
เอกสารแนบท้าย 1

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเปีนพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1 010001 นางสาวนราวดี วรรณใส
2 010002 นางสาวณัฐกาญจน์ โสรเสริฐ
3 010003 นางอารีรัตน์ คุณภู
4 010004 นางสาวพัชรี จุตทัสสี
5 010005 นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว
6 010006 นางสาวอรีศรา ทองสุข
7 010007 นางอัญชลี สำลี
8 010008 นางอรพินท์ ดีอินทร์
9 010009 นายซยพล หางสลัด
10 010010 นางสาวราตรี ขจรบุญ
11 010011 นางสาวคุภลักษณ์ แสนศรี
12 010012 นางสาวอรทิวา ขาพิทักษ์
13 010013 นางสาวโสรยา อิซา
14 010014 นายภูเบส เบื้อนา
15 010015 นางสาวฐิติพร บุตรศรี
16 010016 นายธนเดช เย็นวัฒนา
17 010017 บางสาวกวีณา รอดคง
18 010018 บางสาวซลธิขา สุทธิประภา
19 010019 นายปิยพจน์ เพ่งพวง
20 010020 นางสาวปุณรดา วนิซธนินท์
21 010021 บางสาวบุษกร วงษ์กวน
22 010022 นางสาวสิรินทรา จันทะขาว
23 010023 นางสาวอมสรดา พิมพ์ทอง ^ ' ' ---------
24 010024 นายเฉลิมขัย เดชเสน /  s f f  "X  \
25 010025 นางสาวพนารัก ชำนาญ)[ 2 1 0 \  _j\
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 2 ถึง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี เ0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 3 ถิง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
76 010076 นางสาวรักษิณา สายทอง
77 010077 นางสาววารินทร แช่มม่ัน
78 010078 นางสาวอรไท คำผาเคน
79 010079 นางสาวมูนา อาแว
80 010080 นางสาวดวงดาว สุขนิคม
81 010081 นางสาวสาริศา เดฃกุญขร
82 010082 นางสาวเกตคิณีย์ หงษทอง
83 010083 นายศุภขัย รัตนราตรี
84 010084 นายศุภซีพ ซมภูพวก
85 010085 นางสาวปรียาพร บุญหว่าน
86 010086 นายวรวิทย์ ชุ่มชิต
87 010087 นางสาวณ'ขขา ปานโต
88 010088 นางสาวจารุรัตน์ กองเมือง
89 010089 นางสาวสุวิภา ต่างใจ
90 010090 นายณัขพล สิริมโนวงศ์
91 010091 นางสาวสรัลพร แสงคิริ
92 010092 นางสาวพิซซาภา จันทร์แย้ม
93 010093 นางสาวพนิดา ครุนันท์
94 010094 นางสาวสุนิดา สุดสาคร
95 010095 นางสาวสุขาวลี พูนเนียม
96 010096 นางสาวปุญยวิย์ อรรถบท
97 010097 นางสาวนิศากร ปิทมาจำปาสา
98 010098 นายคมซาณ ทองทับVJ£L
99 010099 นางสาวพรคิริ แส์นกตัว------ 7^s.
100 010100 นายอดิส ักดี้^สอทั่ข ั้ J ' ‘j \  \



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
101 010101 นางสาววันวิสา อำภา
102 010102 นางสาวยุพาวดี มอญใต้
103 010103 นางสาวซวัลลักษณ์ พงษ!ทย
104 010104 นายเจตวัฒน์ จารุฤกษ์
105 010105 นายหรัณย์ สารวัน
106 010106 นางสาวนภาพร ขานไข
107 010107 นางสาวสริตา เป้าซัง
108 010108 นางสาววริษฐา เงินช้าง
109 010109 นายรวิสุต ศรีสงวน
110 010110 นางสาววลัยลักษณ์ จินดาหลวง
111 010111 นางสาวจารุวรรณ ยิ้มประยูร
112 010112 นางสาวดาวใจ นกเทศ
113 010113 นางสาวธันย์ชนก แก่นแก้ว
114 010114 นางสาวสิรีนญา พุฒพันธ์
115 010115 นางสาวกศิธิ'ซา ติคำลำ
116 010116 นางสาวมณฑิรา เซษรัมย์
117 010117 นางสาววิยะดา กัณทิศักดิ้
118 010118 นายกิตติศักดิ้ สุทธะต้ัง
119 010119 ว่าที่ ร.ต.หญิงฤทัยรัตน์ เบี่ยงสวาท
120 010120 นางสาวอิงธุอร ผดุงศาสตร์
121 010121 นายพรพิพัฒน์ หนูทอง
122 010122 นางสาวจรัสทิพย์ ไทยตระกูลพาณิช
123 010123 นางสาวกชพรรณ คล้ายวันเพ็ญ
124 010124 นางสาวเมธินี สมบรลวั" บ่ี
125 010125 นางสาวปิทมา พักขาว. /  \  !  ; \
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 6 ถิง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการท่ี'วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
151 010151 นางสาวพิชญาภา ประทุมมัง
152 010152 นางสาวบุษญา คำหงษา
153 010153 นางสาวเนตรขนก สหธารา
154 010154 นางสาวจรรยาภัทร คงแก้ว
155 010155 นางสาวมณีรัตน์ บุญต้อม
156 010156 นางสาวกัญญาพัชร รัตนพันธุ
157 010157 นางสาวเกสราพรรณ ขวัญเพชร
158 010158 นายวริศ บุญวรสถิต
159 010159 นางสาวนริศรา แท่นทอง
160 010160 นางสาวนํ้าฝน ยุวะพรม
161 010161 นางสาวภฑิรดา วงศ์ผัน
162 010162 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฃุติมณฑน์ ทุ่มมี
163 010163 นางสาวอารีย์ ท่ังทอง
164 010164 นางสาวพัชรินทร์ สอนแก้ว
165 010165 นางสาวคณัสวรรณ สมคิดสรรพ์
166 010166 นายอนุวัฒน์ วงแสนคำ
167 010167 นางสาวพัทธนันท่ สุวรรณประเสริฐ
168 010168 นางสาวสุฑามาส ตู้คำมูล
169 010169 นางสาววัชรี บุตสบา
170 010170 นางสาวพัธนิภา จิตรดา
171 010171 นางสุมนา พิบูลแถว
172 010172 นางสาวรินท่ลภัส ปีญญาพฤกษ์
173 010173 นางสาวรอเม๊าะ มะมิง
174 010174 นายมนูญ จันทรักษ์ .

175 010175 นางสาวรุ'จาภา จันพรเดิม y / y  ไ \
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราขการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หบ้า 8 ถิง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
201 010201 นางสาวจันทนิภา โนนทิง
202 010202 นางสาว้เบญจวรรณ โพซิ'โชติ
203 010203 นางสาวเนตรนภา จันทรัตน์
204 010204 นางสาววัลยา บ่อคิลปี
205 010205 นางสาวณัฐขญา วังบุญมี
206 010206 นางสาวอรจิรา เลิศศรี
207 010207 นางสาวนฤภรณ์ ปีนจอม
208 010208 นางสาววัลย์ลดา ธรรมรังษี
209 010209 นางสาวอิสรีย์ โค้วศรีวงษ์
210 010210 นางสาวอริศรา ขันตรี
211 010211 นางสาววิขุดา สิทธิขัย
212 010212 นางสาวเพาวิธู อุไร
213 010213 นางสาวเนตรนภา ต้นคิริ
214 010214 นางสาวอสินดา ไพคำนาม
215 010215 นางสาวลภัสรดา อุดหนุน
216 010216 นางสาวภูริซญา บุราณรมย์
217 010217 นางสาวกัลย์ขญาภรณ์ เปลี่ยนหยวก
218 010218 นางสาวอรวรา รัตนะ
219 010219 นางสาวพิซญาพร ขัตติ
220 010220 นางสาวสุนิสา ทองสุธารักษ์
221 010221 นางสาวปทิตตา ศรีวิชัย
222 010222 นางสาวธัญ6!!นก ปิมแก้ว
223 010223 นางสาวสุชาดา เหลื่อมทองหลาง
224 010224 นางสาวปรารถนา เงเลิศ' £

225 010225 น างส าว ป น ัด ด าบ ุเย ูล ้อ ^ก ้^^ ,1 •ช■ กุ \  \
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานรา'ชการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
226 010226 นางสาวณฎฐธิดา สุริยันต์
227 010227 นายธนเดช สุ่มมาตย์
228 010228 นางสาวพรนภา กุวงษา
229 010229 นางสาวฃยุดา วินิจสร
230 010230 นางสาวมะลิวัลย์ ฉุนหอม
231 010231 นางสาวอารียา คุ้มโรย
232 010232 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรีพร วามะกัน
233 010233 นางสาวฟมิกา ปราศัย
234 010234 นางสาวจิรัญญา คำเกลี้ยง
235 010235 นางสาวรัตนวดี พัวพันยุทธการ
236 010236 นางสาวสุวิมล พืชหมอ
237 010237 นางสาวธมนวรรณ ดีเทศ
238 010238 นางสาวซมชนก ป้ญจรัตน์
239 010239 นางสาวสุพรรณี บัวเกษ
240 010240 นางสาวนูซสรา ใครอามาตย์
241 010241 นางสาวอัจฉราภรณ์ มาเส็ง
242 010242 นางสาวกาญจนา ทองสุฃดี
243 010243 นายศรันณ์พร สุขพรรณ์
244 010244 นางสาวกุหลาบ โทรัตน์
245 010245 นายรัฐศักดิ้ ศรีจันทร์
246 010246 นางสาวอณัข'ซา ธนูสิลน์
247 010247 นางสาวรัชดาภรณ์ อยู่สืบเชื้อ
248 010248 นางสาวธัญพร อู'อรุณ
249 010249 นางสาวทักษพร จัพมัะณี J

250 010250 น างส าวส ุภ าพ ร/ว ุฒ ิพ ั^^  1/  -  ไ}\  \
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
251 010251 นางสาวนํ้าฝน คล้อยสุวรรณ์
252 010252 นางสาวพิมพ์พิซขา ไหวดี
253 010253 นางสาวกักศริญญา สมภาร
254 010254 นางสาววิขุดา ศศิธรศุภกิจ
255 010255 นางสาวคิริยากร แก้วคำ
256 010256 นางสาวอัสมาร์ สุฃะเกศ
257 010257 บางสาวปวริศา พวงพิลา
258 010258 นางสาวรัตนา ผดุงรัตน์
259 010259 นางสาวสุขศรี คีรีปรีขาวิทย์
260 010260 นางสาวอลิษสา ยางงาม
261 010261 นางสาวกมลชนก กุลยบุตร
262 010262 นางสาวสุพิซฌาย์ อ่วมนิล
263 010263 นางสาวรัตนาภรณ์ หมื่นชำนาญ
264 010264 นางสาวปรวี หงษ์ต้น
265 010265 นางสาวณัฐธยาน์ นาคแก้ว
266 010266 นายภูวดล ทามา
267 010267 นางสาววรรณภา วงษ์ทอง
268 010268 นายอนุขาติ เยาวขันธ์
269 010269 นางสาวดวงพร ช่ืนสงวน
270 010270 นางสาวคณิศร ผลิผล
271 010271 นางสาวเพ็ญคิริ บุญวงศ์
272 010272 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมิพงศ์
273 010273 นางสาวยุพิน จันทร์เพ็ซร์
274 010274 นางสาวมาริษา บ ัวพ ันธ ุ/'" f

275 010275 นายณรงค์ฤทธี้ ต ่อ ^ ส ง ห ^ ^ J 1/   ̂ ท ้บ ุ \
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 12 ถิง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
301 010301 นางสาวอมรรัตน์ คงสนุ่น
302 010302 นางสาวสุบีย์ หัดนอก
303 010303 นางสาววณัฐยา สิริกานต์รวี
304 010304 นางวรัญญา กองน้อย
305 010305 นางสาวภันทิลา ภมรพงษ์
306 010306 นางสาวอ,มุขสรา ลาสันต์
307 010307 นางสาวสุพิฃฌาย์ ศิรสิทธินันท์
308 010308 นางสาวฝนทิพย์ คำกันหา
309 010309 นางสาวกนกอร ใบบัง
310 010310 นางสาวนรินทร เพชรสูงเนิน
311 010311 นางสาวเตาภรณ์ เทียมนรา
312 010312 นางสาวฐิติมา ปาหลา
313 010313 นายกิตติศกดิ้ พิญญะพันธุ
314 010314 นางสาวพัชรกัณย์ อุทรสธนไพศาล
315 010315 นางสาวสุริยุพา เสนายอด
316 010316 นางสาวซุติกาญจน์ คำมุงคุณ
317 010317 นางสาวจินตหรา ทองหล่อ
318 010318 นางสาวนิชกานต์ ไพชำนาญ
319 010319 นางศยามล วงกาวิล
320 010320 นางสาวภัทรานิษฐ ศุภกำเนิด
321 010321 นายธนพล ย่ิงได้ชม
322 010322 นางสาวบุญเสริม นานอก
323 010323 นางสาวอาภาสิริ อภิบาลศรี
324 010324 นางสาวเนตรฤทัย โสกุมล'"
325 010325 นางสาวกรรณิกา น ุ่า แ ก ้พ / ท ้/  ; \

