
บญัขรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 631400001 นางสาว ผ่องพรรณ ระพันธ์ วิทยาศาสตร์
2 631400002 นางสาว เดือนรัตน์ เฉลียวกิจ วิทยาศาสตร์
3 631400003 นางสาว สุวนันท์ แย้มซม วิทยาศาสตร์
4 631400004 นางสาว อรทัย ชาวสะอาด วิทยาศาสตร์
5 631400005 นางสาว นริศรา สราญรมย์ วิทยาศาสตร์
6 631400006 นางสาว กรรณิการ์ มังคลา วิทยาศาสตร์
7 631400007 นาง ภาวิณิ ขาวอ่อน วิทยาศาสตร์
8 631400008 นางสาว ปริซมน พยัคโยธี วิทยาศาสตร์

: 9 631400009 นางสาว วรรณล์ดา สงคราม วิทยาศาสตร์
10 631400010 นาย ณัฐ'วุฒิ ดอกพุทรา วิทยาศาสตร์
11 631400011 นางสาว พัชรินทร์ สายยศ วิทยาศาสตร์
12 631400012 นางสาว รัตนะ นมัสการ วทิยาศาสตร์
13 631400013 นางสาว ภัสสรา คงสุข วิทยาศาสตร์
14 631400014 นางสาว บุษบง ทองสืบ วิทยาศาสตร์
15 631400015 นางสาว ลลล ด่านตรวจสัตว์ วิทยาศาสตร์
16 631400016 นางสาว วิซชุดา ม่ันจิตร วิทยาศาสตร์
17 631400017 นางสาว เบญจพร นวลแก้ว วิทยาศาสตร์
18 631400019 นางสาว เข็มเพชร จุมมะณิ วิทยาศาสตร์
19 631400020 นางสาว อรทัย เข่งดี วิทยาศาสตร์
20 631400021 นางสาว กนกภรณ์ สมพงษ์ วิทยาศาสตร์
21 631400022 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์กระโทก วิทยาศาสตร์
22 631400024 นางสาว กติติยา ประครองสุข วิทยาศาสตร์
23 631400025 นางสาว รุ่งนภา ศรีสังวาลย์ วิทยาศาสตร์ ^
24 631400026 นาง รุ่งอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์ วิทยาศาสตร์ เน ^ / 'เ^^^^
25 631400027 นาย อลงกรณิ สมศรี วทิยาศาสตร!์» .( IIIII :

ห น ้า ท ี่ 1  จ า ก  6
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บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 1% มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกวทิยาศาสตร์

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ข่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
26 631400028 นางสาว อัจฉราวรรณ ผิวคำ วิทยาศาสตร์
27 631400029 นาย ธีรพงษ์ เทศซวน วิทยาศาสตร์
28 631400030 นางสาว สุชาดา เขาวงคํ วิทยาศาสตร์
29 631400031 นางสาว ซญานี ทิพย์โอสถ วิทยาศาสตร์
30 631400032 นางสาว วรรณวิมล พรมมาวัน วิทยาศาสตร์
31 631400033 นางสาว อรอุมา เสโส วิทยาศาสตร์
32 631400034 นาง แพรทอง เอกตาแสง วิทยาศาสตร์
33 631400035 นางสาว อัจฉราวดี วงศถ์ามาตย์ วิทยาศาสตร์
34 631400036 นางสาว ณหทัย ฉ่ําซ่วง วิทยาศาสตร์
35 631400037 นางสาว สรารัตน์ สมยา วิทยาศาสตร์
36 631400038 นางสาว ณัฐกานต์ ซ่ือจำนงกิจการ วิทยาศาสตร์
37 631400039 นาย วีระพล สุทินเผือก วิทยาศาสตร์
38 631400040 นางสาว อรจิรา โกษาจันทร์ วิทยาศาสตร์
39 631400041 นางสาว จุฑาพร บาดาล วิทยาศาสตร์
40 631400042 นางสาว เสาวลักษณ์ พรดอนก่อ วิทยาศาสตร์
41 631400043 นางสาว จิตรา หอ้ยมาลัย วทิยาศาสตร์
42 631400045 นางสาว วิไลพร มานะเพยีร วิทยาศาสตร์
43 631400046 นางสาว อัญซนา เทพารักษ์ วิทยาศาสตร์
44 631400047 นางสาว ขวัญจิรา คดีเวียง วิทยาศาสตร์
45 631400048 นางสาว สุภัสสรา หอมหวาน วิทยาศาสตร์
46 631400049 นางสาว เสาวลักษณ์ ล้วนฤทธ้ี วิทยาศาสตร์
47 631400050 นาง สุภาวดี สุวรรณสินธุ วิทยาศาสตร์
48 631400051 นางสาว คีรีบูรณ์ โกศลจิตร์ วทิยาศาสตร์ ร!\สืเรเ̂
49 631400052 นางสาว สุภาภรณ์ อุเทนสุต วทิยาศาสตรเ์ / พ / itSpk ]50 631400053 นาง กนกพรรณ ม่ันคง วิทยาศาสตร์ (* {----------------------- \\>. V —
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บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

