว จรัสพร บัวเรือง คอมพิวเตอร์
74 634600079 นางสาว เพ็ญภิญา บุตรงาม คอมพิวเตอร์T'ร/ 1ItlrY
75 634600080 นางสาว ปิยะพร แหยมเจริญ

I /R
คอมพิวเตอเ̂ A แ III j
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บัญชีรายซ่ือผู้มีลิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นช้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำน่าหน้า ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
76 634600081 นาย อรรถพร วงษ์ลา คอมพิวเตอร์
77 634600082 นางสาว พัสตราภรณ วงษ์มิตรแท้ คอมพิวเตอร์
78 634600083 นางสาว เอ้ืองฟ้า สาพา คอมพิวเตอร์
79 634600084 นาย ครุฑ มาลัย คอมพิวเตอร์
80 634600085 นางสาว กัลยาณี ยอดพุทธ คอมพิวเตอร์
81 634600086 นาย พลากร แจ้งมงคล คอมพิวเตอร์
82 634600087 นาย ศุภซัย สมพงษ์ คอมพิวเตอร์
83 634600088 นางสาว ปวีณา จิตว่อง คอมพิวเตอร์
84 634600089 นาย ศิรายุพงษ์ กุสโล คอมพิวเตอร์
85 634600090 นางสาว อุไรพร แสวงนาม คอมพิวเตอร์
86 634600091 นาย นาวี สนหอม คอมพิวเตอร์
87 634600092 นางสาว สุจิตรา เลาะหะนะ คอมพิวเตอร์
88 634600093 นางสาว พิมพ์กนก กุนอก คอมพิวเตอร์
89 634600094 นาง ฐิติรัตน์ ศรีสุข คอมพิวเตอร์
90 634600095 นาย ซัซพล ธรรมมา คอมพิวเตอร์
91 634600096 นางสาว วิลาวรรณ วังคะวิง คอมพิวเตอร์
92 634600097 นาย ชำนาญ พูลสุฃ คอมพิวเตอร์
93 634600098 นางสาว คิรินทรา เลิศลา / คอมพิวเตอร์
94 634600099 นางสาว ลิดาวรรณ สิงห์เรือง คอมพิวเตอร์
95 634600100 นาย ณัฐพงษ์ ม่วงงาม คอมพิวเตอร์
96 634600101 นาย ปฏิพล กันประดับ คอมพิวเตอร์
97 634600102 นางสาว มนัสนันพ์พร สนิมคล้ํา คอมพิวเตอร์
98 634600103 นางสาว รัตติยา รุ่งลันเทียะ คอมพิวเตอร์ > sip'll

99 634600104 นาง รัตติยา ทองอุไร คอมพิวเตอร์ jlftsf f i i i ^
100 634600105 นาย สุระขัย สุริโย II'V I B w m ----คอมพิวเตอร์เ ^  fllliiff

หน้าท่ี 4 จาก 7



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาชาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ คำน่าหน้า ชอ นามสกล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
101 634600106 นาย ซาตรี ชูศรีสุข คอมพิวเตอร์
102 634600108 นางสาว นวพร ละอองศรี คอมพิวเตอร์
103 634600109 นางสาว มะลิณี บินท ร คอมพิวเตอร์
104 634600110 นาย ประจักษ์ ชุมเสนา คอมพิวเตอร์
105 634600111 นางสาว เตือนใจ พนาจันทร์ คอมพิวเตอร์
106 634600112 นาย อดศร พาล คอมพิวเตอร์
107 634600113 นางสาว พิซซาภา ชุซี คอมพิวเตอร์
108 634600114 นาย พีระพงษ์ อำไพพิศ คอมพิวเตอร์
109 634600115 นาย สรไกร อ่ิมอ้วน คอมพิวเตอร์
110 634600116 นางสาว ดวงฤทัย ภูครองแง คอมพิวเตอร์
111 634600117 นางสาว ทิวาพร อุดมแก้ว คอมพิวเตอร์
112 634600118 นาย บิพัทธ์ สองสี คอมพิวเตอร์
113 634600121 นาย ซิตพล พวงไธสง คอมพิวเตอร์
114 634600122 นางสาว จิราภรณ์ ผิวไหมคำ คอมพิวเตอร์
115 634600123 นางสาว ธิดารัศม๋ี สว่างสาลี คอมพิวเตอร์
116 634600124 นาย นที มาลัย คอมพิวเตอร์
117 634600125 นาย วนาวิน พกวิลร คอมพิวเตอร์
118 634600126 นาย ธาปนพงศ์ บุญสิงห์ คอมพิวเตอร์
119 634600127 นางสาว ภัสราภรณ์ วณณายงค คอมพิวเตอร์
120 634600128 นางสาว นวรัตน์ เถ่ือนทัพ คอมพิวเตอร์
121 634600129 นางสาว ศภกานต่ ลักษณะอ่าพร คอมพิวเตอร์
122