ท '
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ชื่อสกุล
326 010326 นางสาวนิติยา ใจดี
327 010327 นางสาวกมลวรรณ สมแสง
328 010328 นางสาวอ้อมจิต บุญกาญจน์
329 010329 นางสาวมุทิตา บุตรจันทร์
330 010330 นายติณณ์วาริท ธนชนม์ญาโรจน์
331 010331 นางสาวอริสา สุขทอง
332 010332 นายปรัชญา นามละคร
333 010333 นางสาวอัญธิดา แก้วงาม
334 010334 นางสาวชลดา มาเพ็ง
335 010335 นางสาวสุภาสิตา แก้วงาม
336 010336 นางสาวซนัญขิดา แก้วประเสริฐ
337 010337 บางสาวประภาพร ผลาจันทร์
338 010338 นางสาวธนาภรณ์ เชียวสีทอง
339 010339 นายมูฮำหมัดยุสรี กาเซ็ง
340 010340 นายสุทธิลักษณ์ ลีหัวเขา
341 010341 นางสาวกวินทรา ภู่ภีโญ
342 010342 นางสาวจำนัญจา วงษ์พันธุ
343 010343 นางสาวทิพวัลย์ ธรรมนัติ
344 010344 นางสาวศิลาชล แจ่มชุบทด
345 010345 นางสาวสุนันทา เกิดแปน
346 010346 นางสาวณัฐกานต์ วงษ์กต
347 010347 นางสาวนันทนา ศรีจันทร์
348 010348 นางสาวรัตนา ชุมทอง
349 010349 นางสาวชลธิขา เพ็องบุ้ง /
350 010350 นางสาวภัทราวดี y lf j ส ืบ ุบ ุ้' ไ N  \

5  1
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 15 ถึง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
376 010376 นางสาวอารีย์รักษ์ ปีตถาวะโร
377 010377 นางสาวสิริลักษณ์ แจงขุด
378 010378 นางสาวมุทิตา อนุศาสนนันทิ
379 010379 นางสาววันเพ็ญ แก้วอินทรี
380 010380 นางสาวชิตชนก สุฃสวัสด้ี
381 010381 นางสาวสิริขวัญ ทองมี
382 010382 นางสาวถวิตา กองทุ่งมน
383 010383 นางสาวซญาภา หาญสกุล
384 010384 นางสาวกรรณิการ์ ทวีเหลือ
385 010385 นางสาวสโรซา นาคอยู่
386 010386 นางสาววิไลลักษณ์ จงรกษ์
387 010387 นางสาวจิรนันทิ ทองโกมุท
388 010388 นางสาวมัณฑการ พุ่มซาวสวน
389 010389 นางสาวกุลธิดา วงศรีปราการ
390 010390 นางสาวซอเiน๊ะทิ หมัดจะกิจ
391 010391 นางสาวกฤติญา โพแตง
392 010392 บางสาวพรรณิ หม่ีอ,โป
393 010393 นางสาวสุพรรษา แก้วพับพาบ
394 010394 นางสาวมินทรีตรา ไม้น้อย
395 010395 นางสาวรุสมีนี หะยีเต็ง
396 010396 นางสาววชิราภา เกตุงาม
397 010397 นางสาวซยาภรณ์ เจริญวงศ์
398 010398 นางสาวสุพรรษา จันทวงษ์
399 010399 นายพรรณศวัส ชัยชุมyุ d  A

400 010400 น างส าว ป ีท ม าภ ร ถ /ด ้ว งพ ัร ั้/1 -5..Y \  \
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 17 ถึง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 °  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
426 010426 นางสาววิภาดา เวชกามา
427 010427 นางสาวกฤษณี กฤษณะทรัพย์
428 010428 นายกฤษณพล จันทร์พวง
429 010429 นางสาวทิพย์วัลย์ พันธ์คล้า
430 010430 นางสาวมีนา จำปาดะ
431 010431 นางสุนันทา กันธิยา
432 010432 นางสาวคิริพรรณ กันธิยา
433 010433 นางสาวชนิดา ศรีสวรรค์
434 010434 นายนราธร อัคพราหมณ์
435 010435 นางสาวกมลวรรณ การภักดี
436 010436 นางสรัญญา สองแก้ว
437 010437 นางสาวรัตนาภรณ์ จารีย์
438 010438 นางสาวธัญญารัตน์ กาแก้ว
439 010439 นางสาวสุกัญญา บัวศรี
440 010440 นางสาวภานุมาศ ป้อมบ้านต้า
441 010441 นางสาวเจนจิรา สังรวมใจ
442 010442 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชิต
443 010443 นางสาวณฤทัย โพธิมาต
444 010444 นายจักรขัย บิลระโอ๊ะ
445 010445 นางสาวคิวาพร อยู่พะเนียด
446 010446 นางสาววารินี เนียมสูงเนิน
447 010447 นางสาวกานดา ตะวัน
448 010448 นางสาวสิริกานต์ พี่พิมาย
449 010449 นางสาวจิราภรณ์ สุข?rfร ^  ร  /

450 010450 นางสาว’ฃนิษฐา บุ้ข้ัถมY  p / Q .
73

ใ๗
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
451 010451 นายอรรถกานต์ ม่ิงทองโต
452 010452 นางสาวณัฐสิรี หอมยิ่ง
453 010453 นางสาวทัศนีย์ ภู่กัน
454 010454 นางสาวสุธีตา แสนขัด
455 010455 นางสาวอุษ๓ย์ สุวรรณ์
456 010456 นางสาวสุภารัตน์ กำมา
457 010457 นางสาววนิดา โชคขัยวันดี
458 010458 นางสาวศศิพร เนื่องแก้ว
459 010459 นางสาวทอฝืน บุญเอก
460 010460 นายอธิวัฒน์ อยู่สบาย
461 010461 นางสาวพิมลวรรณ ก่อเกิด
462 010462 นางสาวลลิตา ขุ่นฮวด
463 010463 นางสาวสุรีย์พร สิงห์งาม
464 010464 นางสาวขโลบล แนมขุนทด
465 010465 นายวิซยุตม์ แย้มรุ่ง
466 010466 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจียระไน โสมสี
467 010467 นางสาวแก้วกานต์ จันทบูชา
468 010468 นางสาวสิริรัตน์ บุญระขัยสวรรค์
469 010469 นางสาวเพ็ญนภา สิริสำราญ
470 010470 นางสาวหทัยภัทร แถมสุข
471 010471 นางสาวจิรนุช ขอร่มกลาง
472 010472 นางสาวธิดารัตน์ คำลอย
473 010473 นางสาวสุภาภรณ์ เคาะเชอ
474 010474 นางสาวภัผธิมา มะกาว
475 010475 นางสาวพรหมชนก ร ัต ^ ส ุว ร ร ญ ิ\

หน้า 19 ถึง 339



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 20 ดิง 339



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 21 ถึง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน้า 22 ถึง 339



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเบ็เนพนักงานราชการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานธรการ

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
551 010551 นายเกียรติกวิ'นทร์ ศรีซญาภา
552 010552 นายบูคอรี อาแซ
553 010553 นางสาวเบญจมาศ แสงรัตน์
554 010554 นางสาวรัตนากร เดซอุดม
555 010555 นายครรชิต ป่นนาค
556 010556 นางสาววานีซา สะอิ
557 010557 นางสาววิซุดา บุญเพิ่ม
558 010558 นางสาวชูขวัญ ร่องระกำ
559 010559 นางสาววรรณวิศา อุไรรักษ์
560 010560 นางสาวเจติยา ศรฮ่งท้ /
561 010561 นางสาวศุทซิ'ปี รัตนสูตํเน์,V 1,1 \
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1 020001 นางสาวธนัญญา ลือราฃ
2 020002 นายพระทอง สาระศรี
3 020003 นางลักษมี บุญฤกษ์
4 020004 นางสาวขนิภา นับถือสุข
5 020005 นางสาวนิษฐาภรณ์ รัตนประดิษฐ์
6 020006 นายขวินท์ ตันเจริญ
7 020007 นางสาวขวัญจิรา ภักดี้ประไพ
8 020008 นายธีรศักดี้ ตระกูลศรีมงคล
9 020009 นางสาววิรัญจ์รักษ์ สุวรรณฤทธิ้
10 020010 นางสาววันทนีย์ ชุมศรี
11 020011 นางสาวเสาวลักษณ์ นัยเจริญ
12 020012 นางสาวศุภัคศิริ ภู่ระโหง
13 020013 นายนรภัทร ตันสมบูรณ์
14 020014 นางสาวนิภาพร พิศสุวรรณ
15 020015 นางสาวกาญจนา อะสาร
16 020016 นางปฐมากร เหล่าขัย
17 020017 นางสาวซณิตา ศำปลุ ^  /
18 020018 นายพศิษฐ์พ ิ^สาบูท ั่ข ั้y /J ■ ^ }\  \



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หน้า 25 ถึง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หน้า 26 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
51 030051 นายกรุณชาติ พระปฐมนาวี
52 030052 นางสาวพัฃาวดี สุนทร
53 030053 นายอาลีฟ หะยีสาและ
54 030054 บางสาววิขุดา ประชานันท์
55 030055 นางสาวสุภาพร ชูดำ
56 030056 นางสาววีรันตา พระโพธ๋ึ
57 030057 นางสาวญาดา วัชระมโนกานต์
58 030058 นางสาวศศิวีมล วีระสัมฤทธี้
59 030059 นายโสภณวีขญ์ เหมือนสังข์ดี
60 030060 นางสาวณัฐฐาวีร์ วรรธนะชูข่ืน
61 030061 นางสาวภัคภิญญา วงษ์บุญตรี
62 030062 นางสาวจีนตาภา พัฒนไพบูลย์วงศ์
63 030063 นายบัญชา เทียมศรี
64 030064 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ์ธนาภา แสงใส
65 030065 นางสาวรักษมล ศิริวัฒบ์
66 030066 นางสาวพิซญา จานฉิมพลี
67 030067 นางสาวขนัญซิดา ฤทธิ้รักษา
68 030068 นางสาวศิวีตา เต่าคง
69 030069 นางสาวทัพวรรณ สุระเสน
70 030070 นางสาวสุพาภรณ์ สาลี
71 030071 บางสาวเจนจีรา เหมือนกรุง
72 030072 นายสป้ณณ์ นวลนก
73 030073 นางอัสน๊ะ เล่ทองคำ
74 030074 นางสาวอัญซิษฐา ทับทินศรี .
75 030075 นางสาวกนกอร กล่อมัเกล้ี&ตํ& ( ( , ^ •ภ\  \
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

.น/ทๅรุ๙ '^

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
76 030076 นางสาวบุษยา มาลา
77 030077 บางสาวพรพรรณ ตาบประดับ
78 030078 นางสาวสุกัญญา สุกัณฑ์
79 030079 นางสาวอุษณีย์ มาสุข
80 030080 นางสาวปุณิกา ทราธรณ์
81 030081 นายกนกพิฃขา วงค์คำ
82 030082 นางสาวซนนิกานต์ คำไสย
83 030083 นางสาวศิริญญากรณ์ สุขพิพัฒน์
84 030084 นางสาวอริญญา พันธุเณร
85 030085 นางสาวฃัญญา วุฒิกาญจนวัตร
86 030086 นางสาววรินทร โพธิ้เจริญ
87 030087 นางสาวจงลักษณ์ ตันเมทา
88 030088 นางสาวกิติยา โพธ'หล้า
89 030089 นางสาวสุภัสสร ซนะพันธ์
90 030090 นายเอกภพ บุญอาจ
91 030091 นายจักรภพ บุตรนุข
92 030092 นางสาวมุนิล ทวาเรศ
93 030093 นางสาวประพาฬรัตน์ บุญมา
94 030094 นางสาวธฤษวรรณ อาภรณ์
95 030095 นางสาวศุภลักษณ์ ไซยะกาศ
96 030096 นางสาววริศซา ฉลาดดี
97 030097 นางสาวณิฃาภัทร มูลหา
98 030098 นางสาวธิติมา วุ้นนที
99 030099 นางสาวสุวรัตน์ฃูทอง /  — ^ > \
100 030100 นางสาวศศิกานต์ยอฝหา๙ 7  f  ร / ก ุ'  ' \  \
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการที่,วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

การ0 ^

ชือ -ข ีอสกลเลขประจาตัวสอบ
030126 นางสภทรา คนซม

นางสาวณัฐริกา อัมพฤกษ์030127
นางสาวอรอนงค์ เพ็ญจำรัส030128
นางสาวสลิลทิพย์ ผลึกเพฃร030129
นางสาวณ์ฐฤดี ก๋าคำ030130
นางสาวสุชิ'รา โพธ้ิศรีทัต030131
นางสาวสนิสา พรสงเนิน030132
นางสาวปารณีย์ พงษ์เดซา030133
นางสาวเบญจวรรณ พูลสวัสดิ030134