ลำดบั รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ข่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
51 631400054 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุยะสา วิทยาศาสตร์
52 631400055 นางสาว เพยีงเพญ็ เกตุสอน วิทยาศาสตร์
53 631400056 นางสาว วลัยา บุญเรือง วิทยาศาสตร์
54 631400057 นางสาว กัญญาพัชร อุ่นเรือน วิทยาศาสตร์
55 631400058 นางสาว ปรียาภรณ์ งามขยัน วิทยาศาสตร์
56 631400059 นาง อุไรภรณ์ ช่างดี วทิยาศาสตร์
57 631400062 นางสาว จิรดา อรรคประทุม วิทยาศาสตร์
58 631400063 นางสาว กรรณิการ์ สิมมา วิทยาศาสตร์
59 631400065 นางสาว สุภัสสร บำรุงทรัพย์ วิทยาศาสตร์
60 631400069 นาย ธีรภัทร นวลคิริ วิทยาศาสตร์
61 631400070 นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์พระจันทร์ วิทยาศาสตร์
62 631400071 นางสาว เจษฎาภรณ์ มณีศรี วิทยาศาสตร์
63 631400072 นางสาว ชุติมา แสงสี วิทยาศาสตร์
64 631400073 นางสาว อภันตรี ทองเช้ือ วิทยาศาสตร์
65 631400074 นาง พีมกมล เหรียญทองชัย วิทยาศาสตร์
66 631400075 นางสาว ธีรภัทร วงค์วินิจศร วิทยาศาสตร์
67 631400076 นางสาว ธีรภรณ์ วงค์วินิจศร วิทยาศาสตร์
68 631400077 นาย ณสิน พฤกษชาติ วิทยาศาสตร์
69 631400078 นางสาว สุวกานต์ ไทยประโคน วิทยาศาสตร์
70 631400079 บางสาว จดิาภา แก้วสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์
71 631400080 นาย ธีรศักด้ี จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์
72 631400081 นาง กัลยารัตน่ ทันสมัย วิทยาศาสตร์
73 631400082 นางสาว นิดยา วันภักดี วิทยาศาสตร์ ^
74 631400083 นาง เตือนตา โสวภา วิทยาศาสตร์
75 631400084 นางสาว ขวัญฟ้า ไหวดี วิทยาศาสตร์( * ( s s  I

ห น ้า ท ี่ 3  จ า ก  6



บญัชรีายขือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รนัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังาบคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน ป ็พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที2่ 3  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกวทิยาศาสตร์

ลำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ข่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
76 631400085 นางสาว อริสา โพธนอก วิทยาคาสตร์
77 631400086 นางสาว พิซซาภา ย้ิมพลอย วิทยาศาสตร์
78 631400087 นางสาว อภิญญา คำแก้ว วิทยาศาสตร์
79 631400088 นางสาว ธนาคิริ โปกุล วิทยาศาสตร์
80 631400089 บางสาว อรยา ประภาลัย วิทยาศาสตร์
81 631400090 นางสาว คิริฉัตร ออกประโคน วิทยาศาสตร์
82 631400091 นางสาว สุธาทิพย์ ซาตะสิงห วิทยาศาสตร์
83 631400092 นางสาว วีรยา สวัสด้ีรัมย์ วิทยาศาสตร์
84 631400093 นางสาว สุรัสวดี สุตลาวดี วิทยาศาสตร์
85 631400094 นาย พิเซฐ เจียมซยัภมิู วิทยาศาสตร์
86 631400095 นางสาว คริษฐา หาญแอม วิทยาศาสตร์
87 631400096 นางสาว ณัฏฐ ณิซา จันดาผล วิทยาศาสตร์
88 631400097 นางสาว อัญซนา วงศ์คง วิทยาศาสตร์
89 631400098 นางสาว พรวิภา ปุราซะธรรมโม วิทยาศาสตร์
90 631400099 นางสาว เนตรนพิธ คำอ่อนสา วิทยาศาสตร์
91 631400100 นาย อัจฉริยะ บุญยืน วิทยาศาสตร์
92 631400101 นางสาว อรทัย กล้วยทอง วิทยาศาสตร์
93 631400102 นางสาว เวนิกา สมจิตร์ วิทยาศาสตร์
94 631400103 นางสาว ศโรซา เพ่ืเ อง ศรี วิทยาศาสตร์
95 631400104 นางสาว มาฆวัน ซิงซัย วิทยาศาสตร์
96 631400105 นางสาว สุจิตรา จีนพานิซ วิทยาศาสตร์
97 631400106 นางสาว ณิซมน อินสุข วิทยาศาสตร์
98 631400107 นาย วีรยุทธ บุตรดาโจม วิทยาศาสตร์ ^ โ ^ ร ^ ^
99 631400108 นาย วรวุฒิ บุตรดาโจม วทิยาศาสตรเ์ ^ ^ /
100 631400109 นางสาว พิมลรัตน์ ก่อเกิด วทิยาศาสตร[์❖  [ --------------- -—:-----v*a»»\— l a i n

