
บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกิษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แน บ ท า้ยป ระกาศกศจ.ส ระแกว้ป ระกาศณ วนั ท ีม่ ถิ นุ ายน  2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกปฐมวยั

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 635700001 นางสาว รัตนา แก้วมาต ปฐมวัย
2 635700002 นางสาว กมลรัตน์ เซงิเขา ปฐมวัย
3 635700003 นางสาว อันริกา พวงทอง ปฐมวัย
4 635700004 นางสาว บุญนภา ราตะนะ ปฐมวัย
5 635700005 นางสาว วยิะดา โถแพงจันทร์ ปฐมวัย
6 635700006 นางสาว ลลิตา แสงอาจหาญ ปฐมวัย
7 635700007 นาง พจรีย์ นับประสิทธ้ิ ปฐมวัย
8 635700008 นาง จารุพร นามมนตรี ปฐมวัย
9 635700009 นางสาว บุษบา หาญกล้า ปฐมวัย
10 635700010 นางสาว ภาพร กุระพอง ปฐมวัย
11 635700011 นางสาว กมลชนก อำนวย ปฐมวัย
12 ; 635700012 นางสาว มณีรัตน์ สายสังข์ ปฐมวัย -
13 635700013 นางสาว ดวงกมล ฉันคนุช ไ ปฐมวัย
14 635700014 นางสาว กนกวรรณ ฉันคนุช ปฐมวัย
15 635700015 นางสาว อรนภา จงบวกกลาง ปฐมวัย
16 635700016 นางสาว นันทิยา กำแพงแก้ว ปฐมวัย
17 635700017 นางสาว รัตติยา ใจกล้า ปฐมวัย
18 635700018 นางสาว ละอองดาว แดง ปฐมวัย
19 635700019 นางสาว เกษร ทาสี ปฐมวัย
20 635700020 นางสาว ประภัสสร เป็ดสกุล ปฐมวัย
21 635700021 นางสาว จิราพร กุลแทน ปฐมวัย
22 635700022 นางสาว สุพรรษา ซิดครบุรี ปฐมวัย
23 635700023 นาง วารุณี วิจิตรโท ปฐมวัย '/^h
24 635700024 นางสาว พัทธ'นันทิ โกมลวาณชิย์ ปฐมวัย 1m& f i l l

หน้าที่ 1 จาก 14
ระ'ทร^



บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ข่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
25 635700025 นางสาว กาญจนา สุทธิ ปฐมวัย
26 635700026 นางสาว กชศร ภิญญศรี ปฐมวัย
27 635700027 นางสาว วิภาพร บุญร่วม ปฐมวัย
28 635700028 นาง ปาริชาติ ถาวรสุข ปฐมวัย
29 635700029 นาง วิไลวัลย์ ถาวรกุล ปฐมวัย
30 635700030 นางสาว จอมใจ พุมตำ ปฐมวัย
31 635700031 นางสาว ขวัญเรือน เอการัมย์ ปฐมวัย
32 635700032 นางสาว ณัฐฐาพร บญุเจียม ปฐมวัย
33 635700033 นางสาว ปวีณา จันทรวงศ์ ปฐมวัย
34 635700034 นางสาว สุภัซซา สุขลังวรณ์ ปฐมวัย
35 635700035 นาง ขวัญหฤทัย สมดิน ปฐมวัย
36 635700036 นางสาว สุกัญญา อารมณ์คง ปฐมวัย
37 635700037 นาง ธัญญาภรณ์ ขมกุล ปฐมวัย
38 635700038 นางสาว เบญจวรรณ หมอนสวัสด้ี ปฐมวัย
39 635700039 นางสาว วราภรณ์ ซมภู ปฐมวัย
40 635700040 นางสาว วนิดา โพธ'น้อย ปฐมวัย
41 635700042 นางสาว เบญจวรรณ สากล ปฐมวัย
42 635700043 นางสาว ทินมณี จารัตน์ ปฐมวัย
43 635700044 นางสาว ปภัสรา คมใส ปฐมวัย
44 635700045 นางสาว กีรติ โพธ๋ึแก้ว ปฐมวัย
45 635700046 นางสาว อนุสรา จันทศร ปฐมวัย
46 635700047 นางสาว จีรวรรณ ว่องโว ปฐมวัย
47 635700048 นางสาว แพรพลอย ผ่องวรรณ์ ปฐมวัย A
48 635700049 นางสาว กัญญาณัฐ คงสา ปฐมวัย M  1/ «?/ พ ฒ ร-'