030135 นางสาวภกดดนนท เพซรสก
นางสาวพิมพ์ซนก คงอนันต030136

030137 นางสาวกาณจนาพร สขอบล
นางสาวสภิพถฑรัตน์ พวงพิฒน์030138 ว QJ V

นางสาวเนตรนภา คำซาลึ030139
นางสาวนภัสวรรณ พวงคลัง030140
นางสาวภัทรานิษฐ์ โนนสูงเนิน030141
นางสาวสุทธิดา พันธ์จำปา030142
นางสาวภคพร มาลัยเจริญ030143
นางสาวทิพยวัลย์ จินะไชย144 030144
นางสาวกัญวรา ดอกเดีอธวัล030145
นางสาวดวงแก้ว ห้วยหงษ์ทอง030146
นางสาวสรัณภัสรเอกสกลพันธ์030147
นายพรศักดิข้อยี่แซ่030148
นางสาวอังศณา หนมี030149
นางสาวซนิดา เต'ซะไตรภ030150
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี น) สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
201 030201 นางสาวชุติมา สุราฤทธ้ี
202 030202 นายธนกร ชูสวรรค์
203 030203 ว่าท่ี ร.ต.จิรศักดึ๋ ยกซ่ือ
204 030204 นางสาวพรนิภา หลวงเดช
205 030205 นางสาวฐิติพร หม่ืนใจ
206 030206 นางสาวดวงฤทัย ศรีจันทร์
207 030207 นางสาวสุชาดา ทวยไธสง
208 030208 นางสาวบูรฮาทีเซา สาและ
209 030209 นางสาวอรนลิน ผุดผ่องนพคุณ
210 030210 นางสาวสุนิษา หมัดอาหมีน
211 030211 บางสาววิภาวรรณ วินฉิมพลี
212 030212 นางสาวเบญจวรรณ มีซาวนา
213 030213 นางสาวรัฐณาวดี ฦาซา
214 030214 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภา ชีวะกุล
215 030215 นายอาทร ศรีมงคล
216 030216 นายศักดึ๋ชัย เมาลีวีระกุล
217 030217 นายณัฐพล เจ็งสวัสด้ิ
218 030218 นางสาวสุชารัตน์ เกาะแก้ง
219 030219 นายทัศนพล ต่อหยกสกุลชัย
220 030220 นางสาวสรัลชนา ส้มส้า
221 030221 นางสาวนาบีละห์ อาแว
222 030222 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
223 030223 นางสาวนิติมา โดยศรีเอี่ยม-
224 030224 นางสาวปุญญภัทร/พ ษ จร>น-------
225 030225 นางสาวพิกล สม/ด /  ร / { X-  ’ - J s m  X > J»  V: ■■■-■/ \— --------------

' A1 <^,
^ M ^  ร ' ' ■ ร ' ‘
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
226 030226 นางสาวเกตุนภา ผิวผุด
227 030227 นายธนวัตร คำประเทือง
228 030228 นางสาวศิริวรรณ ซิวปรีชา
229 030229 นางสาวนฤมล ไชยพร
230 030230 นายอาณากร รอดนุ้ย
231 030231 นางสาววารุณี เห็นท่ัว
232 030232 นางสาวปริตา เหรียญปรีชา
233 030233 นางสาวณิชารีย์ สิทธิพงศ์
234 030234 นางสาวศุภรดา ทับเส็ง
235 030235 นางสาวเบญจวรรณ ชาวสะอาด
236 030236 นายเกรียงไกร จันทบูรณ์
237 030237 นางสาวลลดา หอมจัด
238 030238 ว่าที่ ร.ต.ปุณณภม พัฒนทวีลาภ
239 030239 นางกาญจนา บุญปวน
240 030240 นายภูมิสิทธิ๋ พึ่งเพียร
241 030241 นางสาวชไมพร เชื้อแดง
242 030242 นางสาวทิพวรรณ ระวังวงศ์
243 030243 นายชุฟยาน สาเส็ง
244 030244 นางสาว'ชนาภรณ์ แสงวิจิตร
245 030245 นางปียะพร หาดทราย
246 030246 นางสาวนัทธมน วัฒนะเกาะ
247 030247 นางสาววิษณุการณ์ หน่อคำ
248 030248 นางสาวสุชาดา ลือสมุทร
249 030249 นางสาวณัฐริกา เอี่ยฟ้บุซ -
250 030250 นายณีฐขลัยย์ \  \

% s พ ,
ty s j j  ท า ร พ ^
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร ั้งท ี1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
276 030276 นางสาวชุติมา แสงสี
277 030277 นางสาวเพ็ซรรัตน์ นามนิล
278 030278 นางสาวชุติกาญจน์ ออมสมสวย
279 030279 นางกันต์สินี เกียรติบูรณกุล
280 030280 นางสาวนัทธพัขณ์ โพธ้ีสาวัง
281 030281 นายสุพัฒน์ อ่ิมบุญสุ
282 030282 นางสาวศิรินาถ สุวรรณรัตน์
283 030283 นางสาวอรุโณทัย จันทร์โต
284 030284 นางสาวมนัสนันท์ สระคูพันธ์
285 030285 นายสุเมธ ดวงบุตร
286 030286 นางสาวณัฎฐณิขา ถนอมสุข
287 030287 นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปี
288 030288 นางสาวสาวิตรี จูมทอง
289 030289 นางสาวธัญญามาศ ใจสมุทร
290 030290 นางสาวปียะธิดา ไสสี
291 030291 นางสาวดวงหทัย เตขะวัชรนานนท์
292 030292 นายปรินทร์ เชิดชู
293 030293 นายรักชูเกียรติ ซมภูแดง
294 030294 นางสาวชุดา พุฒแย้ม
295 030295 นางสาวเสาวลักษณ์ จันเลื่อน
296 030296 นายไพรวรรณ์ ศรีภา
297 030297 นางสาวปณิซา ลิมปีพิทักษ์พงศ์
298 030298 นางสาวกลทินี วิรณพันธ์ ^ ______
299 030299 นางสาวฐิติยาพร มงคลจักรวา^---^-— ^  \
300 030300 นางสาวอรอนงค์ผด/( ศ ร ี/ / ^ ^  ร ี, f \  \
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ขื่อ - ขื่อสกุลเลขประจำตัวสอบ
นางสาวพิฃซานันทศรีน้อยพรม030301
นางสาวยพารัตน์ สวรรณกาศ302 030302
นายเด่นซย แดงอาจ030303

4 oนายปียขนนํ ทาสนา304 030304
นางสาวจันทิมา นาลา305 030305
นายกฤตภาส รสร่ืน030306
นายธีรภัทร วิวิธเกยรวงศ307 030307
นางสาวซากีน๊ะหมะลี030308
นางสาวภัสซญามณฑ์ เพ็ขรทองหลาง030309309
นายธนซาติ โคตรเวียง030310310
นางสาวรัฃฎาพร รัตนบำรุง030311
นางสาวภัลยา เพองประสบ030312312
นางสาวอรณา พงษ์'พันธ์030313
นางสาววริยาภรณจันทร์แก้ว030314314
นางสาวฆนวารี เกิดสุข030315315
นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย์030316316
นางสาวศรัณยพัทธ์ นาคนิมิตร030317317
นางสาววัฒนาลัย ขัยขาญวิทย์030318318
นางสาวอไรวรรณ โฉมสันเทีย030319

320 030320 นางสาววภาว ฉมบุญอยู
นางสาวพิตตินันท์ บุญฤทธ้ีเดโซขัย030321
นางสาวปียมาส คำเมืองไหว030322322
นางสาวจิราพร บรมสิทธี030323323
นายณัฐพล กิจการ324 030324
นางสาวพัขมณฑ์ สุฃค030325325
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
326 030326 นางสาวรัตนาภรณ์ ซุบรำ
327 030327 นางสาวชนิดา วาจาดี
328 030328 นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี
329 030329 นางสาวพรฃิตา เพชรแก้ว
330 030330 นางสาวเกศรีนทร์ เกตุรักษา
331 030331 นางสาวฉัตรชนก ศรีษะนาราช
332 030332 นายพิรุฬท์ โยงรัมย์
333 030333 บางสาวธนิดา วิมลเศรษฐ
334 030334 นางสาวกัญญพร พนัน'ชัย
335 030335 นางสาวจิราวรรณ อุ่นอาวรณ์
336 030336 นางสาวอรอนงค์ ขาวนุ้ย
337 030337 นางสาวซญานิศ เวชกุล
338 030338 นางสาวสิรีลักษณ์ รังใส
339 030339 นางสาวกมลวรรณ สุวิสุทธ้ี
340 030340 นางสาวสุนิสา สินน้ําคำ
341 030341 บางสาวธนพร เจริญนาม
342 030342 นางสาวนพวัน คำวิกิต
343 030343 นางสาวอรุณกมล มัจฉิม
344 030344 นางสาวจรวยพร สิงหราไชย
345 030345 นางสาวใจสุจินต์ สวนไผ่
346 030346 นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณ์
347 030347 นางสาวฐิตินันท์ สุขมณี
348 030348 นายยศกร สูงใหม่
349 030349 นางสาววรรณวิมลอ่วฬเนตร ,
350 030350 นางสาวสุ,รินธรจิง)กัเ'ริญ, :

V ,

ะชุ
.1 § , /
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ซ่ือสกุล
351 030351 นางสาวอภิซญา นาคมรกฎ
352 030352 นางสาววรรณนิภา ประดิษฐพงษ์
353 030353 บางสาวสุธิดา ถาวรกูล
354 030354 นางสาวลภัสรดา เกตุหอม
355 030355 นางสาวพนัซกร คงสุวรรณ
356 030356 นางสาวขนกนาถ ศรีษะนาราข
357 030357 นางสาวนภัสนับท์ คุณพนา
358 030358 นางสาวทิฆัมพร วิชัยสกุล
359 030359 นางสาวนันทวัน ราชคม
360 030360 บายฉัตรดนัย ไกรแก้ว
361 030361 นางสาวอัจจิมา ไซยมณี
362 030362 นางสาวอุมาพร บันทรัตน์
363 030363 นางสาวอภิญญา หวันเน
364 030364 นายณัฐพล พิมพ์สุวรรณ
365 030365 บางสาวณัฐญาภรณี วิโรจน์ปิญญาภรณ์
366 030366 นางสาวชฎาพร นาคสิงห์
367 030367 นางสาวพุธิตา สุขศรีสังข์
368 030368 นางสาวเพลงพัดซา ทวนทอง
369 030369 นางสาวพัชริ'นทรี เทียมกระโทก
370 030370 นางสาววริษา ภูฆัง
371 030371 นางสาวนริศรา เวียงโอสถ
372 030372 นางสาวบันทภรณ์ โกศลยืน
373 030373 นางสาววิชุดา คท ธจ ัน ท ^--------
374 030374 นายวาฤทธิ้ พลมุข/ ^ / ' ' ' '  f  \
375 030375 นางสาวรุ่งธิวๆทนิถทซื่•. )  \  \
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

/ ว ัม ; ท ไ ร โ พ ั/ ' ^ '

ซือ - ขีอสกลเลขประจำตัวลอบ
นางสาวจตพร บณ'ช่วย030376
นางสาวจินต์จฑา ไซยมะโน030377377
นางสาวกนกกาญน์ คงคล้าย378 030378
นางสภาวดี จันทร์หง่อม030379379
นางสาวริซาวีร์ อินทพงษ์030380
นายบุญซัย บำเพ็ญทาน030381
นางสาวสโรขา กาสร382 030382
นางสาววิไรรัตน์ ศรีเลิศ030383383
นางสาวพิริยา แสงธป384 030384

030385 นายธนดล เศรษรวทยา
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิมผกา บุญรอด030386
นางสาววรนซ มะโนศรี030387
นางสาวฐิติรัตน์ ศรียะรัตน์030388
นางสาวธัญญาเรศ บัวแล้ว030389389
นางสาวกรรณิการ์ เก้ือซู030390390
นางสาวธนิษฐา ตั้งทองณรงค์030391
นางสาววรรณพิมล ขมศรี392 030392
นายภัคพงษ์ วณิข'ซากรกล030393393
นางสาวศุภากร บุตดีพงค์030394394
นางสาวภัทรียา วงค์สวัฒน์030395
นางสาวพรซนก ศรีบุญเริอง030396
นางสาวนิภาวรรณ สิงห์วงค030397397
นางสาวหยาดพิรณ แสงมณีย398 030398

‘ะฝ 1 รนายจรทปตํ พวงสวรรณ030399399
นางสาวอภิณฌาณ สว/รณที่ว1 /030400400
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