ห น ้า ท ี่ 4  จ า ก  6 รกร ะ ท ^ ^



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขน้เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ีพ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที2่ $  มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกวทิยาศาสตร์

ลำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนำหนา้ ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
101 631400110 นาย อัสดง เมยประโคน วิทยาศาสตร์
102 631400111 นางสาว บัวพิชญ์ แต่งสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์
103 631400112 นางสาว อรวรรณ จงเทพ วิทยาศาสตร์
104 631400113 นางสาว สาล่ี หอมหวน วิทยาศาสตร์
105 631400114 นาย ไกรสิทธ้ี แก้วหานาม วิทยาศาสตร์
106 631400115 นางสาว กมลพรรณ สำราญ วิทยาศาสตร์
107 631400116 นางสาว ศิริวรรณ จันสนิท วิทยาศาสตร์
108 631400117 ว่าท่ีร.ต.หญิง นิภาพร ฆ้องเล็ก วิทยาศาสตร์
109 631400118 นางสาว อุมาพร • จันเต วิทยาศาสตร์
110 631400119 นางสาว แสงอรุณ ซูศรีสุข วิทยาศาสตร์
111 631400120 นาย ทัศน์พล พรหนองแสน วิทยาศาสตร์
112 631400121 นาย ธีรภัทร ทองเงิน วิทยาศาสตร์
113 631400122 นางสาว วิซุดา บุบผาวาส วิทยาศาสตร์
114 631400123 นางสาว สุนันทา ลบพ้ืน วิทยาศาสตร์
115 631400124 นางสาว เจนจิรา ถาวรสิน วิทยาศาสตร์
116 631400125 นางสาว เพชรรัตน์ ดรราชลี วิทยาศาสตร์
117 631400126 นาย อนุชา โสภาที วิทยาศาสตร์
118 631400127 นาง กัลยาณี สิงหัตถะ วิทยาศาสตร์
119 631400128 นางสาว บุซติพร ศรีเมือง วิทยาศาสตร์
120 631400129 นางสาว ชนากานต์ ใจดี วิทยาศาสตร์
121 631400130 นางสาว อัมพร ชนะบุญ วิทยาศาสตร์
122 631400131 นางสาว เจนจิรา ไกรจะบก วิทยาศาสตร์
123 631400132 นาง อัญชลี ทองเจิม วิทยาศาสตร์ y
124 631400133 นางสาว จุฑารัตน์ บำรุง วิทยาศาสตร์1 1
125 631400134 นาย รุ่งทรัพย์ หงสุวรรณ์ วทิยาศาสตร 1*พ*-

ห น ้า ท ี่ 5  จ า ก  6



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศณ วนั ท ี2่*2 มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกวทิยาศาสตร์

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนำหนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
126 631400135 นางสาว วลิาวลัย์ พร้อมจิตร วิทยาศาสตร์
127 631400136 นางสาว อโณทัย นามหาวงษ์ วิทยาศาสตร์
128 631400137 นางสาว ภัสราภรถร'.:-.- วิลานันท์ วิทยาศาสตร์
129 631400139 นางสาว วิซณา ภักดีศรี วทิยาศาสตร์ ■
130 631400140 นางสาว เคยีงดาว บุตรคง •  *วทยาศาสตร์ //J &------------- M r

ห น ้า ท ี่ 6  จ า ก  6


