
บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำบกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2 ^  มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกสงัคมศกึษา

ลาดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 632000001 นางสาว อมรรัตน์ กุลาเทศ สังคมศึกษา
2 632000002 นางสาว วรีศรา พันผักแว่น สังคมศึกษา
3 632000003 นาย อดิศร เจริญย่ิง สังคมศึกษา
4 632000004 นางสาว อรุณรัตน์ สอนบุตร สังคมศึกษา
5 632000005 นางสาว กิตติพร อวดประดิษฐ์ สังคมศึกษา
6 632000006 นางสาว ดาริกาพร ศรีมะเริง สังคมศึกษา
7 632000007 นางสาว เบญจภรณ์ ครุฑสุวรรณ์ สังคมศึกษา
8 632000008 นางสาว เจนจิรา โสนนอก สังคมศึกษา
9 632000009 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จุฑามาศ พรมทะเล สังคมศึกษา
10 632000010 นางสาว กถุติยา ดวงรัตน์ สังคมศึกษา

.11 632000011 นางสาว พรพิมล เพ็งบุญโสม สังคมศึกษา
12 632000012 นาย อุเทน สุระวรรณะ สังคมศึกษา
13 632000013 นางสาว ยุพรดี วรรณชนะ สังคมศึกษา
14 632000014 นาย ศราวุฒิ เถ่ือนเนาว์ สังคมศึกษา
15 632000015 นางสาว นภาพิศ พงษ์พิศ สังคมศึกษา
16 632000016 นาย อำพล กำไลเงิน สังคมศึกษา
17 632000017 นางสาว นนฐชนก บุญสวัสด้ิ สังคมศึกษา
18 632000018 นางสาว คันธาวรรณ วงศ์หวัน สังคมศึกษา
19 632000019 นางสาว อัญญานี คร่ึงมี สังคมศึกษา
20 632000020 นางสาว จริาภรณ์ สวัสดี สังคมศึกษา
21 632000021 นาย ประสิทธ้ิ พูลสวัสด้ิ สังคมศึกษา
22 632000022 นางสาว เกศสุดา ชุมทอง สังคมศึกษา
23 632000023 นางสาว สาลิกา ณรินทร์ สังคมศึกษา
24 632000024 นางสาว จริภา บ่อชน สังคมศึกษา f f t c f

❖  I

หน้าที่ 1 จาก 10



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักคัลำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ 2-S มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกสงัคมศกึษา



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช,วย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
49 632000050 นางสาว ณัฐกานต์ วิเศษบันท์ สังคมศึกษา
50 632000051 นางสาว สายฝน ก่ิงมณี สังคมศึกษา
51 632000052 นางสาว กานต์พิซขา ภานะโสต สังคมศึกษา
52 632000053 นาย วีระพล พรมศรี สังคมศึกษา
53 632000054 นาย ชัยมงคล ก่ิงมณี สังคมศึกษา
54 632000055 นาย ทนาทร ป้พพานนท์ สังคมศึกษา
55 632000056 นาง สมฤทัย ศรีบุ่งง้าว สังคมศึกษา
56 632000057 นาย วัขรชัย จันทร์สอน สังคมศึกษา
57 632000058 นาย ศรชัย : ดีพลงาม สังคมศึกษา
58 632000059 นางสาว ดารณี ภูเ่อีย่ม สังคมศึกษา
59 632000060 นางสาว ซไมพร คิริวรรณ สังคมศึกษา
60 632000061 นาย สมศักด้ี แป้นงาม สังคมศึกษา
61 632000062 นาง คชาภรณ์ เรือนทองคำ สังคมศึกษา
62 632000063 นาง คิริรัตน์ หอมประไพ สังคมศึกษา
63 632000064 นางสาว สุภาพร ยรรยงค สังคมศึกษา
64 632000065 นางสาว วารุณี จงวงค์ สังคมศึกษา
65 632000066 นาย พงศกร ศรี'นาคำ สังคมศึกษา
66 632000067 นางสาว เกศรินทร์ เกตุแก้ว สังคมศึกษา
67 632000068 นาย อนุวรรต อบันเอ้ือ สังคมศึกษา
68 632000069 นางสาว สุขาวดี ดวงกระโทก สังคมศึกษา
69 632000070 นางสาว วรยิา อร่ามเรือง สังคมศึกษา
70 632000071 นางสาว สิริพร คำศรี สังคมศึกษา ร '
71 632000072 นางสาว รัตนาภรณ์ เบียดจังหรีด สังคมศึกษา
72 632000073 นางสาว ชนิดา พลศักด้ี สังคมศึกษา I f o f f i l l