^ m snw

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
401 030401 นางสาวกานต์สิรี บัวบุศย์
402 030402 นางสาวสุวิมล วังหิน
403 030403 นางสาวเกวลิน ปะนะรัตน์
404 030404 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม
405 030405 นางสาวอาทิมา วงษ์สีมาอนันต์
406 030406 นางสาวปาริฃาต สักท่ีรัตน์
407 030407 นางสาวรัซต์เตานันทิ ขูสวัสท่ี
408 030408 ว่าที่ ร.ต.อนิรุต โสลิกี
409 030409 นางสาวแวม,ารีแย ประจัน
410 030410 นางสาวปาริฉัตร สิริภัย
411 030411 นางสาวบุศรา สว่างหล้า
412 030412 นางสาวซิซากรณี มังกร
413 030413 นายกฤษดา คงสัมมา
414 030414 นางสาวสุธิดา อ่ิมบุญสุ
415 030415 นางสาวอัญมณี ยงยุทธ
416 030416 นางสาวภัลยกร นาคอ่อน
417 030417 นางสาวสุดารัตน์ ทองผา
418 030418 นางสาวภิรญา น้อยผาง
419 030419 นางสาวสุภสุตา นิราศภัย
420 030420 นางสาวรัศมี ไซยะโภฃน์
421 030421 นางสาวปริขญา เอี่ยมกาย
422 030422 นางสาวสาวินิย์ แซ่จ๋ิว
423 030423 นางสาววซิรณาณ์ วิรานันทิ
424 030424 นางสาวรสสุคนธ์ ม ีท ิฬท ้" ^ ------>s\
425 030425 นางสาวนิศากร เทพจันห ิร ิ' ' บ ุภั! \  \
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
476 030476 นางสาวฐิติมา ฐิติกรกุล
477 030477 นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณา
478 030478 นางสาวหทัยชนก สมแจ้ง
479 030479 นางสาวรัตติกาล จีนลิบ
480 030480 นางสาวภาภินันท์ เกิดโสดศรี
481 030481 นางสาวพรรณนิภา นิลวงศ์
482 030482 นายธวัช'ชัย ศรีวะรมย์
483 030483 นางสาวอสิสา นามไพร
484 030484 นางสาวจิรัซญา อุปชิต
485 030485 นางสาววิจิตรา ธุลารัตน์
486 030486 นางสาวอาภา ทองแผ่
487 030487 บายอดิเทพ สุขโสภณ
488 030488 นางสาวซนิตา เพ็ซรสุด
489 030489 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์
490 030490 นางสาวปวิณา จุมพลมา
491 030491 นางสาวธารทิพย์ พันธ์เรือง
492 030492 นางสาวธัญญาลักษณ์ สะชาพล
493 030493 นางสาวมนัสวี แผนสมบูรณ์
494 030494 นางสาวณัฐรินทร์ ชูมาก
495 030495 นางสาวสมศิริ จารุพัฒน์หิรัญ
496 030496 นางสาวซาลิสา บัวปาน
497 030497 นางสาวศุภิสรา ศรีสร้อย
498 030498 นางสาวตรีรัก โคตรโสภา
499 030499 นางสาวศศินันทิ คำเรือ'ง -------- ^ / '  \

500 030500 นางสาวอรัชพร ห อ ม ิป ^ ส ท ี่ธ ั^  J ■ ;\  \

k
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
501 030501 นางสาวสุวรา แดงสมแก้ว
502 030502 นางสาววิไลลักษณ์ โพธ'ทอง
503 030503 นายพลากร ผดุงสมัย
504 030504 นางสาวกฤษณาพร ปริพุมพ์
505 030505 นางสาวสิริธร แท่นยั้ง
506 030506 นางสาวกาญจน่ญาณ์ เพชร'นกูลเกียรติ
507 030507 นางสาวปาริชาติ พุทธเจริญ
508 030508 นางสาวธมลวรรณ ลํ้าเลิศ
509 030509 นางสาวลลิตา ชั่งสัจจา
510 030510 นายสถาพร เยาวพินท่
511 030511 นายจตุรพัฒน์ คงบัว
512 030512 นางสาวสาวิตรี เกิดช่วง
513 030513 นางสาวสิริยาภรณ์ มูลเพ็ญ
514 030514 นางสาวอมรรัตน์ แสงมณี
515 030515 นางสาวสิริพร จันทร์เกตุ
516 030516 นางสาวสุทธิดา สุขชัยพงศ์
517 030517 นางสาวณยานุช เนื่องแก้ว
518 030518 นางสาววรรรณนิภา สีดำ
519 030519 นางสาววรัญญา บุญประเสริฐ
520 030520 นายณัฐภูมิ ธรรมสาร
521 030521 นางสาวทิพวรรณ หอมระรื่น
522 030522 ว่าที่ร้อยตริวิวัฒน์ เพ่ิมซีลอง
523 030523 นายพิธิวัฒน์ อะทะพรม
524 030524 นายสักด;สิทธึ๋คำเพชรด^
525 030525 นางสาวจิราภา สินื่ม'าตรั้f ? 'ไ \  \

ฯ?,
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการท่ี'วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
526 030526 นางสาวดารารัตน์ ศรีเมือง
527 030527 นางสาวอภิญญา แผ้วเกษม
528 030528 นางสาวปริญซานับท์ หงษ์นภวิทย์
529 030529 นางสาวอินฃุอร บุญวิเศษ
530 030530 นางสาวกมลวรรณ จันทร์ปี
531 030531 นางสาวเพ็ญนภา แก้วบาง
532 030532 นางสาววรรณิศา จักรพันธุวงศ์
533 030533 นางสาววารี ลิกฃะไชย
534 030534 นายศุภกร รวีเดชดำรง
535 030535 นายสหรัฐ สุขมาก
536 030536 นางสาวทัซซกร ปิดะโหตะระ
537 030537 นางสาวเบญจมาศ ศรีโพน
538 030538 นายอมรเทพ ศรีวิเชียร
539 030539 นางสาววซิรา นาคะรัมภะ
540 030540 นางสาวปรีดาวดี มุสิกะพันธุ
541 030541 นางสาวกฤติยาภรณี คำภิระ
542 030542 นางสาวซญาภา พรหมสุข
543 030543 นางสาวจิตติมา ภูมิโคกรักษ์
544 030544 นางสาวอัสม๊ะ นิโซะ
545 030545 นางสาววศิปี เชียวเขิน
546 030546 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ
547 030547 นายณัขพล โตสุข
548 030548 นางสาวพรพิมล สามิภักดี้
549 030549 นางสาวกฤต,ซญานันงท้ผอง^รี''-----^ x  \
550 030550 นางสาวรุ่งเพชร แก้ว,ไหญ' [  y A

0
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่ฮผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
551 030551 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์
552 030552 นายวรรธนะ ผิวเวียง
553 030553 นางสาวเพ็ญพิสุทธี้ พรมมา
554 030554 นายกุลธร ฃุฃันธิน
555 030555 นางสาวสุภาวดี สังขะทิพย์
556 030556 นางสาวพุทธิดา พิลาวัลย์
557 030557 นางสาวสุกัญญา สุขภาค
558 030558 นางสาวชุติมาภรณ์ อุดมพงษ์
559 030559 นางสาวซนัญฃิดา ศรีสุข
560 030560 นางสาวจิณห์วรา เอกลิทธ๋ึ'ชัยพงศ์
561 030561 นางสาวปาลิดา อินทพรโสภิต
562 030562 นางสาวธนาภรณ์ จันทร์กระจ่าง
563 030563 นางสาวมนต์ทิพย์ ประเสริฐพรศักดิ๙
564 030564 นางสาวกรกฎ ประทีปฉาย
565 030565 นางสาวสิรีพร บุญศรี
566 030566 นางสาววรีษฐา ยิ่งยง
567 030567 นางสาวศศิธร ศรีเคลื่อม
568 030568 นางสาววณิขยา เชิดศรี
569 030569 นางสาววณัญญา วิเศษสมบัติ
570 030570 นายมนิด นิเลิศรัมย์
571 030571 นางสาว'ชลธิ1ซา อนุจารวัฒน่
572 030572 นายปรเมษฐ์ ประเสริฐสาร
573 030573 นายนวมิบทร์รัตนพงศ์ธระ -- -
574 030574 นางสาวประภัทวดีตันบุตร-------- \  \
575 030575 นางสาว'ซลลดาอาวร / ' . y A  ห \

C; )
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
576 030576 นางสาวณัฐริกา สุภิษะ
577 030577 นางสาวกนิษฐา วงศ์จันทร์
578 030578 นางสาวจิณต์จุฑา สุวรรณ
579 030579 นายสุทธิพงษ์ ขาวเหลือง
580 030580 นางสาวกขพร งามสูงเนิน
581 030581 นางสาวศรัณย์พร คงทัศน์
582 030582 นายศวีระ สิงหบูลย์
583 030583 นางสาวพรรณทิพา หอมเย็น
584 030584 นางณปภัข เหลือผล
585 030585 นางสาวสุพนิดา สิริเลิศ
586 030586 นางสาวธนาภรณ์ สิวภักดี้วัจนเลิศ
587 030587 นายเทพไท สุขเรือน
588 030588 นางสาวขญานิศ หินจันทร์
589 030589 นายรัขขลิต เสวกโกเมต
590 030590 นายฐิติพงษ์ นามพุทรา
591 030591 บางสาวสิริประภา น่ิมสุวรรณ
592 030592 นายภาธร หงษ์ทอง
593 030593 นางสาวอิสริยาภรณ์ สาหร่าย
594 030594 นางสาวอ้อมมณตา ท้วมพงษ์
595 030595 นางสาวพนิดา โยประทุม
596 030596 นางสาวภัศรา สังเวย
597 030597 นายทรงขัย คำแหง
598 030598 นางสาวรริวณิขข์ วัฒนจรสโรจน์
599 030599 นางสาวพัฃรินทร์ ม ู ล แ ' เ ร ื ย ม .... y 1
600 030600 นางสาวดวง'โจเลา/ทาะ/? T / h  ,  : \  \
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
601 030601 นางสาวปิณณรัตน์ ดำรงค์สนิทภัสร์
602 030602 นางสาวณัฐซา นุชประเสริฐ
603 030603 นางสาวทิวกาล สุวรรณนึก
604 030604 นางสาวชฎากานต์ เฟ้องแก้ว
605 030605 นางสาวพลลภา น้องดี
606 030606 นางสาวลัดดา วาระภาพ
607 030607 นางสาวพัชรี วัฒน'จรส'โรจน์
608 030608 นางสาวชุติมา วงศ์จินดา
609 030609 นายจิตริน วิเศษมณี
610 030610 นางสาวหทัยกาญจน์ เอ้สว่าง
611 030611 นางสาวไลล่า เหมธานี
612 030612 นางสาวฟาริดา บุญขื่น
613 030613 นางสาวโชติกา ทองประเสริฐสุข
614 030614 นางสาวนัซชา ปุทยะบุตร
615 030615 นางสาวกนกนันทิ เนตรีมะลิ
616 030616 นางสาวนภัสสร ผลคิด
617 030617 นางสาวอัญญารัตน์ โคตรพรม
618 030618 นางซญาภา อยู่ประสิทธี้
619 030619 นางสาวอริสา ขัยทะ
620 030620 นางสาวพรพินันทิ อิ่มบ่อย
621 030621 นางสาวธัญพิซซา ตรีทศ
622 030622 นายอภินันทิ อุ่นเมือง
623 030623 นายบรรณวิซญ์ เขตมรคา
624 030624 นางสาวสริตา พูลภิรมย \
625 030625 นางสาวศภิสรา บญมา /  f
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
626 030626 นางสาวนัทฑิดา นาคมา
627 030627 นายซิษณุพงศ์ จตุราริยสัจ
628 030628 นางสาววรนาถ ตุลยสุข
629 030629 นายปรมินทร์ กัญญาสิทธิ้
630 030630 นางสาวธัญวรรณ ซุมเพ็ฃร์
631 030631 นางสาวคันศนีย์ น้อยเอี่ยม
632 030632 นางสาวนิรขา เกาะเต้น
633 030633 นางสาววรพรรณ ทูลเก้ือ
634 030634 นางสาวบุญสิตา บุญเทียม
635 030635 นางสาวสุนัน'ทา เกตุแก้ว
636 030636 นางสาวรุจิรา วิญญะทูล
637 030637 นายพิซซากรณ์ ปีนเป็ง
638 030638 นางสาวนิสู'โรยา โว๊ะ
639 030639 นางสาวปนัสยา ฉายทองคำ
640 030640 นายกิตติภูมิ ตระทูลศรี
641 030641 นางสาวกัญญาพัชร ลาภจิตร
642 030642 นางสาววรวสัญซ์ เหมือนหมาย
643 030643 นางสาวกซพรรณ บุญมาเลิศ
644 030644 นางสาวประภาพร พามุ
645 030645 นายนันท'ชัย อิ่มบ่อย
646 030646 นางสาวสิริลักษณ์ ไกรศรสินธุ
647 030647 นางสาวเทพกัญญา โคตรพัฒน์
648 030648 นางสาวปุณิกา จันทวงษ์
649 030649 นางสาวธนัขซา มัณพปาสุวรรณ
650 030650 นายธนพล ธัญเฟจริญ' 1 7 / น !i \  \i
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃื่ฮผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ซอ -ขีอสกลว 0/เลขประจ่าติวสอบ
นายวรรธนะ หิงประโคน030651
นางสาววราภรณ์ เมียดมอ652 030652
นางสาวธนิษฐา คงคืน653 030653
นางสาวณัตจิมา โต๊ะจิ030654654
นางสาวสุกัญญา สุวรรณ030655655
นางสาวปริยากร หลิมพานิซ030656656
นางสาวสุภาขวัญ ทองสุข030657657
นางสาวพัสตราภรณ์ ไวยนาคร030658658
นายลิทธิขัย นามวงษ์ษา659 030659
นางสาวฐิติรัตน์ พลิษฐ์กฤตนัย030660660
นายกิตติศักดึ๋ เรียงสูง030661
นางสาวภัณภิราพิมพ์ ไชยสุวรรณ030662662
นายมสลิม สาอ030663663