หน้าที่ 2 จาก 14



บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขบัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ข่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
49 635700050 นางสาว อัจฉราพรรณ สิทธ้ิสีจัน ปฐมวัย
50 635700051 นางสาว นลิาวัณย์ เอ้ือประซากุล ปฐมวัย
51 635700052 นางสาว พัชรี นุ่มฝ็าย ปฐมวัย
52 635700053 นางสาว อัครามินทร์ เหนอืเกาะหวาย ปฐมวัย
53 635700054 นางสาว รุ่งอรุณ มีระหันนอก ปฐมวัย
54 635700055 นางสาว สุภาพร ทรง-บัณฑิตย-;.' ปฐมวัย
55 635700056 นางสาว ยภุาพร กุลบุญญา ปฐมวัย
56 635700057 นางสาว ซลิตภากรณ์ จ้อยชยั ปฐมวัย
57 635700058 นางสาว หทัยชนก เบ้ียวทุ่งน้อย ปฐมวัย
58 635700059 นาง วะนิดา เดชพละ ปฐมวัย
59 635700060 นางสาว รักษ์สุดา ศรีป้ตถา ปฐมวัย
60 635700061 นางสาว อารีรัตน์ เกษจำรุณ ปฐมวัย
61 635700062 นางสาว วลัยลักษณ์ ตรีกูด ปฐมวัย
62 635700063 นางสาว ซนัญซิดา ช่างฟอก ปฐมวัย
63 635700064 นางสาว ลลิตา ฉันทลาภ ปฐมวัย
64 635700065 นางสาว ณัฐธิดา ทองชิง ปฐมวัย
65 635700066 นางสาว สุวิชาดา น้อยสุพรรณ ปฐมวัย
66 635700067 นางสาว สิริวิมล องอาจ ปฐมวัย
67 635700068 นางสาว พรซิตา อยู่สำราญ ปฐมวัย
68 635700069 นางสาว ณภัขซา ปิทมกรธนวัน ปฐมวัย
69 635700070 นางสาว กมลวรรณ บุญเลิศ ปฐมวัย
70 635700071 นางสาว ปิยธิดา หวลประไพ ปฐมวยั: A< fH * โ ร พ ^ ^ ^ .

71 635700072 นางสาว นราทิพย์ นามแสน ปฐมวัย
72 635700073 นางสาว ณฐมน ภูทองบ่อ ปฐมวัย พ — p i s  ]:

หน้าที่ 3 จาก 14



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้วย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที£่ ^ มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกปฐมวยั

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
73 635700074 นางสาว ลสิตา แก้วมณี ปฐมวัย
74 635700075 นางสาว ปภัสรา แก้วเจริญ ปฐมวัย
75 635700076 นางสาว จงจิตตา นนทะโคตร ปฐมวัย
76 635700077 นางสาว กนกวรรณ เทียนคิริ ปฐมวัย
77 635700078 นางสาว ฐิติมา"-.." บรรทูล ปฐมวัย
78 635700079 นาย ศราวุฒิ บัวพินิจ ปฐมวัย
79 635700080 นางสาว รุ่งทิวา นาศะกาศ ปฐมวัย
80 635700081 นางสาว นงนุช คนชุม ปฐมวัย
81 635700082 นางสาว สุนิสา เชือกกระโทก ปฐมวัย
82 635700083 นางสาว ภคพร อินตรง ปฐมวัย
83 635700084 นางสาว นุชจ,รี ศรีบุรินทร์ ปฐมวัย
84 635700085 นางสาว วารุณี เพ่ิมศรี ปฐมวัย
85 635700086 นางสาว ธนัญญา ถาวร ปฐมวัย
86 635700087 นางสาว วรรณภา เสนาจ ปฐมวัย
87 635700088 นางสาว กันตา เทียมแสง ปฐมวัย
88 635700089 นางสาว วรัญณูา เมืองพนัส ปฐมวัย
89 635700090 นาย กฤษดา คงลุ่น ปฐมวัย
90 635700091 นางสาว ทิพานัน พิมพ์สารี ปฐมวัย
91 635700092 นางสาว กนกพร เดนกลาง ปฐมวัย
92 635700093 นางสาว นุชบา มาสูงเนิบ ปฐมวัย
93 635700094 นางสาว สุภาภรณ์ เสือดี ปฐมวัย
94 635700095 นางสาว จิราพร ชัยดิษฐ์ ปธมวัย
95 635700096 นางสาว ศิญาปี ก้องกังวาลย์ ปฐมวัย