หน้าที่ 3 จาก 10



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขบัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2 ร มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกสงัคมศกึษา



บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขบัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้รา'ซการครู 
และบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ป ี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศ กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี 2.S มถินุายน 2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกสงัคมศกึษา

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนา่หนา้ ช่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
97 632000100 นาย ปวรุตม์ มูลบรรจง สังคมศึกษา
98 632000101 นางสาว วาสนา เดชวงษา สังคมศึกษา
99 632000102 นาย สมคิด ทองไชย สังคมศึกษา
100 632000104 นางสาว กาญจนา บุรีวงษ์ สังคมศึกษา
101 632000105 นางสาว บติยา สินครบุรี สังคมศึกษา
102 632000106 บางสาว อรวรรณ อรุณ สังคมศึกษา
103 632000107 นาย ทักษิณ เพ็ซรรักษา สังคมศึกษา
104 632000108 นาย สิริคักด๋ึ บุญแสน สังคมศึกษา
105 632000109 นางสาว สุพรรษา ปราบประจิตร์ สังคมศึกษา
106 632000110 นาย วซิรวิทย์ บุญครอบ สังคมศึกษา
107 632000111 นางสาว เพ่ืองฟ้า กันประดับ สังคมศึกษา
108 632000112 นางสาว รุ่งนภา อรรคบุตร สังคมศึกษา
109 632000113 นางสาว อรวรรณ ปะลุวันรัมย์ สังคมศึกษา
110 632000114 นาย อุเทน คำโสภา สังคมศึกษา
111 632000115 นางสาว กัญญารัตน์ ราชเจริญ สังคมศึกษา
112 632000116 บาย วุฒิชัย คุณเขต สังคมศึกษา
113 632000117 นาง สมบูรณ์ บุญยงคํ สังคมศึกษา
114 632000118 นางสาว นันทนา คำชาย สังคมศึกษา
115 632000119 นางสาว อรุณี เหลืองลอง สังคมศึกษา
116 632000120 นางสาว กานต์รวิ พลสถิตย์กุล สังคมศึกษา
117 632000121 นาย เอกพันธ์ จันสิง สังคมศึกษา
118 632000122 นางสาว จิตรา ประกำแหง สังคมศึกษา
119 632000123 นางสาว ธณัฏฐสรณ์ แสวงช่ือ สังคมศึกษา ^

120 632000124 นางสาว พิมพ์ชนก ข่าชันมะลื สังคมศึกษา เ 1 * ะ (

,\!รน1

หน่าที่ 5 จาก 10



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ 2 $  มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาขาวชิาเอกสงัคมศกึษา

ลำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนำหนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
121 632000125 นาย ฐณณ แสงแก้ว สังคมศึกษา
122 632000126 นางสาว รัตนาภรณ์ หลงสอน สังคมศึกษา
123 632000127 นางสาว พิมพ์ประภา ทา่ข้าม สังคมศึกษา
124 632000128 นาย เอกสิทธ้ี สังข์เทพ สังคมศึกษา
125 632000129 นาย ศิรวิทย์ แกมจินดา สังคมศึกษา
126 632000130 นางสาว อิสรา คำนาง สังคมศึกษา
127 632000131 นางสาว ธันยพร ประสงค์ สังคมศึกษา
128 632000132 นางสาว กาญจนา หม่ันการ สังคมศึกษา
129 632000133 นางสาว อัฉราภรณ์ พวงจันทร์ สังคมศึกษา
130 632000134 นางสาว โญภิดา การรัมย์ สังคมศึกษา
131 632000135 นางสาว อารีรัตน์ คำภีระ สังคมศึกษา
132 632000136 นางสาว ไอลดา ศรีผ่อง สังคมศึกษา
133 632000137 นางสาว พัชราภรณ์ บาลลา สังคมศึกษา
134 632000138 นางสาว สุกัญญา ประสงค์ไจ สังคมศึกษา
135 632000139 นาย วงศธร วรัญญานนพ์ สังคมศึกษา
136 632000140 นาง นุชนารถ แสนมะฮุง สังคมศึกษา
137 632000141 นาย เจตริน กุยรัมย์ สังคมศึกษา
138 632000142 นางสาว จันทร์สุดา จันทร์ดาประดิษฐ์ สังคมศึกษา
139 632000143 นาย พีรวัฒน์ คำสุวรรณ์ สังคมศึกษา
140 632000144 นางสาว ญาณจัรา กิจประกอบ สังคมศึกษา
141 632000145 นางสาว แสงเทียน สิงห์ สังคมศึกษา
142 632000146 นางสาว ปานทิพย์ ปะทา สังคมศึกษา
143 632000147 นางสาว วาสนา หนูเทียน สังคมศึกษา
144 632000148 นางสาว อัญซิตา การะเกษ สังคมศึกษา ( เ £ { 11 ♦

หน้าที่ 6 จาก 10



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพอบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รนัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ ตำนำหนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
145 632000149 นางสาว ปาริซาต ไชยวุฒิ สังคมศึกษา
146 632000150 นาย ธัชนนท์ เซิบรัมย์ สังคมศึกษา
147 632000151 นาย สุรชาติ พิณพงษ์ สังคมศึกษา
148 632000152 นาย สายชล กลางหน สังคมศึกษา
149 632000153 นางสาว กซกร นามภักดี สังคมศึกษา
150 632000154 นาย ฎฒิชัย เสมอทรัพย์ สังคมศึกษา
151 632000155 นางสาว สุดารัตน์ จีนห้วยแก้ว สังคมศึกษา
152 632000157 นางสาว ปนัดดา ณรงค์เพ็ซร สังคมศึกษา
153 632000158 นางสาว ณัฐวิกรานต์ โพธ้ิสำนัก สังคมศึกษา
154 632000159 นางสาว อันติมา ธูปเมฆ สังคมศึกษา
155 632000160 นางสาว กัญญารัตน์ พวงบุญ สังคมศึกษา
156 632000161 จ่าสิบตรี วรวิทย์ ศรีลาชัย สังคมศึกษา
157 632000162 นางสาว อรวรรณ บุตตะกะ สังคมศึกษา
158 632000163 นางสาว วิภารัตน์ ถาวร สังคมศึกษา
159 632000164 นาย กฤตวิทย์ สุขพอดี สังคมศึกษา
160 632000165 นางสาว เพชรรัตน์ เพ็งประโคน สังคมศึกษา V
161 632000166 นาย วเิชยีร ยอดรัก สังคมศึกษา
162 632000167 นางสาว ชัญณัณ ซญสัณหชัย สังคมศึกษา
163 632000168 นาย พงศธร บุญครอง สังคมศึกษา
164 632000169 นาย อุทิศ คงวงษ์ สังคมศึกษา
165 632000170 นางสาว สุนิสา บุญทัย สังคมศึกษา
166 632000171 ว่าท่ีร้อยตรี เฉลิม ยุ่มไธสง สังคมศึกษา
167 632000172 นางสาว เจนจิรา ทองคำ สังคมศึกษา
168 632000173 นาย ภาณวุฒัน์ เจริญทรัพย์ สังคมศึกษา,
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หน้าที่ 7 จาก 10