030664 นางสาวอรยา สมวงศ664
นายณัฐพล เจริญสุข030665665
นางสาววันทนา เฉยติษฐ030666666
นางสาวเบญจวรรณ ท่าวัง030667667
นางศิรดา เหล่าจันตา668 030668
นางสาววราภรณ์ เทียงธรรม030669669
นางสาวกุลิสรา ดีนิคม030670670
นางสาวอลิสา สัจจามาตย์030671
นางสาวลิรินทิพย์ หลวงศรี030672672
นางสาวณัฐพร เดขธรรม030673673
นางสาวจิราภา ศีล030674674
นางสาวดลพร มี030675675
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รั โ̂ทรกา'

ขีอ -ฃือสกลเลขประจำตัวสอบ
นางสาวสภัทรา เทียมพิจารณ์676 030676
นางสาวงามวิลาศ ปางจติ677 030677
นางสาวกฤติยารัตน์ บุญประสิทธิ030678678
นางสาวณัฏยาณี อนุม'าตย030679679
นางสาวชิดชนก ยศทรัพย์สง680 030680
นางสาวพัฃนิยา ณวะสกล030681
นางสาวภาวิณี แก้วเนตร030682682
นางสาวธัญญาภรณ์ กุลสอน683 030683
นายซัยธวัช เฮ้ากล684 030684
นางสาวปารัฉัตร ซแก้ว030685685
นางสาววรรณนิภา จันทพิมพ์030686
นางสาวสิริกาญจณ์ พิเมยศชวิร์030687687
นางสาวสวบับทอิมดี030688688

นางสาววรรณภา บุญเสริม030689689
นายณัฏฐ'วุฒิ วรรณวิทย690 030690
นางสาววิทวัล คงไทย030691
นางสาวนัฐฑริกา ชุมละออง030692692
นายกฤตินันทีอังกาบ030693
นางสาวซนัฐกาญจน์ สุวรรณการ694 030694
นางสาววัชรินทร์ ยอดคำ695

696
030695
030696 นางสาวเบณจมาศ สวรรณแสง

นางสาวจิราพร จันทะคำ030697697
นางสาวสิริรัศมึ๋ เบญจศุภาพ698 030698
นางสาวกานต์ธิดา สีสมาตย์030699699
นางสาวศิรภัสสร030700700
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
701 030701 นางสาวซลิดา ยันตรัตน์
702 030702 นายอภิ'ชาติ แก้วสุกแท้
703 030703 นางสาวสิริพร อนานู
704 030704 นายกฤติภัทร วันรัมย์
705 030705 นายวิทวัส อ้ึงสิริไพศาล
706 030706 นางสาวรัตนาวดี อรไชยสุวรรณ
707 030707 นางสาวสิรินาฎ รัตนพันธ์
708 030708 นางสาวศศิภา จันทะมาตร
709 030709 นางสาวกนกพร แก้วจินดา
710 030710 นายพีรพล ศรีพุทธ
711 030711 บางสาวสุนันทา พันธ์ชัย
712 030712 นางสาวอริญรดา ปีติโชติธนากร
713 030713 นางสาวเกศรินทร์ พลชุนทด
714 030714 นางสาวกอมารียะ ดอเลาะ
715 030715 บางสาวอารียา จำเริญพัฒน์
716 030716 นางณรากร สีรังกา
717 030717 นายคมกฤซ หยุยพันธ์
718 030718 นางสาวธัญญารัตน์ โมรานอก
719 030719 นางสาวพาณี กุสโร
720 030720 นางสาวกนกพชร อินทรีย์
721 030721 นางสาวสุชานันท์ ม่ันคง
722 030722 นางสาวอรุณี อินสมตัว
723 030723 บางสาวปิญญพัฒน์ ด ล เพ ฃ --------^
724 030724 นายกฤติพงศ์ สีดา f  ^ ^
725 030725 นางสาวอารีรัตน์ ไซ4 บนตำ'. ^ ว ั^ ร ี’y \  \
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ว/การก'

ขีอ -ข ีอสกุลเลขประจาตัวสอบ
นางสาวนภาพร อุ่นเสนียิ030726
บางสาวอธิซา ทองคำ727 030727
นางสาวสิริ'พร เพ็งที030728728
นายศรัณยพงศ์ จันทร์สว่าง030729729
นางสาวศิรประภา ทีปกรเศวต030730730
นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ชาลี030731
นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด030732732
นายทองคำ ค0าลีอ733 030733
นางสาวมาริษา ไหมอ่อน030734734
นายณัฐพงษ์ เข็มบุญ030735735
นายกมล ก๋าเร็ว030736
นางสาวนภาพร โพธ'จันทร์030737
นางสาวฐาปนี โชติบุตร030738738
นางสาวณัฐวดี ฤทธิ'วงศ์030739
นายอภิสิทธี้ เงาภู่ทอง030740740
นางสาวเสาวลักษณ์ บณพิชัย030741
นางสาวศิริวรรณ ยศวิทยากุล742 030742
นางสาวเขมวลี วิศรี030743743
นางสาวบวรลักษณ์ ทองชีวงศ์030744744
นายเมธา กระแสสินธ์030745745
บางสาวรุ่งนภา จันทร์พรม746 030746
นางสาวรัช,นิการตร โพธ้ีวาปี030747747
นางสาวอรพรรณ สมบัติหอม--748 030748
นางสาวพิจิตรา อานน'ามัง030749749

030750750 นางสาววชณา น
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

f/msW

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
751 030751 นายธเนศ ไชยวุฒิ
752 030752 นายนรนิติ ขมภูหลง
753 030753 นางสาวจิตรกัญญา สว่างวงศ์
754 030754 นางสาวธนกร หงษ์น้อย
755 030755 นางสาวฐาปนิ นาคศรี
756 030756 นางสาวสุปราณี ภูนาง้อง
757 030757 นางสาวสุธาสิน ิ พลาศรี
758 030758 นางสาว'ปีทมา มาศประสิทธี้
759 030759 นางสาวอภิญญา บุญวิเศษ
760 030760 นายอาคม พันธุมสุต
761 030761 นางสาวทองสุดา ปีกม่ัน
762 030762 นางสาวกรรติการ์ ทองมาก
763 030763 นางสาวอภิสรา มูลทา
764 030764 นายยุทธ'ขัย กลีบแย้ม
765 030765 นาย'วีรยุทธ ลาภวงศ์
766 030766 นางสาวนริศรา ประเสริฐวิบูลย์
767 030767 นายวรธน บุญนาค
768 030768 นางสาวทัดดาว ม่ันหลง
769 030769 นางสาวบุษยา คล้ายบุญ
770 030770 นางสาวรภัส บุญวานิข
771 030771 นางสาวอัญชลี พร้อมสุขสันต์
772 030772 นางสาวธณาภรณี ศรีนาราง
773 030773 นางสาวนรีอัน เจ๊ะหะ
774 030774 นางสาวสิรินาถ ขันส์ขัยภูมิ,------- .
775 030775 นายสรานันต์ สงพ้ืนสัตัยเ' r v /  y  ■ ไ\  \
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี L0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
801 030801 นางสาวอรอุษา อรชร
802 030802 นางสาวสุจิตรา อิ่มเอิบ
803 030803 นางสาวสุพรรณิการ์ พรมสังข์
804 030804 นางสาวเบ็ญจวรรณ เข็มจีนมะดัน
805 030805 นางสาวพัสวี ชาติมนตรี
806 030806 นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน
807 030807 นางสาวทัศนียา นุ่นปาน
808 030808 นางสาวณฐมน ธีระวร
809 030809 นางสาวปาณิศา พิรุณละออง
810 030810 นางสาวธ'นิดา สองเมือง
811 030811 นางสาวรจนา รังคิริรักษ์
812 030812 นางสาวกัณฐิกา จันบุญแก้ว
813 030813 นางสาวหทัยรัตน์ โคทังคะ
814 030814 บางสาวมณีวรรณ ดรุณพันธ์
815 030815 นางสาวฉภณีษา หลวงสา
816 030816 บางสาวกรรณิการ์ ห่อหุ้ม
817 030817 นายสารวัตร ยิ้มแฉ่ง
818 030818 นางสาวอรกัญญา นํ้ากลั่น
819 030819 นางสาวพิภัทรา หอมดอก
820 030820 นางสาวณัฐณีซา วรพิมรัตน์
821 030821 นางสาววนิดา พุฒซ้อน
822 030822 นายชนสิษฎ์ สุฃล้อม
823 030823 นางสาวสุฑามาส แก้วสระแสน
824 030824 นางสาว'โศจิรัตน์ บุตรก้งษ์
825 030825 นางสาวนารีรัตน์ /ก้วโห่กุ, ^  \  \

เร่รุ่* '
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ซ่ือสกุล
826 030826 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วงอก
827 030827 นางสาวสุพัดตรา โทสุวรรณ
828 030828 นางสาวฑิตเตา ผดุงสินเลิศวัฒนา
829 030829 นางสาวฉัตริยาภรณ์ ปนลันเทียะ
830 030830 นางสาววิจิตรา ปลุกใจเสือ
831 030831 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุนิสา กาเผือก
832 030832 นายปียะ เทียนชัย
833 030833 นายณัฐวุฒิ ศรีวิชัย
834 030834 นายอิษฎา การะพันธ์
835 030835 นางสาวพรรณิภา เพชรดี
836 030836 นางสาวอภิญญา สิมลี
837 030837 นายกฤษฎา สำราญพิทักษ์
838 030838 นางสาวหัตยา เรืองศรี
839 030839 นางสาววิซิณีย์ ปีนตา
840 030840 นางสาวณิซากร จันดา
841 030841 นายภาคภูมิ รัตนกฤตยากุล
842 030842 บางสาวจิราภา ไหมสมบุญ
843 030843 นางสาวพรรธน่ขญมน ภู่ชัย
844 030844 นางสาวสาวิตรี เจริญมาก
845 030845 นางสาวธดาภรณ์ ศรีสุข
846 030846 นางสาวอรุณโรจน์ ประกอบทรัพย์
847 030847 นางสาวศิริเดือน เลาหเจริญกุล
848 030848 นายสมชาย ลาภสกุลดี
849 030849 นางสาวสิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์ —
850 030850 นางสาวอซิรญา ฟพวงมัว X / '

C
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
851 030851 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ประกอบทรัพย์
852 030852 นางสาววรพร น่ิมสิริ
853 030853 นางสาวปริศนา ณ วิเชียร
854 030854 นางสาวคุภกาญจน์ ชาติรักษา
855 030855 นางสาววิมลรัตน์ สุขดำซา
856 030856 นางสาวนิรซา ศรีรัตบโยธิน
857 030857 นางสาวรัซนีกร ตั๊ตาวงศ์
858 030858 นางสาววรรทณี เทศพุ่ม
859 030859 นางสาวฐานิตตา วงศ์รอด
860 030860 นางสาวเกศรา พิญญพงษ์
861 030861 นายณัฐพล เหล่ารัดสี
862 030862 นายเตซัส บุญสม
863 030863 นางสาวนวนันทิ ซ่องวารินทร์
864 030864 นางสาวกมลวรรณ วาลุกาสุวรรณ
865 030865 นางสาววรัญญา ศรเฉลิม
866 030866 นางสาวณัฐฐินันทิ หม่ันดี
867 030867 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แสนคำ
868 030868 นางสาวปารมี ซาติซนะ
869 030869 นางสาวรัฐนันทิ เพ็งเรือง
870 030870 นางสาวภัทรานิษฐ์ กสิณบวรเดฃ
871 030871 นางสาวเรวดี โต๊ะหลัง
872 030872 นางสาวพลอยซมภู ลาภเสริมส่ง
873 030873 นายสุภณัฐ เจริญธนสมุทร.
874 030874 นายปพนธ์พัทธ์ บุณส่วสด/-'-------
875 030875 นางสาว'จุรี-รัตน์ เที่ซรรักษา

น’.
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรา‘ชการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

m

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
876 030876 นางสาวพรฃนิตว์ สุริยะรัชบี
877 030877 นางสาวธนาภรณี คงแหลม
878 030878 นางสาวสุจารี แซ่จิว
879 030879 นางสาวศุศิกานต์ วงศ์ประชุม
880 030880 นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณคำ

00 00 h-* 030881 นางสาวทองมี มานิสสรณ์
882 030882 นางสาวศรสวรรค์ โชควิเศษชัยสิทธิ้
883 030883 นางสาวนัซฌา สีตา
884 030884 นางสาวปนัดดา ประชานันทิ
885 030885 นางสาววรรณอนงค์ เจ้ยทอง
886 030886 นางสาวสนทยา วงศ์มณีใส
887 030887 นางสาวปริณดา ปริตรวดี
888 030888 นางสาวลลิตา หาญเชิงชัย
889 030889 นางสาวณัซซา ถือคุณ
890 030890 นางสาวปิณทิซนิตา วัลลภหิรัญ
891 030891 นางสาวพรนภา กรินสูงเนิน
892 030892 นางสาวสุธาทิพย์ เวียงอินทร์
893 030893 นางสาวณัฏฐา เปลยันทะ
894 030894 นางสาววรรษมน อ่วมสอาด
895 030895 นางสาวสุจิตรา นิลขันธ์
896 030896 นางสาวนวลนภา งามขำ
897 030897 นางสาวปรารถนา สุทาวัน
898 030898 นางสาวอมาพร ขนรัง
899 030899 นางสาวเมฑาวี วสัน4 \  ^ — ^
900 030900 นางสาวฟาซียะY มาY y  f  \  \
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
901 030901 นางสาวภัทธิยา โสภาจันทร์
902 030902 นางสาวสรีราภรณ์ กาญจนฉวี
903 030903 นางสาวเบญจวรรณ ลับแสง
904 030904 นางสาวอภิสุขา ต๋ัวโล้
905 030905 นางสาวเสาวภา หกเหลี่ยม
906 030906 นางสาวฃยุฎาภัทร์ ทองกุล
907 030907 นายนคเรศ คำภูแสน
908 030908 บายรซฎ มงคลสุภา
909 030909 นายบันลือศักดี้ จรัสโสภณ
910 030910 นางสาวมนัสนันท์ มากมี
911 030911 นางสาวชุตานันท์ อุบลบาน
912 030912 นางสาวกุลภรณ์ ก่ัวพานิฃ
913 030913 นางสาวจิรประภา ชนะสิทธ้ิ
914 030914 นางสาวจิตติมา พรหมอินแก้ว
915 030915 นางสาวเบญจมาศ ทองนิยม
916 030916 นางสาวกุสุมา พรหมจันทร์
917 030917 นางสาวปาจรีย์ เกตุมุณี
918 030918 นางสาววิจิตรา ไพพงษ์
919 030919 นางสาวณัฐฐิกา อุทยาพงษ์
920 030920 นางสาวอุไรพรรณ์ ฤกษ์โสธร
921 030921 นางสาวธัญญาเรศ ปรางค์ถาวร
922 030922 นางสาวอรนาถ พรหมผาบ
923 030923 นายอลงกรณ์ กิ่งบัวหลวง^''
924 030924 นายสุภาขัย โทเพข-^ 7/ท ั่ ^ J 1

925 030925 นางสาวอนุสรา มะ ะ* ( j f  \  y/C ^  J^ เม(ซ /  \  /

ร ^ ^ y ^
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รายซ่ืฮผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรา,ชการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
951 030951 นางสาวสุภารดี กล้วยภักดี
952 030952 นางสาวขวัญกมล สิงห์คา
953 030953 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิ
954 030954 นางสาวนคนันทินี เกตุเพ็ซร
955 030955 นางสาวสิริกร พลอยดี
956 030956 นางสาวภัณทิมา สดรุ่ง
957 030957 นายเจตพัฒน์ จำปีเพ็ขร์
958 030958 นางสาววีรสุดา คำรังษี
959 030959 นางสาวภัลยรัตน์ โดดเดี่ยว
960 030960 นางสาวเปรมจิต อินทรเพชร
961 030961 นายชนะ พงศ์กูลเกียรติ
962 030962 บางสาวป้ณฑรีย์ วรศึริ'หิรัญ'โชติ
963 030963 นางสาวบัทญา บันทะปีน
964 030964 นางสาวซลธิซา สมาธิ
965 030965 นายวรัท จันทร์เจริญ
966 030966 นางสาววนันยา เท่ืเองฟู
967 030967 นางสาวกนกวรรณ สิสอน
968 030968 นางสาวสุพัตรา เร่งร้อน
969 030969 นางสาวธิติพร ศัตรูคร้าม
970 030970 นางสาวสุพัตรา สิลาพร
971 030971 นางสาวณ้ฐิยา พรมสีแก้ว
972 030972 นางสาวพรรณรมล พรมสุวรรณ์
973 030973 นายวิศรุต นุ้ยแก้ว
974 030974 นางสาวปียะพร พรมผอห ___ _ \
975 030975 นางสาวธนาภรณ์ บ0' พ ื้ง ส น ุ้ส ' \  \

& /
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ที, เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
976 030976 นางสาวสิริกร ไกรภูมิ
977 030977 นางสาวมุจสินท์ คำมี
978 030978 นางสาวศศิพร ซิบสี
979 030979 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมปลัด
980 030980 นายยศวริศ กล่ินฟัง
981 030981 นางสาวกันทิมา บุญพวง
982 030982 นางสาวมัลลิกา สันทอง
983 030983 นายสุวพล กระจ่างเดือน
984 030984 นางสาววัขรา หฤแสง
985 030985 นางสาววรวรรณ ติซาวัน
986 030986 นางสาวประกายรัตน์ จันทรศร
987 030987 นางสาวเสาวรัตน์ แกนภูเขียว
988 030988 นายธีระพงศ์ สุขธวัซ
989 030989 นายขัยพร กรฤทธ๋ึ
990 030990 นางสาววราภรณ์ เสรีอภิวัฒน์
991 030991 นางสาวศิริพร บางตะแว่น
992 030992 นางสาวยุวันวดี นิมิตรผล
993 030993 นางสาวมุทิตา พิกุลเงิน
994 030994 นางสาวกนกวรรณ เมธีธารา
995 030995 นางสาวกนกพร แซ่ล่ิม
996 030996 นางสาวนิโลบล บุญทอง
997 030997 นางสาวทิวาพร ศรีทอง
998 030998 นายจักรวาล จันทร์ผ่อง - - .
999 030999 นายศันสนะ เรืองวิร ิยะขัย/ .. - \
1000 031000 นางสาวป้ณณภัสร์ พ ี'ร ส เ/า ล ส ิ^ ^ 1ff l^ y  ) \  \

V น ั^ ^ ^  ร ' ' ^ K *  Jพ ^ ^ /  /
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1001 031001 นางสาวลลิดา ตู้คำภา
1002 031002 นางสาวปริญญา สว่างยิ่ง
1003 031003 นางสาวสิริกานต์ ทองผาสุข
1004 031004 นายศุภวิซญ์ สีจันทร์ดำ
1005 031005 นางสาวอัจจนา แสงสุวรรณ
1006 031006 นางสาววนิดา สุขโฉม
1007 031007 นางสาวอรินทร์รฎา คิริดวงใจ
1008 031008 นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตซะ
1009 031009 นางสาวธนาภรณ์ คิริโซติธิติกุล
1010 031010 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูพันใบ
1011 031011 นางสาวปิยะณัฐ อ่อนไสว
1012 031012 นางสาวกนกวรรณ พันกุล
1013 031013 นางสาวภวิตรา เกิดเหลี่ยม
1014 031014 นางสาวกรรณิการ์ โพธารินทร์
1015 031015 นางสาวสัญญิตา หอระตะ
1016 031016 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร
1017 031017 นางสาวเมลาณิ โพซะกะ
1018 031018 นางสาวอรพรรณ ขำนาญแป้น
1019 031019 นางสาวไพริน อนันทวรรณ์
1020 031020 นายณัฐพล แก้วกัญญาติ
1021 031021 นางพิฃญณิ เพขรโซติ
1022 031022 นางสาวธัญกัญจน์ แท่งทอง
1023 031023 นายสามารถ อยู่เย็น
1024 031024 นายซวิน เวซซะ ^ ------- 'N\
1025 031025 นางสาวกซามาศ ศานต์คิรปรขํญา Z / i k { Z  ]) \  \

เ ^ * ' *



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1026 031026 นางสาวจินธารัตน์ ไชยวุฒิ
1027 031027 นางสาวณัฐธิดา นามวงศ์
1028 031028 นางสาวฃลณัฐซา ห้ากระโทก
1029 031029 นายสุจริต ทองสุก
1030 031030 นางสาวพัชราภรณ์ วิระทูล
1031 031031 นางสาวแสงดาว พุ่มโพธ้ี
1032 031032 นางสาวพัชรา นาคเกษ
1033 031033 นางสาวณฐมน ฟองอ่อน
1034 031034 นางสาวจุฬารัตน์ ไฝทาคำ
1035 031035 นางสาวณัฐซยา จันธำรงศ์
1036 031036 นายนนทนันท์ สามัญบุตร
1037 031037 นางสาวพิมพ์พิซคา วิริยะดำรงค์
1038 031038 นางสาวครุตา จงใจ
1039 031039 นางสาวบุญรัตน์ โตสุวรรณ
1040 031040 นายจิรโชติ รามคิริ
1041 031041 นายนฤดล จงรักษา
1042 031042 นางสาวณัฐธิดา จันทรังษี
1043 031043 นางสาวจีรวัฒน์ เมณฑ์กูล
1044 031044 นางสาวประนอม จันทวงษ์
1045 031045 นายขานนทร์ สุธนะวุฒิ
1046 031046 นางสาวจันทรกานต์ จันทวงศ์
1047 031047 นางสาววรารัตน์ แจ่มประทีป
1048 031048 นางสาวเบญญาภา อนัญตภกดี—
1049 031049 นายณัฐพงศ์ โพ ธ ี้ม ณ ี/^  ^ -------- \  N\
1050 031050 นางสาวพัชรินทร์ เแตมร้' \  \

ษ '
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

หน้า 67 ถึง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1101 031101 นางสาวซญานี นาคมี
1102 031102 นางสาวอาภัสสรา เมฆสินธ์
1103 031103 นางสาวทิพย์ธิดา สอดจิตต์
1104 031104 นางสาวกัลยรัตน์ คิริพานิซ
1105 031105 นางสาวปณัข'ซยา กิตติพิซัย
1106 031106 นางสาววนิดา พุทธสาวงษ์
1107 031107 นางนัทซภัทรนันทิ หรรษา
1108 031108 นางสาวเบญญาพร สว่างเดือน
1109 031109 นางสาวคิริรัตน์ จุลกิจ
1110 031110 นางสาวทิพรดา การโชค
1111 031111 นางสาวกุลนิษฐ์ ธรรมวงค์
1112 031112 นางสาวพิไลวรรณ ผลจันทร์
1113 031113 นายธนภูมิ จาตุรัส
1114 031114 นางสาวกัญญนิซ ระลาคี
1115 031115 นางสาวนันทพร ทับทิมทอง
1116 031116 นางสาวสายชล จุ,นจ่าง
1117 031117 นางสาวณัฏฐธิดา นุ่นเกลี้ยง
1118 031118 นางสาวสุทธิพร สุขล้ิม
1119 031119 นางสาวสไลลา มัยลาภ
1120 031120 นางสาวนิซาภา ตุ้มทรัพย์
1121 031121 นายปุณยวีร์ เกตุซาญซัย
1122 031122 นางสาวธิดาพร แก้วหาญ
1123 031123 นางสาวซลธิซา คิริบูรณ์ .. -
1124 031124 นางสาวพีทซา พูลเพิ่นุ^  -------- -- ' \
1125 031125 นางสาวจิตตรา สร้ร(ยสนั, /  ~ ^ f \  )  \  \

ทิ/ปนS 3<&•.,,,* •รํ!ร
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
1126 031126 นางสาวจุฑามาศ ทองบ้านทุ่ม
1127 031127 นางสาวกมลวรรณ พากเพียร
1128 031128 นางสาวณฐิดา กายราซ
1129 031129 นางสาวนันทนา บุญซะนะ
1130 031130 นางสาวมาลัยภรณ์ สาหมีด
1131 031131 นางสาวสุไฮนีย์ ดิเย๊าะ
1132 031132 นางสาวสุภาพ สหุนัยต์
1133 031133 นางสาวหัทยา ทองทา
1134 031134 นางสาวปุณญวีร์ สัมภวะผล
1135 031135 นายไซยพร สุธารักษ์
1136 031136 นายจีฮาน หมาดบากา
1137 031137 นางสาวเบญจวรรณ หนูน้อย
1138 031138 นางสาวพัชรี ดำวิสัย
1139 031139 นางสาวนภัสสร เรืองศรี
1140 031140 นางสาวคัทลียา นรมาตร
1141 031141 นางสาวสุภาภรณ์ ธิมะสาร
1142 031142 นางสาวนิศารัตน์ ปรัง
1143 031143 ว่าที่ร.ต.วรท รูปสมศรี
1144 031144 นางสาวนุขรีย์ สวนแก้ว
1145 031145 นายวสันต์ ประเสริฐพงษ์
1146 031146 นายพิษณุ ภูสด
1147 031147 นางสาวณิซาภา ตึกกว้าง
1148 031148 นางสาวธน์ต'' นุถูล ^ - - ------ -
1149 031149 นางสาวประภ ัสสร^รรVกุ3̂ T > N  \
1150 031150 นายจํรายุทธ์มาลวั..1 / ' } \  \