e 4 b \
96 635700097 นางสาว นฤมล ธรรมรงค์ ปฐม'วัยเ Jpqys)

หน่าที่ 4 จาก 14



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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



บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที2่ 8  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกปฐมวยั

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ข่ือ นามสกล กสุมวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
121 635700122 นางสาว จันทิมา มะลอย ปฐมวัย
122 635700123 นางสาว ดารินทร์ คงสฃมาก ปฐมวัย
123 635700124 นางสาว เบญจวรรณ ทองนาเมือง ปฐมวัย
124 635700125 นางสาว สดา มันปอ ปฐมวัย
125 635700126 นางสาว ช่อลัดดา บานเย็น ปฐมวัย
126 635700127 นางสาว ภัทรา สิงจานุสงค์ ปฐมวัย
127 635700128 นางสาว พันธิวา สีเอ้า ปฐมวัย
128 635700129 นางสาว กุลธีรา เวชสิทธ้ี ปฐมวัย
129 635700130 นางสาว ณ้ฏฐณขิา อรเ ปฐมวัย
130 635700131 นาง วาสิฎฐี สิงหัให ปฐมวัย
131 635700132 นางสาว มลธิยา มะโนราช ปฐมวัย
132 635700133 นางสาว วิซชุ ดา นาเมืองรักษ์ ปฐมวัย
133 635700134 นางสาว ปรารถนา ส่งเสริม ปฐมวัย
134 635700135 นางสาว จันจิรา ธ่ปมงคล ปฐมวัย
135 635700136 นางสาว สซานันท์ ภิญญมุขสาพงศ์ ปฐมวัย
136 635700137 นางสาว อรญา ยินดี ปฐมวัย
137 635700138 นางสาว ถนิมมาศ พานิซย์ ปฐมวัย
138 635700140 นางสาว สุรีรัตน์ รังรส ปฐมวัย
139 635700141 นางสาว ช่อซะบา แป้นทอง ปฐมวัย
140 635700142 นางสาว ลดัดาวัลย์ ทองหลง ปฐมวัย
141 635700143 นางสาว อรอมา ยอดจันทร์ ปฐมวัย
142 635700144 นาง อมรรัตน์ เพียรซอบ ปฐมวัย
143 635700145 นางสาว พิมพีวรา แก้วดก
144 635700146 นางสาว ศรสวรรค ใยทอน

หน้าที่ 6 จาก 14

ปฐมวัย iLg/
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บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ยสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐานปพี.ศ.2564 