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตงตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแห1นงครูผู้ชว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำนำหนา้ ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
169 632000174 นางสาว จิรภัทร นวนแสง สังคมศึกษา
170 632000175 นาย ธีระพล ใจประเสริฐ สังคมศึกษา
171 632000176 นางสาว รัชดาภรณ์ หงษ์มาศ สังคมศึกษา
172 632000177 นางสาว เบญจวรรณ ก่ําตำ สังคมศึกษา
173 632000178 นางสาว กรวิกา สี สังคมศึกษา
174 632000179 นางสาว กาญจนา สำเรียนลำ สังคมศึกษา
175 632000180 บางสาว ภทัทยิา จันทร์นิยม สังคมศึกษา
176 632000182 นาย กษิดินทร์ ช่างทำ สังคมศึกษา
177 632000183 นาย นัทธมน งามดี สังคมศึกษา
178 632000184 นางสาว วิไล จันดา สังคมศึกษา
179 632000185 นาย สมฤทธ้ี เจริญวัฒนธรรม สังคมศึกษา
180 632000186 นางสาว ปาริชาติ อินทรา สังคมศึกษา
181 632000187 นางสาว กาญจนา ใสสูงเนิน สังคมศึกษา
182 632000188 นางสาว สุภาวดี วาปีสังข์' สังคมศึกษา
183 632000189 นางสาว สุภาพร ประทุมวัน สังคมศึกษา
184 632000190 นาย ภานุวัฒนํ วงษ์ทอง สังคมศึกษา
185 632000191 นางสาว เบญจมาศ บุญนะรา สังคมศึกษา
186 632000193 นางสาว นภัสญา จันทร์งาม สังคมศึกษา
187 632000194 นาย พิทักษ์พงศ์ ทรายเพชร สังคมศึกษา
188 632000195 นางสาว ณัฏฐ่ธิดา ห่วงพิมล สังคมศึกษา
189 632000196 นางสาว จีรวรรณ ฝาชัยภูมิ สังคมศึกษา
190 632000197 นางสาว ปริชญา พ้ืนผา สังคมศึกษา
191 632000198 นางสาว อุพรรษา งามเลศิ สังคมศึกษา

M

192 632000199 นาย บุรเศรษฐ์ กุลธนไชยวัฒน์ สังคมศึกษา i iน?. /

หนาที่ 8 จาก 10



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. 2564 

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

หน้าท 9 จาก 10



บญัชรีายซือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ยสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานปพี.ศ.2564 

แนบทา้ยประกาศกศจ.สระแกว้ประกาศณวนัที ่ 2% มถินุายน2564 
กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอกสงัคมศกึษา

สำดับ รหสัประจำตัวสอบ คำนา่หนา้ ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
217 632000225 นางสาว ศุวภา แดงแก้วอนันต์ สังคมศึกษา
218 632000226 นางสาว ปรางทิพย์มณฑา ศรีรัมย์ สังคมศึกษา
219 632000227 นาย คมสันต์ จูมะเริง สังคมศึกษา
220 632000228 นางสาว สุวนันทิ นพรัมย์ สังคมศึกษา
221 632000229 นาย ณัซพล เปรียบนาบ สังคมศึกษา
222 632000230 นางสาว วรัญญา ยินดี สังคมศึกษา
223 632000231 นางสาว อรอุมา จันทร์เพ็ง สังคมศึกษา
224 632000232 นาย กฤติพงศ์ ปรากฎสยาม สังคมศึกษา
225 632000233 นางสาว พิมพิสัย เลิศลา สังคมศึกษา
226 632000234 นางสาว คชายา อยู่สงค์ สังคมศึกษา
227 632000235 นาย สุรพงศ์ วันยศ สังคมศึกษา
228 632000236 นางสาว นิรมล ฆ้องสด สังคมศึกษา
229 632000237 นาย อรรถสิทธ้ิ อุดมแก้ว สังคมศึกษา
230 632000238 นางสาว กฤษณา วงษ์โพธ๋ึ สังคมศึกษา
231 632000239 นาย เอกวัฒน์ เพ่ืองฟ้ง สังคมศึกษา
232 632000240 นาย อิศรานุวัฒน่ กลอยประโคน สังคมศึกษา
233 632000241 นางสาว ธราทิพย์ อุมาลี สังคมศึกษา
234 632000242 นาย ธรรมนูญ ล้ิมตระกูล สังคมศึกษา
235 632000243 นางสาว สุนิสา เกตุเพ็ซร สงัคมศกึษาJm
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หน้าที่ 10 จาก 10