วัน/ทไรทา

ษ
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1176 031176 บางสาวสายวสันต์ เข็มทองคำ
1177 031177 นางสาวมุกดา บุญแก้ว
1178 031178 นางสาวอารฎาภรณ์ อินทญาติ
1179 031179 ว่าที่ร.ต.ธัชนนท์ กำเหนิดหล่ม
1180 031180 นางสาวศศิภา หลวงใหญ่
1181 031181 นางสาวณัฐริกา พงษ์ธัญญการ
1182 031182 นายวซิรดล ราชวงษ์
1183 031183 นางสาวกฃมน สุวรรพจ0ารัส
1184 031184 นางสาวสุภาพร นิยมเดช
1185 031185 นางสาวทิตยา สิทธิรักษ์
1186 031186 นางสาวนัตยา ชูพันธ์
1187 031187 นางสาวเนตรอัปสร สัตยามะระ
1188 031188 นางสาวจรรยา รู้ขาย
1189 031189 นางสาวธัญชนก พันธ์1ภขน์
1190 031190 นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
1191 031191 นายธีรพงศ์ เพ็งคำ
1192 031192 นางสาวจารุวรินทร์ คำสัตย์
1193 031193 นางสาวจิราวรรณ อินทรารักษ์
1194 031194 นางสาวสุกัญญา ซิบเข
1195 031195 นางสาวปทุมมาศ นุ้ยวงศ์
1196 031196 นางสาวนิชธาวัลย์ คงวาน
1197 031197 นางสาวทศพร สุทธิโชย
1198 031198 นางสาวสุพรรษา กาทอง
1199 031199 นายธีรภัทร์ สุรศร
1200 031200 นางสาวธนัยรัศม่ เลาห

หน้า 72 ถึง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

การก^

ขีอ -ฃ ือสกลเลขประจำตัวสอบ
นางสาวสธิมันท์ จินดารัตน์0312011201
นางสาวบพยานซ นาเมืองรัก1202 031202
นางสาวกันยา บตเจริฌกล1203 031203
นายวรพงศ์ เสริฐกระโทก1204 031204

1205 031205 นายธนภม พรวเศษกล
นางสาวพิมพ์ศิริ อุริตะวี1206 031206
นายจักรพงศ์ แก้วเมือง1207 031207
นางสาวสภาภัทร จันทร์งาม1208 031208
นางสาวภัทราภรณิ คู่ มพก0312091209
นางสาวนิรินนา ร่องยืด0312101210
นางสาวสภาวร แทนเครือ1211 031211
นางสาวฟาไรตัา เหาะใบ1212 031212
นางสาวนนทิยา ขีนจิตร0312131213
นางสาวพรพิมล ภ่เล็ก1214 031214
นายกิตติเดช ปล้องไหม1215 031215
นางสาวมนทกานต์ ก่อเกิดบุญ1216 031216
นางสาวศุภัสสร เอียมยิง0312171217
นางสาวพิมพิกา สุดจิตร์1218 031218

1219 031219 นางสาวสพรรษา งามซม
0312201220 นางสาวสรนณา คงทอง

นางสาวยามีละหหนองจิก0312211221
1222 031222 นางสาวภาวนา นกมน

นางสาวจารวรรณ พรหมสวัสติ1223 031223
นางสาวอริสา หมายงาม1224 031224
นางสาวกนกภรณ์ แก้ว0312251225

หน้า 73 ผ ี 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1226 031226 นายราเมศ สุดใหญ่
1227 031227 นางสาวกนกวรรณ วรรณเลิศ
1228 031228 นางสาวสายทอง เนื่องละออ
1229 031229 นางสาวรุ้งรัศมี ไชยเรียน
1230 031230 นางสาวศศิธร ชินนะแสง
1231 031231 นายศิรวิซญ่ กลีบจันทร์
1232 031232 นางสาวกรกนก สุหร่ายคิมหันต์
1233 031233 นางสาวยุพารัตน์ ชินฮาด
1234 031234 นายวรุฒ สุมทุมพฤกษ์
1235 031235 นายภูซริต รัตนกฤตยากุล
1236 031236 นายจิรายุ ยศพรรณ
1237 031237 นางสาวอรณัฏฐ์ คงกุลชัยวัซร์
1238 031238 นายวัชรพงษ์ จันทะคุณ
1239 031239 นางสาวคิรีวรรณ ประกิ่ง
1240 031240 นางสาวทัศนีย์ สุขแสงงาม
1241 031241 นายสิทธิโชค วิมาร
1242 031242 นางสาววนิดา อาแว
1243 031243 นางสาวคิราพร เทพสลี
1244 031244 นางสาวปานภัสส์ จิตธรรม
1245 031245 นายธีรพงษ์ ทาอุบล
1246 031246 นายสุวคิน สมบัติเจริญ
1247 031247 นางสาวอรวรรณ เพ็งเทพ
1248 031248 นายนที กลผะกา
1249 031249 นางสาวสุณัฃขา อ่อนแก้ว/^
1250 031250 บางสาวอัณณ์ณิซา บ ุญ ่ม า 'ไ ^
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1251 031251 นางสาวเจษฎาพร จันทร์ปาน
1252 031252 นางสาวยศวดี ป่นโพธ้ี
1253 031253 นางสาวประวีณ วงศ์เทียมจันทร์
1254 031254 นางสาวสุมาลี อาญาเมือง
1255 031255 นางสาววิภาดา ยืนนาน
1256 031256 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณภาณุ
1257 031257 นางบุษราคัม มัซฌันติกะ
1258 031258 นางสาวติณห์วรินทร์ วรินรัตนกร
1259 031259 นายณัฐพงศ์ มีโนนทอง
1260 031260 นางสาวเกศินี พรมมา
1261 031261 นางสาวพรพิมล สิงหวสุรัตน์
1262 031262 นายขาญณรงค์ คงโนนกอก
1263 031263 นางสาวธัญลักษณ์ สุขวิวัฒนกุล
1264 031264 นางสาวมิลันตี อาลีดีมัน
1265 031265 นางสาวภานุมาศ เลียงดี
1266 031266 นางสาวนินันญา ดัดสกรศ์
1267 031267 นางสาวโสภา สุวรรณพันธ์
1268 031268 นางสาวพรนภา บรรจง
1269 031269 นางสาวคิริรัตน์ โพเธ้ีคำ
1270 031270 นางสาวกมลทิพย์ เพ็งวัฒนะ
1271 031271 นางสาวนพมาศ ยอดดำเนิน
1272 031272 นางสาวคิริวรรณ มูลเมืองมา
1273 031273 นางสาวนิภาพรรณสุระวิโรจน์ ' '
1274 031274 นางสาวอนัญญา โชติพา^ข / •  f

1275 031275 นายนิณณธร คิริปโชติ 1 ร ุ.  1 J  1 75 1
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1276 031276 นายพงศ์พิซา ลีฬหะกร
1277 031277 นางสาวจิราพร สุขคง
1278 031278 นางคิริพร จอมพงศ์
1279 031279 นางสาวอารีรัตน์ คงฤทธ้ี
1280 031280 นางสาวดรุณี สมบัติทอง
1281 031281 นางสาวญาดา วิเศษ
1282 031282 นางสาวกนกวรรณ คำพุฒ
1283 031283 นางสาวซูไรนี หะยีอาซา
1284 031284 นายอนุศาสน์ โยธะวงษ์
1285 031285 นางสาวรุจิรา บุษบา
1286 031286 นางสาวกมลชนก ประเจริญ
1287 031287 นางสาวรุ่งลาวรรณ ดวงวิเชียร
1288 031288 นางสาวจินตนา แสวงหา
1289 031289 นางสาววราภรณี คิลลา
1290 031290 นางสาววนิซฌาญ์ ปาตี
1291 031291 นายพรรณธานุพงศ์ มุ่งหมาย
1292 031292 นางสาวซญาณี บุญมีประกอบ
1293 031293 นางสาวธัญลักษณ์ ยินรัมย์
1294 031294 นางสาวเสาวณี คำโส
1295 031295 นายสุวชัย วงศ์อินตา
1296 031296 นางสาวสุนิสา ทองหล่อ
1297 031297 นางสาวสุจิตรา จันทิมาส
1298 031298 นางสาวชัญญภัทร วัชรกรนนท์^,
1299 031299 นายพีรพล บรรพตา /  y  ’ไ
1300 031300 นายภัคเดช ธัญทรงธรรม/2 1 /  y / j  ณ์V  ] 1

"3k SI i f
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1301 031301 นางสาวสมากร ศรจุฬาไกร
1302 031302 นางสาวสุคนธา คงกระพันธ์
1303 031303 นายชาญณรงค์ แย้มศักดี้
1304 031304 นางสาวปานหทัย วิเชียรบุตร
1305 031305 นางสาวจันทร์ฉาย ตุ่นหบ้ิว
1306 031306 นางสาวรัชฎา ชัยวงค์
1307 031307 นางสาวชนากานต์ จันทร์พงษ์
1308 031308 นางสาววราพร วรรณโส
1309 031309 นางสาวณัฐลดา ปราบประซา
1310 031310 นางสาวนัฐพร ภักดีเสนา
1311 031311 นางจุฑามาศ คุณวุฒิ
1312 031312 นางสาวณัฐธิดา สุทธิแสงจันทร์
1313 031313 นางสาวอารียา วงค์ป้ญญา
1314 031314 นางสาวสมฤทัย ชลปรีชา
1315 031315 นางสาวกัญญารัตน์ โคตรพรม
1316 031316 นายจิระวัฒน์ สุรศรีสรรค์
1317 031317 นางสาวภัผยา นวลนาค
1318 031318 นางสาวสุวภัทร แก้วศรี
1319 031319 นางสาวปีนดารา นุ่นสุวรรณ์
1320 031320 นางสาวปียวรรณ จงกุล
1321 031321 นางสาวนวลอนงค์ พิเศษ
1322 031322 นางสาวพิชญ์สินี ฉ่ิงทองคำ
1323 031323 นางสาวโสรยา อินทโมรา
1324 031324 นายอนุวัฒน์ จันทนา /  . — N,
1325 031325 นายเมฆสิทธึ๋บุรณะปฎมY ร / ^ บุ.. 7” M  \

X.?
i

ษ ^ '* rฑรท

&
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1326 031326 นางสาวอรอนงค์ จันทร์เกตุ
1327 031327 นางสาวยศวดี นันดี
1328 031328 นายปียพนธ์ พงศะบุตร
1329 031329 นางสาวธัญพร ทองงาม
1330 031330 นางสาวธนิสร อินทโน
1331 031331 นางสาวรุ่งทิวา แสงจ้า
1332 031332 นางสาวศิรินาถ สำราญราษฎร์
1333 031333 นางสาวพศิกา ทุ่นกลัด
1334 031334 นางสาววาสินี คงตางาม
1335 031335 นางสาวรุ่งฤดี มากหลาย
1336 031336 นายณ์ฐพล บุญกลั่นสอน
1337 031337 นางสุดารัตน์ ไกรน้อย
1338 031338 นางสาวแพรลดา อิสรานุกูล
1339 031339 นางสาววันวิสา เสาเวียง
1340 031340 นางสาวดวงพร เพชรนางรอง
1341 031341 ว่าที่ร้อยตรีอัครพล ไชยคำภา
1342 031342 นางสาวพรไพลิน สารทอง
1343 031343 นางฐิติมา เดชอุดม
1344 031344 นางสาววายุดา เลิศวงหัต
1345 031345 ว่าที่ ร.ต.หญิงพรชนก สุกใส
1346 031346 นางสาวทาริณี ทับคิรี
1347 031347 นางสาวทัศญารัตน์ โคตรอาษา
1348 031348 นางสาวจิรนันทิ สกุลมา '  "  -
1349 031349 นางสาวนิซาภา จันทร์ท ัรหม/"" j f '

1350 031350 นายฤกษ์ชัย โภคะ น , / \  _51



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1351 031351 นายวีระพงษ์ กันภัย
1352 031352 นางสาวภัทรานิษฐ์ อํ่าปลอด
1353 031353 นางสาวประทุมมาศ ฉายากรณี
1354 031354 นางสาวรัตติกาล ครุฑเสือ
1355 031355 นายพงศกร ตั้งเพียรวัฒนา
1356 031356 นางสาวเบญจพร แดงทอง
1357 031357 นางสาวนภาพร ทัศนา
1358 031358 นางสาวศิริพร พรมเสนา
1359 031359 นางสาวซารีรีตน์ เปียมคลัง
1360 031360 นางสาวปริษา ทองใหม่
1361 031361 นางสาวปิยะวดี เหมหอม
1362 031362 นางสาวปวีณา เทพแก้ว
1363 031363 นางสาวณิฎฐณิซา น้อยสำเนียง
1364 031364 นางกนกพร ทวิซากรสีทอง
1365 031365 นางสาวพลอยมณี ศรีนพ
1366 031366 นางขนิดา วังหนองหว้า
1367 031367 นางสาวอรพิมพ์ เครือปีนตา
1368 031368 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีนพ
1369 031369 นางสาวกซกร ดอนเจดีย์
1370 031370 นางสาวธนิดา รุ่งเรือง
1371 031371 นางสาวสุจิตรา สอนสิลา
1372 031372 นางสาวภศณัส ตันธนะขัย
1373 031373 นางสาวรัฐพร เมืองนิล
1374 031374 นางสาวนภาพร มงคลทุfอง
1375 031375 นางสาวอาคเนย์ แช ่ม เอ!/ T j  \  \

