
บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาฃัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ ป ระกาศณ วนั ท ี่2 3  มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกภาษาไทย

ลำดับ รหสัประจำดัวสอบ คำนา่หนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 630200001 นางสาว วิจิตตรา เงียบกระโทก ภาษาไทย
2 630200002 นางสาว ศิณีนาท ประซากลาง ภาษาไทย
3 630200003 นางสาว รวีญา เสน่หา ภาษาไทย
4 630200004 นางสาว วัลย์ลกิา ก่ิงเกตุ ภาษาไทย
5 630200005 นางสาว พจิิตรา อ่อนน้อม ภาษาไทย •
6 630200006 นางสาว นติยา พรมประโคน ภาษาไทย
7 630200007 นางสาว เรณู ใบต้ังกลาง ภาษาไทย
8 630200008 นางสาว พิซาพัซร์ จรัสพันธานนท์ ภาษาไทย
9 630200009 นางสาว สุวนนท์ ผุดผ่อง ภาษาไทย
10 630200010 นางสาว จิราวรรณ์ บัวลา ภาษาไทย
11 630200011 นางสาว วาสนา อุ่นใจ ภาษาไทย
12 630200012 นางสาว เบญจกัญญา ปานงาม ภาษาไทย
13 630200013 นางสาว รุ้งทิพย์ โฉมยงค์ ภาษาไทย
14 630200014 นางสาว อภิญญา สายทอง ภาษาไทย
15 630200015 นาย สุรศักด เรืองรัมย์ ภาษาไทย
16 630200016 นางสาว ธิดารัตน์ ร่วมชาติ ภาษาไทย
17 630200017 นางสาว พิศประภา พิมพ์มีลาย ภาษาไทย
18 630200018 นางสาว เกล็ดทราย พายสำโรง ภาษาไทย
19 630200019 นางสาว ญาสุมินทร์ พรมพิสัย ภาษาไทย
20 630200020 นางสาว นิซนันท์ ดวงคำจันทร์ ภาษาไทย
21 630200021 นางสาว วนิดา คามภู ภาษาไทย
22 630200022 นางสาว พรปวีณ์ เพชรโกมล ภาษาไทย
23 630200023 นางสาว วริสรา ตันวงค์ษา ภาษาไทย
24 630200024 นางสาว วรัญญา ฆ้องเล็ก ภาษาไทย พ[/♦ ft 1

25 630200025 นางสาว วภิา พุฒทอง ภาษาไทย o \'V ® \Wo \ J

หน้าท่ี 1 จาก 5 พ.



บญัชรีายซือ่ผูม้สิทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้รา'ชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษา'ชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2% มถินุายน 2564 
กลุม่วขิา/ทาง/สาขาวชิาเอกภาษาไทย

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนัา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
26 630200026 นางสาว สิริรัตน์ สิงหะ ภาษาไทย
27 630200027 นางสาว พรน้ําฝน อยูเ่จรญิ ภาษาไทย
28 630200028 นางสาว สิรประภา จิตรสิลน้ ภาษาไทย
29 630200029 นางสาว เบญญา ดุมแม้น ภาษาไทย
30 630200030 บางสาว บฤมล เบ้าโซติ ภาษาไทย
31 630200031 นางสาว หยกกลัยา เงินทรัพย์ ภาษาไทย
32 630200032 นาย ธนชัย พานิซไทย ภาษาไทย
33 630200033 นางสาว วซิราภรณ์ พานิซไทย ภาษาไทย
34 630200034 นางสาว พรรณี ปาประโคน ภาษาไทย
35 630200035 นางสาว พรนภา เพ็ซรสิน ภาษาไทย
36 630200036 นางสาว กนกวรรณ ทานนท์ ภาษาไทย
37 630200037 นางสาว ซมภูบุข ประกำแหง ภาษาไทย
38 630200038 นางสาว ณัฐซา ภูษาแก้ว ภาษาไทย
39 630200039 นางสาว สิรินภา ลากลุเพยี ภาษาไทย
40 630200040 นางสาว พัชร'พร วัวลำพอง ภาษาไทย
41 630200041 นางสาว สุภาภรณ์ ลุ่มมี ภาษาไทย
42 630200042 นางสาว วิลัยลักษณ์ กานเกา ภาษาไทย
43 630200043 นาย อรัญ เกตุดี ภาษาไทย
44 630200044 นางสาว สาวิตรี ซิวรัมย์ ภาษาไทย
45 630200045 นางสาว ลดัดาวัลย์ เสาใสศรี ภาษาไทย
46 630200046 นางสาว สุภัทรา ถาวรผล ภาษาไทย
47 630200047 นางสาว สกุนา ทองซม ภาษาไทย
48 630200048 นางสาว พรนิมิต ถาวรจิตร ภาษาไทย -'ร?่'ร''̂  X
49 630200049 นางสาว สุกัญญา แซโล้ว ภาษาไทย เ{/».

