
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ีอบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 1 % มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาชาวิชาเอกประถมศกึษา

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 635600001 นางสาว พริาภรณ์ ธรรมนาม ประถมศึกษา
2 635600002 นางสาว กวินนา ภักด๋ึกระโทก ประถมศึกษา
3 635600003 นางสาว จันทรรัตน์ พอดีมีบุญ ประถมศึกษา
4 635600004 นางสาว สุภสสร สุดอารมย์ ประถมศึกษา
5 635600005 นางสาว วรรณภรณ์ ลาภวิไล ประถมศึกษา
6 635600006 นางสาว ปียะฉัตร ทองอัม ประถมศึกษา
7 635600007 นางสาว รัตนี มณีคำ ประถมศึกษา
8 635600008 นาย พิพัฒน์ มณีรัตน์ ประถมศึกษา
9 635600009 นางสาว สิริพร หงษ์สูง ประถมศึกษา
10 635600011 นางสาว พิมลรัตน์ โทแก้ว ประถมศึกษา
11 635600012 นางสาว พัชราภรณ์ โคกสถาน ประถมศึกษา
12 635600013 นางสาว นิสารัตน์ แก้วประทีป ประถมศึกษา
13 635600014 นางสาว อรทัย ไสย่ิง ประถมศึกษา
14 635600015 นางสาว สมเพียร มังษา ประถมศึกษา
15 635600016 นาย สุริยา เพลินหัด ประถมศึกษา
16 635600017 นางสาว กมนมาศ กล่อมด ประถมศึกษา
17 635600018 นางสาว กัญญพัสวี ทองอำพันธ์ ประถมศึกษา
18 635600019 นางสาว ปุณกิา กาพมิาย ประถมศึกษา
19 635600020 นางสาว รัซณีดา ทาแหยม ประถมศึกษา
20 635600022 นางสาว มสิวัลย์ หาญจันทร์ ประถมศึกษา
21 635600023 นางสาว ดลนภา มูลสิน ประถมศึกษา
22 635600024 นางสาว สุภัสสรา ดาทองงอน ประถมศึกษา
23 635600025 นาง กญัยา คงเอียด ประถมศึกษา A เ^ ารกาุร^^

24 635600026 นางสาว บัวไข สุขใส ประถมศึกษา/ I fพ
ะ ะ ]

หนา้'ศ ่ 1 จาก 2



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาชัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2  % ม ิถ ุน า ย น  2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกประถมศกึษา

ลำดบั รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
25 635600027 นางสาว โชติรส นาเรือง ประถมศึกษา
26 635600028 นางสาว ภัทรกานต์ เจือนรัมย์ ประถมศึกษา
27 635600029 นางสาว สุทธิกานต์ สมานกล้า ประถมศึกษา
28 635600030 นาง ศรสวรรค์ พวงแก้ว ประถมศึกษา
29 635600031 นางสาว ณิซากรณ์ สีเสน ประถมศึกษา
30 635600032 นางสาว เมธินี นวนแสง ประถมศึกษา
31 635600033 นางสาว ณิซซยา ผาเจริญ ประถมศึกษา
32 635600034 นางสาว ปณิตา สายแสง ประถมศึกษา
33 635600035 นางสาว สายชล คบเกณฑ์ ประถมศึกษา
34 635600036 นางสาว ญานิศา นาดอนลู่ ประถมศึกษา
35 635600037 นางสาว คิริลักษณ์ เกตุเหม ประถมศึกษา
36 635600039 นางสาว น้ําพร้ิง แก้งทอง ประถมศึกษา
37 635600040 นางสาว นภัค มาศศรี ประถมศึกษา
38 635600041 นางสาว ยุวดี แสง ล้ํา ประถมศึกษา
39 635600042 นางสาว ลัมฤทธ๋ึ แพงงาม ประถมศึกษา
40 635600043 นางสาว เบญญาภา วุฒิโต ประถมศึกษา
41 635600044 นางสาว ณัฐซยา พรประเสริฐ ประถมศึกษา
42 635600045 นางสาว วรัญญา จันทร์ชู ประถมศึกษา
43 635600046 นางสาว ศกุลตรา หินไชยศรี ประถมศึกษา
44 635600047 จ่าสิบตรีหญิง ตันหยง พิมพ์ยนต์ ประถมศึกษา
45 635600048 นางสาว ณัฐรินีย์ จันทรกร ประถมศึกษา
46 635600049 นางสาว สุวดี ดวงศรี ป ระ ถ ม ศ กึ ษ า^เ^

หนา้ที ่ 2 จาก 2
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