
ที่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหนำ้นำม ชื่อ นำมสกลุ หมำยเหตุ

ระดับกำรศึกษำ ระดับชั้น
1 480300002 นำงสำว ญำดำภำ วรรณพฤกษ์ ประถมศึกษำ ป.4

2 480300003 นำงสำว นฤมล ประเสริฐสังข์ ประถมศึกษำ ป.3

3 480300004 นำย จิตรกร จันดำรัตน์ ประถมศึกษำ ป.5

4 480300006 นำงสำว พิมลศรี นูพิมพ์ ประถมศึกษำ ป.4

5 480300008 นำง อนัญญำ กมลนัย ประถมศึกษำ ป.6

6 480300012 นำงสำว พิมพ์พิชชำ หงษ์สระคู ประถมศึกษำ ป.3

7 480300013 นำงสำว กนกอร วิเชียรศรี มัธยมศึกษำ ม.2

8 480300014 นำงสำว หทยัชนก บญุคง ประถมศึกษำ ป.4

9 480300015 นำงสำว ธนพร หรสิทธิ์ ประถมศึกษำ ป.4

10 480300016 นำงสำว พัชรำภรณ์ ช่ำงเหล็ก มัธยมศึกษำ ม.4

11 480300018 นำงสำว ธิดำรัตน์ พันทำ มัธยมศึกษำ ม.3

12 480300021 นำงสำว ธมนวรรณ นำมกนุี ประถมศึกษำ ป.6

13 480300023 นำงสำว ศีลรักษำ สำยพันธ์ ประถมศึกษำ ป.2

14 480300028 นำงสำว วรวลัญช์ พิพัฒนสุภรณ์ ประถมศึกษำ ป.2

15 480300031 นำงสำว ศรัญญำ สุวรรณเวียง ประถมศึกษำ ป.4

16 480300036 นำงสำว ธีรยำ ทองน ำ ประถมศึกษำ ป3

17 480300040 นำงสำว ธนัญญำ ภำมนตรี ประถมศึกษำ ป4

18 480300044 นำงสำว กมลรัตน์ เจริญศิริ ประถมศึกษำ ป6

19 480300045 นำงสำว มินตรำ หงษ์มำลำ มัธยมศึกษำ ม4

20 480300046 นำงสำว รุ่งฤดี ปะทะโก มัธยมศึกษำ ม1

21 480300047 นำงสำว ณัฐกลุ สิงหเ์หริ ประถมศึกษำ ป3

22 480300048 นำงสำว ภำนุชนำถ กำ้นจักร มัธยมศึกษำ ม.5

23 480300051 นำงสำว นุชนำถ นำถศรีทำ มัธยมศึกษำ ม.1

24 480300052 นำงสำว สุกญัญำ โคตรสมพงษ์ ประถมศึกษำ ป.4

สรุปข้อมูลผู้ประสงค์สำธิตกำรสอนส ำหรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคล

เข้ำรับรำชกำรเปน็ข้ำรำชกำรครูและบคุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ป ีพ.ศ. 2563
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25 480300053 นำงสำว ธัญลักษณ์ โคตรวงษ์ ประถมศึกษำ ป.3