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

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
145 635700147 นางสาว พรจันทร์ รุ่งเรือง ปฐมวัย
146 635700148 นางสาว มณทิวา เขียวพรมมา ปฐมวัย
147 635700149 นางสาว ทติยา จันทร์เพ็ญ ปฐมวัย
148 635700150 นางสาว กติิยา ยมศรีทัศน์ ปฐมวัย
149 635700151 นางสาว เฉลิมศรี ผาประคำ ปฐมวัย
150 635700152 นางสาว เบญจวรรณ ม่ิงขวัญ ปฐมวัย
151 635700153 นางสาว รัตติยากร ฉายแก้ว ปฐมวัย
152 635700154 นางสาว เจนจิรา สุนทรสวัสด้ิ ปฐมวัย
153 635700155 นางสาว พัชรินทร์ กรงาม ปฐมวัย
154 635700156 นาง กลัยา สรจันทร์แดง ปฐมวัย
155 635700157 นางสาว กาญจนาพร ซามกรม ปฐมวัย
156 635700158 นางสาว วรรชลี ศรีกุล ปฐมวัย
157 635700159 นางสาว พริตา แท่นแก้ว '■ .■ ''.'.■ 'ปฐมวัย
158 635700160 นางสาว ธนภรณ ธรรมา ปฐมวัย
159 635700161 นางสาว สงกรานต์ แก้วประสิทธ้ี ปฐมวัย
160 635700162 นางสาว พนิดา มาม่ังค่ัง ปฐมวัย
161 635700163 นางสาว สุพรรณี พุฒธานี ปฐมวัย
162 635700164 นางสาว ธัญญาลักษณ งามแสง ปฐมวัย
163 635700165 นางสาว วัชรากร ตุนาหงัน ปฐมวัย
164 635700166 นางสาว วาสนา แซเ่ส'' ปฐมวัย
165 635700167 นางสาว พรนภา ลาโนนง้ิว ปฐมวัย
166 635700168 นางสาว ประภัสสร จันทบาน ปฐมวัย
167 635700169 นางสาว จิราพัชร พิสงาม ปฐมวัย
168 635700170 นางสาว เจนจิรา ระม่ังทอง ปฐมวัย ffsf

หน้าที่ 7 จาก 14



บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564 

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

ลำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ข่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
169 635700171 นางสาว แคทริยา ทากุดเรือ ปฐมวัย
170 635700172 นางสาว ศถุนตลา พลับแก้ว ปฐมวัย
171 635700173 นางสาว ภานุสรณ์ ผลคำ ปฐมวัย
172 635700174 นางสาว นติยา อินทร์พันธ์ ปฐมวัย
173 635700175 นางสาว โสรยา ทิพย์จันทร์ ปฐมวัย
174 635700176 นาย เรวัติ ยอดงาม ปฐมวัย
175 635700177 นางสาว ม่ิงกมล วิทยเ์วทย์ ปฐมวัย
176 635700178 นางสาว ยภุาพร วิเศษชู ปฐมวัย
177 635700179 นางสาว ณ้ฐิ ดา ซาญศิริ ปฐมวัย
178 635700180 นางสาว กานติมา ซมชิต ปฐมวัย
179 635700181 นางสาว อภิสรา ม่ันอ้น ปฐมวัย
180 635700182 นางสาว อมรรัตน์ ทองซมภู ปฐมวัย
181 635700183 นางสาว ฐานดิา ศรีคงรักษ์ ปฐมวัย
182 635700184 นางสาว ธีรวรัตน์ สุวรรณโอสถ ปฐมวัย
183 635700185 นางสาว กิตติมา ท ำ ค ำ ทอง ปฐมวัย
184 635700186 นางสาว รัตนาภรณ์ กล่ินฉุน ปฐมวัย
185 635700187 นางสาว อรวรรณ แจ้งแก้ว ปฐมวัย
186 635700188 นางสาว นรินทร์ภัทร์ จันทร์สว่าง ปฐมวัย
187 635700189 นางสาว วนิศรา มาลี ปฐมวัย
188 635700190 นาง นัทธมน นิธุรัมย์ ปฐมวัย
189 635700191 นางสาว สุกานดา ดาราคำ ปฐมวัย
190 635700192 นางสาว พลอยว'รินทร์ เนาแสง ปฐมวัย
191 635700193 นางสาว กุลกัลยา เวียงจันทร์ ปฐมวัย M

f\ธการ ิ ^ ^ ^

192 635700194 นางสาว จณิสตา เวซการ ปฐมวัย m ip c i Vพ ไ %m stm — น.

