
ที่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหนำ้นำม ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ

ระดับกำรศึกษำ ระดับชั้น
1 481000001 นำงสำว อนงค์นำถ เสริมศิริ ประถมศึกษำ ป6

2 481000017 นำงสำว จิตติมำ พลใส ประถมศึกษำ ป5

3 481000020 นำงสำว สุธิดำ ก ำลำ ประถมศึกษำ ป5

4 481000030 นำงสำว สุธิดำ แสนวัง ประถมศึกษำ ป.5

5 481000031 นำงสำว เพ็ญภสัสร ดำแร่ มัธยมศึกษำ ม.1

6 481000040 นำงสำว องัสนำ ศรีสุธรรม ประถมศึกษำ ป.5-ป.6

7 481000048 นำงสำว กำญจนำ จันทร์แสง ประถมศึกษำ ป.4

8 481000060 นำย ณัฏฐพล สิงหเ์สนำ มัธยมศึกษำ ม.3

9 481000070 นำย ชนำธิป พุทธลำ มัธยมศึกษำ ม.3

10 481000071 นำย ปำณัสม์ สำวีรัมย์ มัธยมศึกษำ ม.1

11 481000078 นำย ยุทธนำ มะโน ประถมศึกษำ ป.5

12 481000079 นำงสำว พรรณนิภำ พิลำภ ประถมศึกษำ ป.5

13 481000080 นำงสำว ฏฏิภิทัฏ์ เหล่ำพิเดช ประถมศึกษำ ป.4

14 481000083 นำงสำว กรีติกำนต์ สองสี ประถมศึกษำ ป.5

15 481000084 นำย ณพงศธร นำมษร มัธยมศึกษำ ม.2

16 481000093 นำย สุทธิเกยีรติ มะลิซ้อน ประถมศึกษำ ป.4

17 481000103 นำงสำว ธนพร จันทะวงศ์ มัธยมศึกษำ ม.1

18 481000105 นำงสำว กนิษฐำ บญุภำ มัธยมศึกษำ ม.2

19 481000134 นำงสำว วิจิตรำ แกว้ขวัญ มัธยมศึกษำ ม.3

20 481000144 นำงสำว ณัชชำ อยู่นำน มัธยมศึกษำ ม.2

21 481000153 นำงสำว ชุติมำ อทุโท ประถมศึกษำ ป.3

22 481000160 นำงสำว ดำรำวดี อนิทร์ชู มัธยมศึกษำ ม.4

23 481000172 นำงสำว เอื้อศุภร ปะกำเว ประถมศึกษำ ป.5

24 481000177 นำงสำว กมลพร ออ่นค ำ ประถมศึกษำ ป.3

กลุ่มวิชำ  วิทยำศำสตร์

ควำมประสงค์สอบสำธิตฯ

สรุปข้อมูลผู้ประสงค์สำธิตกำรสอนส ำหรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคล

เข้ำรับรำชกำรเปน็ข้ำรำชกำรครูและบคุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ป ีพ.ศ. 2563

กศจ. ร้อยเอด็
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25 481000190 นำย สุพัฒน์ ชินรักษ์ ประถมศึกษำ ป.3

26 481000194 นำย พันลพ บญุปญัญำ มัธยมศึกษำ ม.1

27 481000210 นำงสำว แพรวนภำ แกว้กกุ ประถมศึกษำ ป.4

28 481000221 นำงสำว สำยชล ศรีสุรำช ประถมศึกษำ ป.5

29 481000226 นำงสำว วรำงคณำ วิเชียรศรี ประถมศึกษำ ป.4

30 481000229 นำย ณัชภฏั แสนณรงค์ มัธยมศึกษำ ม.1

31 481000250 นำงสำว ปนิสุธำ จำรัตน์ มัธยมศึกษำ ม.1

32 481000285 นำงสำว จิรัฐติกำล กนัหริ มัธยมศึกษำ ม.2

33 481000314 นำงสำว สุภทัรำ แกว้น้อย ประถมศึกษำ ป.4

34 481000322 นำย บดินทร์ ตะนุมำตย์ ประถมศึกษำ ป.5

35 481000352 นำงสำว รัตนี วงศรีเทพ ประถมศึกษำ ป.6

36 481000361 นำงสำว พรพรรณ พลเยี่ยม ประถมศึกษำ ป.4

37 481000362 นำย ชนินทร ดวงวิไล มัธยมศึกษำ ม.3

38 481000394 นำงสำว พัชรินทร์ แกว้ประเสริฐ มัธยมศึกษำ ม.1

39 481000402 นำงสำว อำภำพร สีสุขำ ประถมศึกษำ ป.5

40 481000413 นำงสำว สุกำนดำ สุดำนิช ประถมศึกษำ ป.6

41 481000457 นำงสำว ศรีสุดำ สุวรรณไตรย์ ประถมศึกษำ ป.6

42 481000462 นำย มัฆวำน ศรีสว่ำง มัธยมศึกษำ ม.3

43 481000514 นำย ดวงตะวัน ธนะเวช ประถมศึกษำ ป.6

44 481000519 นำงสำว ขวัญชนก ประทมุศำลำ มัธยมศึกษำ ม.2

45 481000521 นำย วัชระ บญุเลิศ มัธยมศึกษำ ม3

46 481000523 นำย สิทธิชัย สิงหสุ์วรรณ ประถมศึกษำ ป6

47 481000525 นำงสำว นลินนิภำ โพธิก์ล้ำ ประถมศึกษำ ป6

48 481000532 นำย เอกภพ อยู่ส ำรำญ มัธยมศึกษำ ม.2
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49 481000540 นำงสำว นภสัวรรณ จงพ่วงกลำง มัธยมศึกษำ ม.1

50 481000552 นำงสำว สิริมำ จุฬำมณี ประถมศึกษำ ป6

51 481000581 นำงสำว กลัยำณี แกว้ชูศรี มัธยมศึกษำ ม.1

52 481000595 นำงสำว หนึ่งฤทยั บญุลือ มัธยมศึกษำ ม.1

53 481000622 นำงสำว ชไมพร ศรีแกน่จันทร์ มัธยมศึกษำ ม.2

54 481000662 นำย อรรถพล เสนจันตะ ประถมศึกษำ ป.6

55 481000683 นำงสำว กสุุมำ หิ่งหอ้ย ประถมศึกษำ ป.1

56 481000720 นำงสำว กลิุสรำ สมเปำจี ประถมศึกษำ ป.5

57 481000723 นำงสำว กติิยำภรณ์ พลวี ประถมศึกษำ ป.4

58 481000730 นำย ชุษณะ สิงหส์ถิตย์ มัธยมศึกษำ ม.3

59 481000742 นำย ธนบดี ดวงพรหม ประถมศึกษำ ป.6