26 480300066 นำงสำว มัชฌิมำ บญุศักด์ิ ประถมศึกษำ ป.6

27 480300069 นำงสำว อรอมุำ มัฆวิมำลย์ มัธยมศึกษำ ม.3

28 480300070 นำงสำว วนิดำ เมืองกลำง ประถมศึกษำ ป.6

29 480300073 นำงสำว ภริูชญำ ภมูิวิเศษ มัธยมศึกษำ ม.1

30 480300078 นำย สุรชัย วิเศษสุด ประถมศึกษำ ป.6

31 480300091 นำงสำว ภทัรวรรณ อปุมำนะ ประถมศึกษำ ป4

32 480300093 นำงสำว พีระดำ มนตรี มัธยมศึกษำ ม3

33 480300107 นำย สรำยุทธ์ เอน็ดู ประถมศึกษำ ป5

34 480300110 นำงสำว ภทรกมล นันตะนะ มัธยมศึกษำ ม5

35 480300113 นำย ณัฐชนน เงินศรี ประถมศึกษำ ป2

36 480300130 นำงสำว สุรีพร ชะวีรัมย์ มัธยมศึกษำ ม.2

37 480300134 นำง สุภสัสร รักสนmิ ประถมศึกษำ ป.2

38 480300135 นำงสำว ขนิษฐำ พันธุพ์ำณิชย์ มัธยมศึกษำ ม.1

39 480300146 นำงสำว ณักษ์ลภสั พรหมทำ มัธยมศึกษำ ม.4

40 480300154 นำย วัฒนำ ไชยหำนำม ประถมศึกษำ ป.6

41 480300171 นำงสำว ทศันีย์ เตชะแกว้ ประถมศึกษำ ป.5

42 480300172 นำงสำว วิมลสิริ ทองสุทธิ์ ประถมศึกษำ ป.1

43 480300173 นำงสำว วันวิสำข์ โพธิพ์งษ์ มัธยมศึกษำ ม.4

44 480300180 นำงสำว สกลุภฐรัตน์ เหล็กศรี ประถมศึกษำ ป.2

45 480300189 นำงสำว กมลนัทธ์ อศัวจุฬำมณี มัธยมศึกษำ ม.3

46 480300190 นำงสำว มณทชิำ ปะทรัิมย์ ประถมศึกษำ ป.3

47 480300195 นำย ปริญญำ ประเสริฐสังข์ ประถมศึกษำ ป.6

48 480300197 นำงสำว จิรัชยำ ลำสองชั้น ประถมศึกษำ ป.3
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49 480300202 นำงสำว สิริภคั ทศันส ำรำญ มัธยมศึกษำ ม.1

50 480300205 นำงสำว นันทพร เมฆกกตำล ประถมศึกษำ ป.6

51 480300209 นำงสำว วิชุดำ ภเูปว้ ประถมศึกษำ ป.2

52 480300220 นำงสำว พรนภำ ลำมัน ประถมศึกษำ ป.6

53 480300239 นำงสำว วริศรำ ธีรวรกำญจน์ ประถมศึกษำ ป.5

54 480300253 นำงสำว ชลิตำ อนิทร์วงศ์ ประถมศึกษำ ป.6

55 480300264 นำงสำว สิริลักษณ์ ก ำจัดภยั ประถมศึกษำ ป.3

56 480300275 นำย ธีรวิชญ์ สุวัณณุสส์ มัธยมศึกษำ ป.3

57 480300286 นำงสำว รชต พำหะมำก มัธยมศึกษำ ม.1

58 480300295 นำงสำว ณชำรีญำ เผือค ำภู ประถมศึกษำ ป.4

59 480300306 นำงสำว ภทัทยิำ โคตรสินธุ์ ประถมศึกษำ ป.4

60 480300322 นำงสำว เชำวรัตน์ ล ำพำย มัธยมศึกษำ ม1

61 480300324 นำย ชิษณุพงศ์ วิเศษวงษำ ประถมศึกษำ ป3

62 480300335 นำงสำว ภทัรพร พละเดช มัธยมศึกษำ ม.5

63 480300339 นำงสำว นิภำพรรณ นิภำเกษ มัธยมศึกษำ ม.3

64 480300343 นำงสำว นิศรำภรณ์ สำโถน ประถมศึกษำ ป.3

65 480300353 นำงสำว วชิรำ ชมเชย ประถมศึกษำ ป.5

66 480300364 นำงสำว สรัสนันท์ อำจหำญ ประถมศึกษำ ป.5

67 480300372 นำงสำว บวับษุกร สอนค ำปน ประถมศึกษำ ป.6

68 480300378 นำงสำว กมลวรรณ แสนบญุมี ประถมศึกษำ ป.1

69 480300392 นำย กฤตวิทย์ ขันแข็ง ประถมศึกษำ ป.2

70 480300402 นำงสำว สำวิตรี มีบตุรดี ประถมศึกษำ ป.1

71 480300406 นำงสำว ญำณี เมธำพิสิทธิกลุ ประถมศึกษำ ป.1

72 480300409 นำงสำว วริศรำ ทพิเจริญ ประถมศึกษำ ป.5
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73 480300414 นำงสำว ศศิวิมล กว้ำงชัยภมูิ ประถมศึกษำ ป.4

74 480300419 นำงสำว รัตนำภำ เกษตรสินธุ์ มัธยมศึกษำ ม.1

75 480300446 นำงสำว วรัญญำ วงษ์ชำดี มัธยมศึกษำ ม.3