(  1 ร50 630200050 นางสาว จรรยาภรณ์ มูลลันเทียะ ภาษาไทย *❖
\ •■ ไ

หน้าท่ี 2 จาก 5



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกิษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกิษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

ลำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
51 630200051 นางสาว วิจิตรา เงินเต็ม ภาษาไทย
52 630200052 นาย สมศักด้ี ทองคำ ภาษาไทย
53 630200053 นางสาว ธนัซ'ซา กิตติวงศกร ภาษาไทย
54 630200054 นาย โรจนศักด้ี แก้วอนันต์ ภาษาไทย
55 630200055 นางสาว. ธัญวรัตม่ ดีสมดู ภาษาไทย
56 630200056 นางสาว ธนาภรณ์ พิมษร ภาษาไทย
57 630200057 นาง ทิพวรรณ ม่ังค่ัง ภาษาไทย
58 630200058 นางสาว ศรีสุวรรณ เพชรชาติเช้ือ ภาษาไทย
59 630200059 นางสาว กัญญาภัค ขยันคิด ภาษาไทย
60 630200060 นางสาว ญาณศิา คิริเมฆา ภาษาไทย
61 630200061 นางสาว สุจิตตรา ขำแก้ว ภาษาไทย
62 630200062 นางสาว สุดารัตน์ ทาปลัด ภาษาไทย
63 630200063 นาย ธีระพงษ์ แสงเพ็ซร ภาษาไทย
64 630200064 นาย ธีรศักด้ิ สิทธิปล้ืม ภาษาไทย
65 630200065 นางสาว ดารุณี จันสวาท ภาษาไทย
66 630200066 นางสาว ทรายประดับ วอนอก ภาษาไทย
67 630200067 นาย พงษ์ดนัย ประจำภพ ภาษาไทย
68 630200068 นางสาว ภาวิบี ฉายคิริ ภาษาไทย
69 630200069 นางสาว อารยา จิตร์สุภา ภาษาไทย
70 630200070 นางสาว วนิดา หารพรม ภาษาไทย
71 630200071 บางสาว สรีรัตน์ ประชายกา ภาษาไทย
72 630200072 นางสาว นฤมล ถาวรพัด ภาษาไทย ก า ร ^
73 630200073 บาง อินทิรา สิทธิปล้ืม ภาษาไทย เ ^
74 630200074 นางสาว เจษฎารัตน์ เกษสงเคราะห์ ภาษาไทย [♦ > j f j j & i
75 630200075 นางสาว อิสริยะ น้ําจันทร์ ภาษาไทย i S w  1

3 จาก 5



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราขการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ 2 $ มถินุายน2564
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกภาษาไทย

ลำดับ รหสัประจำดัวสอบ ตำนา่หนา้ ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
76 630200076 นาย กิตติกร ทองหาร ภาษาไทย
77 630200077 นาย สุทธิชาติ งามประเสริฐ ภาษาไทย
78 630200078 นางสาว ขวัญจิรา บุญเกิด ภาษาไทย
79 630200079 นางสาว จ๊ํกจ่ัน โสพัน ภาษาไทย
80 630200080 นางสาว ศิริวิมล นวลสนิท ภาษาไทย
81 630200081 นางสาว วาสนา แสงจันทร์ ภาษาไทย
82 630200082 นางสาว วรินทร์ยุพา พุฒมี ภาษาไทย
83 630200083 บางสาว เกตุวดี ปะถะมา ภาษาไทย
84 630200084 บาย เจษฎา สาระชาติ ภาษาไทย
85 630200085 บางสาว ปีญญาวดี นาบำรุง ภาษาไทย
86 630200086 นางสาว ภัทรวดี ถาวรทรัพย์ ภาษาไทย
87 630200087 นางสาว สุภัสสร บุญญะพันธ์ ภาษาไทย
88 630200088 นางสาว พิมลกานต์ กิตติพิชญางกรู ภาษาไทย
89 630200089 นาย ฉัตรชัย โคตะนนท์ ภาษาไทย
90 630200090 บางสาว วรรณภา มานะชัยตระกูล ภาษาไทย
91 630200091 บางสาว กนกพร สหศักด้ีชาญชัย ภาษาไทย
92 630200092 นางสาว รุ่งทิวา สังวร ภาษาไทย
93 630200093 นางสาว ประภาพร ไชยเตกุล ภาษาไทย
94 630200094 นางสาว หน่ึงฤทัย ฉุนกระโทก ภาษาไทย
95 630200095 นางสาว ธนาวรรณ โพธ้ีเงิน ภาษาไทย
96 630200096 นางสาว ชนัญชิดา ใจเพยีร ภาษาไทย
97 630200097 บาง สหฤทัย ทนกระโทก ภาษาไทย
98 630200098 นาง วนิดา วันสาสืบ ภาษาไทย
99 630200099 นางสาว รัซณีภรณ์ ตำหม้ัน ภาษาไทย [['«;( « 1̂
100 630200100 นางสาว สุดารัตน์ บรรลัง ภาษาไทย

— ..................................
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หน้าที ่ 4 จาก5



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ มถินุายน2564
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกภาษาไทย


