
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารันราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ คำน่าหน้า ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
1 632700001 นาย ศุภวิซญ์ นาคสกุล พลศึกษา
2 632700002 นาย เทพนรินทร์ ซลิชานนท์ พลศึกษา
3 632700003 นางสาว นวลผ่อง พักน้อย พลศึกษา
4 632700004 นางสาว นุจรีย์ ภาคสิม พลศึกษา
5 632700005 นาย สุรวุฒิ เครือโสม พลศึกษา
6 632700006 นาย ณัฐพล ม่วงพวง พลศึกษา
7 632700007 นางสาว ลลิตา บุราณรักษ์ พลศึกษา
8 632700008 นาย จตุพล ตกงาม พลศึกษา
9 632700009 นาย ปรีชา เจนดง พลศึกษา
10 632700010 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อรทัย เมืองสีสุฃ พลศึกษา
11 632700011 นาย เกียรติศักด้ี งามนัก พลศึกษา
12 632700012 นาย ขัยรัตน์ หมู่บัณฑิตย์ พลศึกษา
13 632700013 นาย โชคอนันต์ นาคใหม่ v พลศึกษา
14 632700014 นาย สหรัฐ มะเดช พลศึกษา
15 632700015 นาย ธนวัฒน์ จันที พลศึกษา
16 632700016 นาย พงษ์ศักด้ิ มาดี พลศึกษา
17 632700017 นาย สิทธิขัย เทศจันทึก พลศึกษา
18 632700018 นาย ภาณุวิชญ์ ยศ พลศึกษา
19 632700019 นาย ปรียพงษ์ เจริญดี พลศึกษา
20 632700020 นาย พิชิต : อาทร พลศึกษา ,
21 632700021 นาย อนุรักษ์ พรมมา พลศึกษา
22 632700022 นาย ยอดธง บุญจันทร์ พลศึกษา
23 632700023 นาย สามารถ ชุมพลวงศ์ พลศึกษา ^ร^ร^^^
24 632700024 นาย ธนบัตร นาคำสี พลศึกษา

หน้าท่ี 1 จาก 8



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ บามลกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
25 632700025 นาย พัฒน์พงษ์ ปูคาน พลศึกษา
26 632700026 นางสาว สุภาพร สีแก้ว พลศึกษา
27 632700027 นาย สุขวิ'ซ สุขแสง พลศึกษา
28 632700028 นางสาว ศิราวรรณ ก้ามกระโทก พลศึกษา
29 632700029 นาย จักรพงค์ สุขอ้วน พลศึกษา
30 632700030 นาย ธีรศักด๋ึ ตุมา พลศึกษา
31 632700031 นาย นพคุณ บุญชัยเดช พลศึกษา
32 632700032 นาย จิรายุ ใจตา พลศึกษา
33 632700033 นาย วิทวัส กระทู้บันท์ พลศึกษา
34 632700034 นาง วรรณวิษา นาควิเชียร พลศึกษา
35 632700035 นางสาว ศศิธร อุ่นเจริญ พลศึกษา
36 632700036 นาย อนุชิต ศรีระภักด้ี พลศึกษา
37 632700037 นาย ธีรวัฒน์ โพธิจักร พลศึกษา .
38 632700038 นาย ก ฤษณุ เช้ือบุตรดี พลศึกษา
39 632700039 นางสาว วิลาสินี บุผา พลศึกษา
40 632700040 นาย กฤษณะ กอกมลวิทย์ พลศึกษา
41 632700041 นางสาว สุคนธรัตน์ สุวรรณ พลศึกษา
42 632700042 นางสาว ภัทราภรณ์ มาแก้ว พลศึกษา
43 632700043 นาย ณัฐกิตต์ พรหมมาดวง พลศึกษา
44 632700044 นาย พิทยาธร พรมมา พลศึกษา
45 632700045 นางสาว ลสิตา พันธ์ภา พลศึกษา
46 632700046 นาย วสันต์ สีหะบุตร พลศึกษา
47 632700047 นางสาว สุนันทา คิดแก พลศึกษา M

^ธักิารจ̂ ^̂
48 632700048 นาย ธรรมรัตน์ รัตนภักดี พลศึกษา/w . iเ!*1 C

หน้า'พ่ี 2 จาก 8



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข,งฃันเพ่ีอบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี มิถุนายน 2564
กลุ่มวิชา/ทาง/สาชาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำน่าหน้า ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
49 632700049 นาย พุทธิพงษ์ ดาราย พลศึกษา
50 632700050 นางสาว ศุภรัสม้ี เข้ียวแก้ว พลศึกษา
51 632700051 นางสาว พรรณวรท เปลวเพลิง พลศึกษา
52 632700052 นาย นฤเบศร์ ญาติบำเรอ พลศึกษา
53 632700053 บางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ พลศึกษา
54 632700054 นาย นันฑรัตน์ กุลฤทธ พลศึกษา
55 632700055 นาย ซิบวุธ ดงดินอ่อน พลศึกษา
56 632700056 นาย ทยากร เพศสม พลศึกษา
57 632700057 นาย ภวิศ สายรัตน์ พลศึกษา
58 632700058 นาย อาคม โสมสำราญ พลศึกษา
59 632700059 นาย วราวุธ หาลาภ พลศึกษา
60 632700060 นาย ณัฐพงศ์ ย้อยสนิท พลศึกษา
61 632700061 นาย รัฐพล ประทิน พลศึกษา
62 632700062 นาย นวซัย ราชสาร พลศึกษา
63 632700063 นาย รุ่งดักด ขอสุข พลศึกษา
64 632700064 นาย พงษสิทธ้ี วงศ์วิเศษ พลศึกษา
65 632700065 นาย พิทวัส ฤทธ้ีมหา พลศึกษา
66 632700066 นางสาว นุชนารถ เวชประโคน พลศึกษา
67 632700067 นาย ธีรพันธ์ แสนคูณ พลศึกษา
68 632700068 นาย อริ ย์ธัช คำเพียร พลศึกษา
69 632700069 นางสาว ภัทราวดี จิตวุธ พลศึกษา
70 632700070 นางสาว รัตนา อุ้มบุญ พลศึกษา
71 632700071 นาย ศุภรักษณ์ พิรุณทรณ์ พลศึกษา
72 632700072 นาย วีระยุทธ โลเกศ " Aพลศึกษ !̂̂  J เ ^  Y

หน้าท่ี 3 จาก 8



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารัชราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี £$ มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาชาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ซ่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
73 632700073 นาย จีรศักด๋ึ ซาญศิริ พลศึกษา
74 632700075 นาย ยศกร สามิบ้ติ พลศึกษา
75 632700076 นางสาว สุวิดา วงศ์ไกรษร พลศึกษา
76 632700077 นางสาว นวพร บุตรซานนท์ พลศึกษา
77 632700078 นางสาว ธมิ'ซา ดากุล พลศึกษา
78 632700079 นาย กิตติชัย แสงตะเคียน พลศึกษา
79 632700080 นางสาว ปวีณา บุระณะ พลศึกษา
80 632700081 นาย ธีระพล - อย่าลืมดี พลศึกษา
81 632700082 นาย สุรวุฒิ อยู่แท้ทูล พลศึกษา
82 632700083 นางสาว สมทรง เจ็กนอก พลศึกษา
83 632700084 นาย สุรวัตร อยู่แท้ทูล พลศึกษา
84 632700085 นาย กวินท์ ดาทอง พลศึกษา
85 632700086 นาย วัฒนา นุพิมพ์ พลศึกษา
86 632700087 นาย วขิรศาล สมบูรณ์พงษ์ พลศึกษา
87 632700088 นาย อัศนัย ต้ังถ่ิน พลศึกษา
88 632700089 นาย ลือซา สุดดา พลศึกษา
89 632700090 นาย อดิศักติ ธรรมมา พลศึกษา
90 632700091 นางสาว พิขขญา ธรรมธารา พลศึกษา ;

91 632700092 นาย กฤษฎา แสงคำ พลศึกษา
92 632700093 นาย ธีระพงษ์ นนจันทร์ พลศึกษา
93 632700094 นางสาว ปิยธิดา แสนอ่อนพุธ พลศึกษา
94 632700095 ว่าท่ีร้อยตรี จักริน พิซญ์สิทธิกร พลศึกษา
95 632700096 นาย ณัฐวุฒิ สวาทสุข พลศึกษา
96 632700097 นาย ณัฐภัทร เวียงจันทร์ พลศึกษา!

หน้าท่ี 4 จาก 8



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งข้นเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2.% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ช่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
97 632700098 นาย ซวิศ ลพพ้ืน พลศึกษา
98 632700099 นางสาว รัซนีพร เงินบำรุง พลศึกษา
99 632700100 นาย สิรชาญ หมันเทศมัน พลศึกษา
100 632700101 นาย พลวัต คำสอบ พลศึกษา
101 632700102 นางสาว คิริลักษณ์ สายสุทธ้ื พลศึกษา
102 632700103 นาย วุฒิไกร เบ้าคำ พลศึกษา
103 632700104 นาย อัศดาวุธ ปีนเอ่ียม พลศึกษา
104 632700105 นาย บุญเลิศ เป็นสูงเนิน พลศึกษา
105 632700106 ว่าท่ี ร.ต. วทัญณู สีโท พลศึกษา
106 632700107 นาย สุริโย พสุธา พลศึกษา
107 632700108 นาย วิทธิกร บุญเผย พลศึกษา
108 632700109 นางสาว จริยา ภูวาดเขียน พลศึกษา
109 632700110 นาย นัฐพงษ์ คุมศกด พลศึกษา
110 632700111 นาย ชัยวุฒิ สาอุบล พลศึกษา
111 632700112 นาย ภานุพงศ์ หาญโงน พลศึกษา
112 632700113 นาย พิเซษฐ์ ผลวัฒบ์ พลศึกษา
113 632700114 นาย ภานุวัฒน่ อภัยศรี พลศึกษา
114 632700115 นาย ดบุเดช เปีนสันเทียะ พลศึกษา
115 632700116 นาย อาคม แสงเทพ พลศึกษา
116 632700117 นางสาว มลธิรา วัฒนภักดี พลศึกษา
117 632700118 นาย วีรพล แก่นใจเด็ด พลศึกษา
118 632700119 นาย โยธิน โสดาปิดซา พลศึกษา
119 632700120 นาย วัชรศาล สมบูรณ์พงษ์ พลศึกษา
120 632700121 นาย สมศักด้ี หมอจีดพิมาย พลศึกษา / /& /(He/พ —lilt

หน้าท่ี 5 จาก 8



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีพ.ศ.2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

สำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
121 632700122 นางสาว น้ําอ้อย จันมะโน พลศึกษา
122 632700123 นาย คณากร เยาว่ไธสง พลศึกษา
123 632700124 นาย กัณภัค เกตุซม พลศึกษา
124 632700125 นาย ภูชิต' องอาจ พลศึกษา
125 632700126 นางสาว พัชราภรณ์ แสนนา พลศึกษา
126 632700127 นาย พีรวัส ชัยทาน พลศึกษา
127 632700128 นางสาว ชัญญา คงซะนะ พลศึกษา
128 632700129 ว่าท่ีร้อยตรี สมโภชน์ สมบูรณิ พลศึกษา
129 632700130 นาย จิรเมศร์ เจนทุมา พลศึกษา
130 632700131 นาย พงษนที บุญเทศนา พลศึกษา
131 632700132 นาย คณิต โตสารเดช พลศึกษา
132 632700133 นาย สรกานต์ จันทร์งาม พลศึกษา
133 632700134 นางสาว เดือนเพ็ญ ชุมชาติ พลศึกษา
134 632700135 นางสาว อมรา นาคตะคุ พลศึกษา
135 632700136 นางสาว ญาณ นาคตะคุ พลศึกษา
136 632700137 นาย ใฝืสืต้ัไ สำราญใจ พลศึกษา
137 632700138 นาย ปริวัตร ปิตายัง พลศึกษา
138 632700139 นาย ประจักรศิลป๋ แก่นจันทร์ใบ พลศึกษา
139 632700140 นาย ณัฐดนัย ศรีคุณ พลศึกษา
140 632700141 นาย จงสิทธ้ี เก่ืองกระโทก พลศึกษา
141 632700142 นาย สุนทร อ่อนกินลี พลศึกษา
142 632700143 นาย เจริญมิตร เสนาะถ้อย พลศึกษา
143 632700144 นาย กรกฎ สวัสด้ีวงค์ พลศึกษา M
144 632700145 นาย ยุทธศักด้ื จันทรา พลศึกษา1พ\ ร!
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บัญซีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2.̂  มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ตำนำหน้า ช่ือ นามสถุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
145 632700146 นาย อำนาจ ศรีษะคำ พลศึกษา
146 632700147 นาย นิติพัทธ์ ศรีคำ พลศึกษา
147 632700148 นาย วัชพล จีนคำ พลศึกษา
148 632700149 นาย ปิยะพงค์ ผลบุญ พลศึกษา
149 632700152 นาย อธิวัฒน์ เชียงรัมย์ พลศึกษา
150 632700153 นาย มนตรี กรรณรัมย์ พลศึกษา
151 632700154 นาย กอสิน พัฒนนิติศักค้ิ พลศึกษา
152 632700155 นาย นครินทร์ ขันธ์ชัย พลศึกษา
153 632700156 นาย ณฐพล เพ็งนอก พลศึกษา
154 632700157 นาย ธนัญ'ชัย สงวนกุล พลศึกษา
155 632700158 นาย สุรกานต์ ยังวุฒิทูล พลศึกษา
156 632700159 นาย พงศกร จันทาโท พลศึกษา
157 632700160 นาย ศมกร สุขารมย์ พลศึกษา
158 632700161 นาย สหรัฐ ชุมยางสิม พลศึกษา
159 632700162 นาย อาทิตย์ กงแก้ว พลศึกษา
160 632700163 นางสาว ปิณฑิตา น้อยถนอม พลศึกษา
161 632700164 นาย วิทวัส แสนนาใต้ พลศึกษา
162 632700165 นางสาว นพวรรณ ร่ืนนาม พลศึกษา
163 632700166 นาย เอกพันธ์ พัดทอง พลศึกษา
164 632700167 นาย ทักษิณ อันสมศรี พลศึกษา
165 632700168 นาย รหัสชัย คำสอน พลศึกษา
166 632700169 นาย ธนพล พลสูงเนิน พลศึกษา
167 632700170 นาย ธีระศักด้ิ สนทนา พลศึกษา พ^̂ ^̂ ^
168 632700171 นาย ฐิติวัจน์ หามุลตรี พลศึกษ'4 t^ f  ^B m B . : >
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บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี 2% มิถุนายน 2564 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาท่ีสมัครสอบ หมายเหตุ
169 632700172 นาย ถิรานันท์ ด่านอุดม พลศึกษา
170 632700173 นาย พีระศักด๋ิ สันป่าแก้ว พลศึกษา
171 632700174 นาย ซัดชัย อินริแสน' พลศึกษา
172 632700175 นาย อโนชา คำบน พลศึกษา
173 632700176 นาย ภูวดล มืดขุนทด พลศึกษา
174 632700177 นางสาว พฤกษา คำนุช พลศึกษา
175 632700178 นาย สุภคม ประเสริฐศรี พลศึกษา
176 632700179 นาย สมภพ เจริญรัมย์ พลศึกษา
177 632700180 นาย ภาณุภณ รัตนธรรมธร พลศึกษา
178 632700181 นาง ภานิซา เปร่ืองธนากิจ พลศึกษา
179 632700183 นาย ทินกร คำสัตย์ พลศึกษา
180 632700184 นางสาว ขณฑิตา หงษ์สร้อย พลศึกษา
181 632700185 นาย พยุงศึกด้ี นุ่นไรสง พลศึกษา
182 632700186 นางสาว พัชรี สายสุด พลศึกษา J [การใ^^;ร.

183 632700187 นางสาว ไพจิตรา บรรเทิง «•พลศึกษ^yr  £ 13
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