
ที่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหนำ้นำม ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ

ระดับกำรศึกษำ ระดับชั้น
1 480100004 นำงสำว สุภำพร จันทร์สุธรรม มัธยมศึกษำ ม.1

2 480100006 นำงสำว ศศิธร จรอนันท์ ประถมศึกษำ ป.2

3 480100008 นำงสำว สุประวีณ์ สุวรรณศรี มัธยมศึกษำ ม1

4 480100014 นำงสำว อญัธิกำ ทรงมีสิงหสกลุ มัธยมศึกษำ ม2

5 480100017 นำงสำว วัชรินทร์พร วินทะไชย มัธยมศึกษำ ม1

6 480100026 นำย วรวุธ จันทร์บญุเรือง มัธยมศึกษำ ม2

7 480100029 นำงสำว อำภสัษร หมืน่ด้วง ประถมศึกษำ ป2

8 480100031 นำงสำว อรญำ โพนชัด มัธยมศึกษำ ม4

9 480100033 นำย วีรวัฒน์ น้อยทะรง มัธยมศึกษำ ม3

10 480100035 นำย เกษมศักด์ิ ผำเหลำ มัธยมศึกษำ ม3

11 480100041 นำย สิทธิกลุ แกว้เกดิ ประถมศึกษำ ป.4

12 480100051 นำย เกยีรติศักด์ิ ศิริสุวรรณ ประถมศึกษำ ป3

13 480100054 นำย อติรำช ชัชวำลย์ มัธยมศึกษำ ม5

14 480100058 นำงสำว ศิรินำฎ มีคุณ ประถมศึกษำ ป.6

15 480100064 นำย ภำสกร วิเชียรศรี มัธยมศึกษำ ม.3

16 480100072 นำงสำว ปนิฐำ บรรจง มัธยมศึกษำ ม.5

17 480100073 นำงสำว จุฬำลักษณ์ บปุผำวำส ประถมศึกษำ ป.3

18 480100074 นำงสำว พรพิชญำ โพธิพ์ันธุ์ มัธยมศึกษำ ม.4

19 480100075 นำย ภวูนำท มำตเลิง มัธยมศึกษำ ม.1

20 480100080 นำย นรำธิป ทพิมณี ประถมศึกษำ ป.2

21 480100082 นำย วิระวงค์ ค ำแดงไสย์ มัธยมศึกษำ ม.4

22 480100083 นำงสำว นำรีรัตน์ ศรีจันแปลง ประถมศึกษำ ป.5

23 480100088 นำงสำว วสุนันท์ หนิขำว มัธยมศึกษำ ม.2

24 480100089 นำงสำว กญัชลิกำ แวงวรรณ มัธยมศึกษำ ม3

กลุ่มวิชำ  คณิตศำสตร์

ควำมประสงค์สอบสำธิตฯ

สรุปข้อมูลผู้ประสงค์สำธิตกำรสอนส ำหรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคล

เข้ำรับรำชกำรเปน็ข้ำรำชกำรครูและบคุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ป ีพ.ศ. 2563

กศจ. ร้อยเอด็
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25 480100091 นำงสำว วันทำทพิย์ ตะธุง มัธยมศึกษำ ม.2

26 480100103 นำย ณัฐกติต์ิ เฮงสวัสด์ิ ประถมศึกษำ ป.3

27 480100112 นำงสำว ทศันำวลัย จันทะวงษำ ประถมศึกษำ ป.6

28 480100122 นำงสำว สุวนันท์ แพงภงูำ ประถมศึกษำ ป.4

29 480100139 นำงสำว เกศสุดำ สำเกตุ ประถมศึกษำ ป.6

30 480100141 นำงสำว เจตสุภำ มำพลทนั มัธยมศึกษำ ม.2

31 480100145 นำย ศุภกร พสิิษฐ์รัชชำนนท์ มัธยมศึกษำ ม.2

32 480100149 นำงสำว กติติยำ สุดบนิด ประถมศึกษำ ป.1

33 480100155 นำย ชัยภทัร อนัทะชัย ประถมศึกษำ ป.3

34 480100158 นำงสำว กำญจนำ พันธ์ขำว ประถมศึกษำ ป.4

35 480100171 นำงสำว สิริมำศ จันทร์โคตร ประถมศึกษำ ป.3

36 480100172 นำย นวพล ผือโย มัธยมศึกษำ ม.1

37 480100187 นำงสำว พรนภำ โขงจ ำปำ มัธยมศึกษำ ม.3

38 480100191 นำงสำว ธัญญำรัตน์ เอว้ะเม ประถมศึกษำ ป.6

39 480100192 นำงสำว จันธิมำ ไค่นุ่นสิงห์ ประถมศึกษำ ป.2

40 480100197 นำงสำว ณัฏฐ์ณิชำ สุทธิประภำ ประถมศึกษำ ป.5

41 480100220 นำย ปฏญิญำ ค ำมำ มัธยมศึกษำ ม.4

42 480100221 นำย นิติภมูิ โยชน์เมืองไพร มัธยมศึกษำ ม.3

43 480100239 นำย ศุภณัฐ เนตรโสภำ ประถมศึกษำ ป.6