หน้าที่ 8 จาก 14



บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกงานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี มถินุายน 2564
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกปฐมวยั

ลำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนำหนา้ ข่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
193 635700195 นางสาว วนิดา สุดดักดา ปฐมวัย
194 635700196 นาง ศกุนี ยะปะเพ ปฐมวัย
195 635700197 นางสาว ภัคคพร จันทา ปฐมวัย
196 635700198 นางสาว มณีรัตน์ สายนาค ปฐมวัย
197 635700199 นางสาว ปานทิพย์ มุขแสง ปฐมวัย
198 635700200 นางสาว ปณตีา ศรีเตซะ ปฐมวัย
199 635700201 นางสาว มนัสชนก แกล้มกล้า ปฐมวัย
200 635700202 บางสาว เจนจิรา ผิวหอม ปฐมวัย
201 635700203 บางสาว ชิดชนก เสโส ปฐมวัย
202 635700204 นางสาว สุวิดา สำราญพานิซ ปฐมวัย
203 635700205 บางสาว สิริพร ผงธุลี ปฐมวัย
204 635700206 นางสาว จารุวรรณ ขัยซุน ปฐมวัย
205 635700207 นางสาว วิซุดา ฆ้องงาม ปฐมวัย
206 635700208 นางสาว เพ็ญพิชชา ป้ตตรัย ปฐมวัย
207 635700209 นาง กมลพร หมู่แก้ว ปฐมวัย
208 635700210 นางสาว วันระพี พันพยัคฆ์ ปฐมวัย
209 635700211 นางสาว นิตา ม่ังสุวรรณี ปฐมวัย
210 635700212 นางสาว วิภาวรรณ คุดปา ปฐมวัย
211 635700213 นางสาว จุรีวรรณ แทนนาม ปฐมวัย
212 635700214 นางสาว หัทยา แพน้อย ปฐมวัย
213 635700215 นางสาว จุฑามาศ ตึกประโคน ปฐมวัย
214 635700216 บางสาว สุวารี สมปติ ปฐมวัย
215 635700217 นางสาว ณัฐนรี เอ็มประโคน . ปฐมวัย /As?/ 'น ะ ? ร ร '
216 635700218 นางสาว เจนฐิรา ไทยแท้ ปฐมวัย

//ฟ โ้/ //•£ /
♦ >( m2 ♦
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บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รชัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันที มถินุายน 2564
กลม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกปฐมวยั

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
217 635700219 นางสาว สุภาวรรณ พงษจิตภักดี ปฐมวัย
218 635700220 นาย ศราวุฒิ สิงห์ทอง ปฐมวัย
219 635700221 นางสาว พลอยทิพย์ ใจดี ปฐมวัย
220 635700222 นางสาว ศลิษา พวงหิรัญ ปฐมวัย
221 635700223 บางสาว เจนจิรา คำสุข ปฐมวัย
222 635700224 นางสาว ดนยา เรืองสา ปฐมวัย
223 635700225 นางสาว วภิาวดี ทวีชาติ ปฐมวัย
224 635700226 นางสาว ภิญญดา กลุเกษ ปฐมวัย
225 635700227 นาง สายรุ่ง ย่ังยืน ปฐมวัย
226 635700228 นางสาว สุพรรณษา ภาคสำโรง ปฐมวัย
227 635700229 นางสาว สุวนันท์ บุตรทุมพันธ์ ปฐมวัย
228 635700230 นางสาว กนกลักษณ์ เดชพละ ปฐมวัย
229 635700231 นางสาว สิมิลัน เกตุขวัญชัย ปฐมวัย
230 635700232 นางสาว วิไลวรรณ เชดิเวียง ปฐมวัย
231 635700233 นางสาว สุดาภรณ์ สุวรรณวงษ์ ปฐมวัย
232 635700234 นางสาว ดาหวัน หงษ์สร้อย ปฐมวัย
233 635700235 นางสาว อภิษฎา สุฃสวัสด้ิ ปฐมวัย
234 635700236 นางสาว นันทิยา เสวิสิทธ้ี ปฐมวัย
235 635700237 นางสาว อังคณา เต็มผักแว่น ปฐมวัย
236 635700238 นางสาว อพัชสรณ์ ลันงูเหลือม ปฐมวัย
237 635700239 นางสาว มาลา บุญร่วม ปฐมวัย
238 635700240 นาง ปัทมประภา สมอาษา ปฐมวัย
239 635700241 นางสาว จันทิพา จานรัมย์ ปฐมวัย
240 635700242 นางสาว พัชรินทร์ แป้งทา ปฐมวัย (1̂ 1 ml