123
634600130 นางสาว
634600131 นาย

ปราณี ฝ่ายเทศ
ทศพล หนเทศ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์  ̂m

124 634600132 นาย ณัฏฐกิตต็ เสาร์เนียม คอมพิวเตอร์
125 634600133 นางสาว แก้วตา สิทธิมาศ คอมพิวเตอร์ฯ

หน้าท่ี 5 จาก 7
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2.% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำน่าหน้า ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
126 634600134 นาย พงศ์พล พรหมเอาะ คอมพิวเตอร์
127 634600135 นาย กาญจนขัย ไชยรส คอมพิวเตอร์
128 634600136 นางสาว ธิดาแก้ว กระจ่างมล คอมพิวเตอร์
129 634600137 นางสาว แสงดาว ม่วงอ่อน คอมพิวเตอร์
130 634600138 นาง จารุภา ไชยดี คอมพิวเตอร์
131 634600140 นางสาว สุนิสา กุลประซา คอมพิวเตอร์
132 634600141 นาย อดุลย์ บ่อคิลป๋ คอมพิวเตอร์
133 634600142 นางสาว คิริวัลย์ พักน้อย คอมพิวเตอร์
134 634600143 นาย นิซากร สักกุนี คอมพิวเตอร์
135 634600144 นางสาว ศคิญา เครือม่ัน คอมพิวเตอร์
136 634600145 ว่าท่ีเรือตรี สิทธา พรเฉลิมพงศ์ คอมพิวเตอร์
137 634600146 นางสาว ซนิกานต์ เลไธสง คอมพิวเตอร์
138 634600147 นางสาว ณิซนันทน่ เช้ือชาติ คอมพิวเตอร์
139 634600148 นางสาว ภีมพีรยา สว่างสาลี คอมพิวเตอร์
140 634600149 นาย เทพรักษ์ บริบูรณ์ คอมพิวเตอร์
141 634600150 นาย ธีระยุทธ พุสาโรนา คอมพิวเตอร์
142 634600151 นาย ณฐวุฒ สมศรี คอมพิวเตอร์
143 634600152 นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ ; คอมพิวเตอร์
144 634600153 นาย ทรงพล เจริญบุตร คอมพิวเตอร์
145 634600154 บาย อนัญศักด้ี กิจเรืองศรี คอมพิวเตอร์
146 634600156 นางสาว สุดารัตน์ พิมพ์เขต คอมพิวเตอร์
147 634600157 นางสาว ประกายรัตน์ ใจประเสริฐ คอมพิวเตอร์
148 634600158 นาย เอกขัย สินทะสะ คอมพิวเตอร์ y \ริการ^^ร1
149 634600159 นางสาว นันทิกา ร่มกระโทก คอมพิวเตอร์^^ 1
150 634600160 นางสาว บุษยรัตน์ ฤทธ้ิจันอัด คอมพิวเตอเพ .1 1 /n
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บัญชีรายข่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล(.ข้ารันราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้วประกาศณวันท่ี1% มิถุนายน2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ คำนำหน้า ข่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
151 634600161 นาย พิพัฒน์ จิมรัมย์ คอมพิวเตอร์
152 634600162 นางสาว ธัญรัศม์ อรุณพิทยาภัสร์ คอมพิวเตอร์
153 634600163 นาง อัจฉรา ปะเสระกัง คอมพิวเตอร์
154 634600164 นางสาว ทิพย์ โยธารักษ์ คอมพิวเตอร์
155 634600165 บางสาว ปิยะธิดา เกิดสุข คอมพิวเตอร์
156 634600166 นางสาว สุภาพร ซมข่ืน คอมพิวเตอร์
157 634600167 นางสาว กซพร ศรีสด คอมพิวเตอร์
158 634600168 นาย จักรกริช ลิสีสุข คอมพิวเตอร์
159 634600169 นางสาว นวลจิรา จรจรัญ คอมพิวเตอร์
160 634600170 นางสาว สุวภทร อินทร์ทรงพล คอมพิวเตอร์
161 634600171 นาย ; เกียรติพร สายทองแท้ คอมพิวเตอร์
162 634600172 นางสาว แสงแข ศรีธีรประเสริฐ คอมพิวเตอร์
163 634600173 นางสาว อัญซลิกา เพ่ืองฟ้ง คอมพิวเตอร์
164 634600174 นาย : อรรถพล จันทร์เพ็ซร คอมพิวเตอร์^เ^

r ร้ะ/

หน้าท่ี 7 จาก 7