หน้าที่ 10 จาก 14



บญซรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราซการคร ู
และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ลงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ พ.ศ. 2564 

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

ลำดบั รหัสประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
241 635700243 นางสาว รัตนา ศรีรัตน์ ปฐมวัย
242 635700244 นางสาว จิราวรรณ พรมวาส ปฐมวัย
243 635700245 นางสาว จามาพร วงศจ์ำปา ปฐมวัย
244 635700246 นางสาว สิริธร สำเรียนลำ ปฐมวัย
245 635700247 นางสาว พรวิมล พนมเขตต์ ปฐมวัย
246 635700248 นางสาว ฟางข้าว บุญไธสง ปฐมวัย
247 635700249 นางสาว สุวิมล หาดซาย ปฐมวัย
248 635700250 นางสาว กรองทอง ฉัตรทอง ปฐมวัย
249 635700251 นางสาว นติยา แดงงาม ปฐมวัย
250 635700252 นางสาว จริาภรณ์ เย็นที ปฐมวัย
251 635700253 นางสาว หน่ึงฤทัย พรมภักดี ปฐมวัย
252 635700254 นางสาว สุกัญญา กุลบุญ ปฐมวัย
253 635700255 นางสาว วัชราภรณ์ ซุย'โพธ้ี'น้อย ปฐมวัย
254 635700256 นางสาว จริาภรณ์ นีกกาสีนัง ปฐมวัย
255 635700257 นางสาว วิภาวี พะธะนะ ปฐมวัย
256 635700258 นาง มาลินี พนมผา ปฐมวัย
257 635700259 นางสาว กาญจนา ซาววาปี ปฐมวัย
258 635700260 นางสาว ดาราวรรณ พรมสุวรรณ ปฐมวัย
259 635700261 นางสาว ประภาสิริ ศรีเตซะ ปฐมวัย
260 635700262 นางสาว วราภรณ์ ปีนทอง ปฐมวัย
261 635700263 นางสาว อรอุมา ธรรมเนียมใหม่ ปฐมวัย
262 635700264 นาง รุจิ'รา จันทร์โสม ปฐมวัย ^
263 635700265 นางสาว รักษณาลี แอ่งสุข โ  ~ /ปีเkปฐมวัย
264 635700266 นางสาว กซพรรณ จันทร์กลาง

if•Jy i
ปฐมวัย (tFf

fugsอุI®
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บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขบัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2 ?  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวขิาเอกปฐมวยั

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
265 635700267 นางสาว ซุติกาญจน่ คมเดช ปฐมวัย
266 635700268 นางสาว สุดาพร เชยีงรัมย์ ปฐมวัย
267 635700269 นางสาว วรียา สุขแจ่ม ปฐมวัย
268 635700270 นางสาว วซิราภรณ์ ป็ตฆาต ปฐมวัย
269 635700271 นางสาว ณัฐธิดา สืบเพ็ง ปฐมวัย
270 635700272 นางสาว ภัทรพร แสนทรัพย์ ปฐมวัย
271 635700273 นางสาว นุจรี อนุวาลย์ ปฐมวัย
272 635700274 นาง เภตา สายม่ิง ปฐมวัย
273 635700275 นางสาว มัสยา แม่เชียว ปฐมวัย
274 635700276 นางสาว เกษแก้ว ปล่ังกลาง ปฐมวัย
275 635700277 นางสาว สิริยากร วงษ์พล ปฐมวัย
276 635700278 นางสาว สิวยา บุตรศรีทา ปฐมวัย
277 635700279 นางสาว เจรจิรา มาลัย ปฐมวัย
278 635700280 นางสาว วาสนา ด่านคำแหง ปฐมวัย
279 635700281 นางสาว เยาวลกัษณ์ ลำภา ปฐมวัย
280 635700282 นางสาว ทิวาพร สีลานาม ปฐมวัย
281 635700283 นางสาว อัมรินทร์ แจ้งอรุณ ปฐมวัย
282 635700284 นางสาว สิริลักษณ์ สุกาวงศ์ ปฐมวัย
283 635700285 นางสาว สุรภา คนคล่อง ปฐมวัย
284 635700286 นางสาว สุกัญญา เจ้ินสว่าง ปฐมวัย
285 635700287 นางสาว รสรินทร์ น้อยอ่อน ปฐมวัย
286 635700288 นางสาว สุภาลักษณ์ จันภูมี ปฐมวัย
287 635700289 นางสาว กรรณิการ์ ท่าประสาร ปฐมวัย
288 635700290 นางสาว บันทนา อามาตย์แก้ว ปฐมวัย (เป  ี (เพ  I "1 I j B l l i —
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บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ 2% มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกปฐมวยั

ลำดบั รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ข่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
289 635700292 นางสาว สุพนิต ทศดร ปฐมวัย
290 635700293 นางสาว ธัญมน รานรินทร์ ปฐมวัย
291 635700294 นางสาว วิลาวรรณ กันธิยาถา ปฐมวัย
292 635700295 นาง ธวัลรัตน์ บุพเต ปฐมวัย
293 635700296 นางสาว สุกัลยา สร้อยบับ ปฐมวัย
294 635700297 นาง รุ่งนภา ห่ามผักแว่น ปฐมวัย
295 635700298 นางสาว ศิริวรรณ อนงค์พร ปฐมวัย
296 635700299 นางสาว สุกัญญา โมซา ปฐมวัย
297 635700300 นางสาว ปราณีต บุตรดี ปฐมวัย
298 635700301 นางสาว กรนิกา ลากลุเพยี ปฐมวัย
299 635700302 นางสาว อนงค์ หมู,ทอง ปฐมวัย
300 635700303 นางสาว สุภาวดี คุ้มภัย ปฐมวัย
301 635700304 นางสาว วารินทรั ฝิงนิล ปฐมวัย
302 635700305 นาง บุบผา อินทรีย์ ปฐมวัย
303 635700306 นางสาว สาริณี จินดาทิพย์ ปฐมวัย
304 635700308 นางสาว อัจฉรา เรขาพาณชิ ปฐมวัย
305 635700309 นางสาว วรณัน ช่ืนเจริญ ปฐมวัย
306 635700310 นางสาว ศศิธร กรชิต ปฐมวัย
307 635700311 นาง สุนันท์ ผลาหาญ ปฐมวัย
308 635700312 นางสาว วนิดา โกสัตถา ปฐมวัย
309 635700313 นางสาว มลุลี ขวัญศิริมงคล ปฐมวัย
310 635700314 นางสาว ดาสิน สายคำวงษ์ ปฐมวัย
311 635700315 นาง นิสาชล จันดาเพ็ง ปฐมวัย 1M .

I

312 635700316 นางสาว สุมิตตรา วงศ์คำภู ปฐมวัย
//ร -/
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บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกิษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี £ $  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกปฐมวยั

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
313 635700317 นางสาว พันธ์ทิพย์ ก้านอินทร์ ปฐมวัย
314 635700318 นางสาว กาญจนา ธรรมดี ปฐมวัย
315 635700319 นางสาว ธิดารัตน์ เคนไซยวงค์ ปฐมวัย
316 635700320 นาง สิริพิชญ์ เทวัน ปฐมวัย
317 635700321 บางสาว จริาภรณ์ โลแพทย์ ปฐมวัย '
318 635700322 นางสาว ซมภูนุช จิตต์ไชยวัฒน์ ปฐมวัย /fg y  ---------------------- tLsr g j
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