. นุฐ' / % กั’ '
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
1376 031376 นางสาวณัฐนรี ศรีขู
1377 031377 นายเกริกพล กุศลมาก
1378 031378 นางสาวสาลินี ไชยศรี
1379 031379 นางสาวสุดารัตน์ ศรีวัง
1380 031380 นายสุรวิชญ์ สินทรัพย์
1381 031381 นางสาวกัญญาณัฐ ในจิตร
1382 031382 นางสาวธนิฏฐา ศรีขวัญเจริญ
1383 031383 นางสาวนุฃญีลัน อุสมา
1384 031384 นางสาวนิตยา สีหานาจ
1385 031385 นาบ่วีระขัย เขยล้อมชำ
1386 031386 นางสาวพรภิมล บัณฑิตพนาไลย
1387 031387 นางสาวสุพรรษา คงกล่อม
1388 031388 นางสาวรัตนพร แสนทะวงศ์
1389 031389 นางสาวปรียาดา อาจสมคำ
1390 031390 นางสาวพรพิมล ซาวห้วยหมาก
1391 031391 นายอันวารี หมาดบากา
1392 031392 นายปภาวิน โชติช่วง
1393 031393 นางสาวปรียาวดี อินทรีกง
1394 031394 นางสาวสิริกร ศรคิริ
1395 031395 นายณัฐซัย เกิดแก้ว
1396 031396 นายพลวิซญ์ สัตยากูล
1397 031397 นายภาคภูมิ เพชรประดับวงศ์
1398 031398 นางสาวจิตตราภรณ์ มาละ,พซม '  • ^
1399 031399 นางสาวสิทธิสินี กลั่y j ศย์
1400 031400 นางสาวณดา สาสนพิจิต,รี , / V . ' )  \  \

เ บ ุ่ท เ้ ^
V .
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ms โป'1น

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1401 031401 นางสาวคับธิมา สารโท
1402 031402 นางสาวลลิต อนงค์เลขา
1403 031403 นายพลิศร์ ม่วงประเสริฐ
1404 031404 นางสาวภาวิณี พรรณรังษี
1405 031405 นางสาวภาริสรา สุขวิบูลย์
1406 031406 นางสาวอธิขา เอกระ
1407 031407 นางสาวทัตขญา ปิติฑีรากุล
1408 031408 นางสาวณริสา มีแก้ว
1409 031409 นางสาวรุ่งนภา ก่ิงแก้ว
1410 031410 นางสาวธิดารัตน์ วันดี
1411 031411 นายอนุวินท์ เสาะแสวง
1412 031412 นางสาวธัญวัฒน์ จันทร์เทศ
1413 031413 นางสาวพิซยา แสนเสนา
1414 031414 นางสาวเกตุสุดา พรมพินิจ
1415 031415 บางสาวปาริฉัตร เจือกบ'น
1416 031416 นางสาวมิขาดา ธรรมเขียง
1417 031417 นางสาวศิริญญา ตรีเดซา
1418 031418 นางสาวนุชนาถ เขยทอง
1419 031419 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่หล่อ
1420 031420 นางสาวอัญญ'ารัตน์ ผิวอ่อน
1421 031421 นางสาวผกามาศ ดลประดิษฐ
1422 031422 นายติณณภพ สิริ,บุญ
1423 031423 นางสาวศศิธร จารัตน์ ^ \
1424 031424 นางสาวนิตยาลำดวน /  \
1425 031425 นางสาวปริยาพร หาเ(gfiy
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1426 031426 นางสาวรัสเชีย หอมคง
1427 031427 นางสาวอัญซรีย์ภรณ์ ผิวอ่อน
1428 031428 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาพร เทศลาภ
1429 031429 นางสาวรัขฎาพร เผาะช่วย
1430 031430 นางสาวเบญจรัตน์ หมีแรต
1431 031431 นางสาววรรณวิสา พงษ์พิขิต
1432 031432 นางสาวโชติกา เมืองจำนง
1433 031433 นางสาวกาญจนา เทือกคำซาว
1434 031434 นายพลภัทร์ สกลรัตน์
1435 031435 นางสาวมัณฑณา ทวีทรัพย์
1436 031436 นางสาวกิตติยา ป้อมเงิน
1437 031437 นายบุญญฤทธี้ พันธ์ชูเพชร
1438 031438 นางสาวอารียา ประทุมโทน
1439 031439 นางสาวมนสิขา ตันอุ่นเดช
1440 031440 นางสาวนิสา ภักดีจุ
1441 031441 นางสาวซาริยา ศาสนนันทน์
1442 031442 นางสาวภัคภร ทวีจิตร์
1443 031443 นายพซร หัตถกิจนิกร
1444 031444 นางสาวปกรณัม อรรถกิจเจริญ
1445 031445 บางสาวปาจรีย์ ศรีพรหม
1446 031446 นางสาวเสาวลักษณ์ วุฒิอุปถัมภ์
1447 031447 นางสาวเอมอัซนา นามสาย
1448 031448 นางสาวกานต์ธิดา คงเจริญ
1449 031449 นางสาวอิสรีย์ แก้วสกุลทรัทุ{น --- \
1450 031450 นางสาวเบญสิรย์า อภิป้ทั่รัศมั 7' )  \  \------------------- 7-------------------1 £1. /—yvw L  ■' 7— า—=------

พ \  1  A J\  £■ '•’'ร-ร3
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Q su การก^

ขีอ - ขีฮสกลเลขประจาตัวสอบ
นางสาวธนาพร เพิมพล1451 031451
นางสาวพิมพ์ชนก สมพงษ์1452 031452
นางสาวสิริรัตน์ สติมัน1453 031453
นางสาวณภัทร อนันติ1454 031454
นายกฤษณาพร เข็มชู1455 031455
นางสาวอภัสรา เล่าประวัติขัย1456 031456
นางสาวศุจิกา พงษ์สกุล1457 031457
นายจักรรินทร์ แดงสอาด0314581458
นางสาวกัลยรัตน์ ศรีมะหันโต0314591459
นางสาวอมัญญา คิริทอง0314601460
นายจิณณวัตร แดงอาด1461 031461
นางสาวเพขรนิดา จิตดี0314621462
นางสาวนํ้าทิพย์ ว่องไว1463 031463
นายจักรภัทร แดงสอาด1464 031464
นางสาวเกตุ'วิรุฬหั ศิลาธนณัฏฐ์0314651465
นางสาวจันทนีย์ ขาเครือ0314661466
นางสาวอัจฉรา วงคถาติบ1467 031467
นางสาวกมลวรรณ กระซวยขืน0314681468
นายอามีน สามะเดีง1469 031469
นางสาวสุฑามาศ สุขเลิศ1470 031470
นางสาวซณิซา อัตเมธานนทิ0314711471
นางสาวณัฐมล เลิอดา0314721472
นางสาววรรณิศา รักดี0314731473
นางสาวพิรญาณํ เพิขรํป1474 031474
นางสาวศิรวีณ์ พงษ์ป0314751475
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี IX) สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1501 031501 นางสาวกรรณิการ์ ศรีเจริญ
1502 031502 นายรัตนากร ศรีรอด
1503 031503 นางสาววันวิสาร์ แนวบุตร
1504 031504 นายวัขราธร รังษีสว่าง
1505 031505 นางสาวพรรษา แก้ววิชิต
1506 031506 นางสาวนัฐลียา ผํ่วหล้า
1507 031507 นายปีณจภัท ลํ้าเลิศ
1508 031508 นางสาวมริสสา ปาเลย์
1509 031509 นายบรรณลิทธึ๋ หอมจันทร์
1510 031510 นายปพณสรรค์ สุภาตรี
1511 031511 นางสาวกิติยวดี หนูเทพ
1512 031512 นางสาวสุกัญญา พราวศรี
1513 031513 นางสาวศิริพรรณ สิงห์ห่วง
1514 031514 นางสาวจุฑารัตน์ พันธเขียว
1515 031515 นางสาวณัฐซา มะโนรัตน์
1516 031516 นางสาวพิฃญา ใจหาญ
1517 031517 นางสาวอาจรีย์ มานพ
1518 031518 นางสาวเพชรรัตน์ ทิพย์ลม
1519 031519 นางสาวธัญลักษณ์ งอกศิลฟ้
1520 031520 นางสาวลลิตา เตซะวงศ์
1521 031521 นางสาวกานต์พิซ'ซา เดฃสุวรรณนิธิ
1522 031522 นางสาวพัทธ์'รรา อิทธิพลโสภา
1523 031523 นางสาวพรชนกดอกรักษ์ .
1524 031524 นางสาวซญาพัฒน์ สุนท่ัร / j f Z  . \
1525 031525 นางสาวสุมาลี ยุพา ( ร • ( • ว /   ̂ P  \
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1526 031526 นายสราวุธ อานนท์วัฒนา
1527 031527 นางสาวรมิตา ปานออ
1528 031528 นายศุภวิซญ์ไชยอุด
1529 031529 นางสาวชนากานต์ วิเศษสิงห์
1530 031530 นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศรี
1531 031531 นางสาวศุภวดี ไฝเนียม
1532 031532 นางสาวจรัสนภา วงซาลี
1533 031533 นางสาวจุฑารัตน์ โพธ้ีศิลา
1534 031534 นางสาวจิราวรรณ เด่นดวง
1535 031535 นางสาวชากีนะห์ อาแว
1536 031536 นางสาวธัญวรรณ ทองสอดแสง
1537 031537 ว่าที่ร.ต.หญิงกิตติกานต์ บัวประชุม
1538 031538 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีสวัสด้ี
1539 031539 นางสาวสมหญิง พาภิรมย์
1540 031540 นางสาวณัซซา โยธาพย์พ
1541 031541 นางสาวกันยา ช่วยสุข
1542 031542 นางสาวรัตนาวลี ขวัญกลาง
1543 031543 นางสาวซญานิศา พุทธอินทรา
1544 031544 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ
1545 031545 นายสถาพร อร่ามเรือง
1546 031546 บางสาวทรายขวัญ แท้สูงเนิน
1547 031547 นายศุภกานต์ ยาสาร
1548 031548 นางสาวทักษพร ชื่นบางบ้า
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

m รส^

ฃีอ -ฃ ือสกลเลขประจำตัวสอบ
นางสาวนารีรัตน์ ศรีคำหอม1551 031551
นางสาวสิรีธร โพธ๋ึทอง1552 031552
นางสาวภัททิยา ศรีคำหอม0315531553
นายปีณณหัต เสมสันต์1554 031554
นายพชรดนยเปาะทอง0315551555
นางสาวศรารัตน์ สุทธิบุตร1556 031556
นางสาวกรรณิกา ชนะภัย1557 031557

1558 031558 นางสาวมารนา มะหะหมด
นางสาวอรนซาวรรณ ดวงใจ1559 031559
นางสาวนิภาวรรณ ชาวสังข์1560 031560
นางสาวยุวรัตน์ หาญบัวแก้ว1561 031561
นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์แก้ว0315621562
นายปรณัธ สภาพฒ1563 031563
นางสาวธนพร พวงเปลี้ย1564 031564

1565 031565 นางสาวธนพร อาดนาร
นางสาวพรนภา หนแก้ว0315661566
นายธนวัฒน์ กตัณณตานนท1567 031567
นายตะวัน แผนใหญ่ธนา1568 031568
นางสาวรีงนภา อินาชาม1569 031569
นายกนกพล คงฃืน0315701570
ว่าที่ร.ต.หญิงพิชญ์ซญาณี โพธ้ีสาวัง0315711571
นายจิตรกร โสรมรรค0315721572
นางสาววรากานต์ การะกัน0315731573
นายวันไชย กมลวิสัยยิง1574 031574
นางสาวดาวพระศุกร์ ป/!'นเจ1575 031575
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1576 031576 นางสาวประภิสสรา ชัยพรมมา
1577 031577 นางสาวเบญจวรรณ ภูมี
1578 031578 นางสาวเบญญาภา ไชยอักษร
1579 031579 นางสาวนีณฑารีย์ อนิสงค์
1580 031580 นางสาววิลาสินี เครือวาคำ
1581 031581 นายเกรียงไกร อุดมเดช
1582 031582 นางสาวธนพร ราชลี
1583 031583 นางสาวนีญขสิกา ชันขุนทด
1584 031584 นางกานต์ธีรา ผาพิมพ์
1585 031585 นางสาวธนัซซา โฃติช่วงนภา
1586 031586 นางสาวศศิวิมล รัตนพล
1587 031587 นางสาวมันทาคิรี โคตะมูล
1588 031588 นางสาวนิภาพร บุญงาม
1589 031589 นางสาวพรวิภา หนูทอง
1590 031590 นางสาวกาญจนี ผิวผ่อง
1591 031591 นางวรณัฏฐา จิตรณรงค์
1592 031592 นางสาวคณัสนับท์ พิมพ์เพียง
1593 031593 นายฐิติพงศ์ ต้นจันทร์
1594 031594 นางสาวนันทิตา กาฬปิกษ์
1595 031595 นายปกรณ์ อินทรัตน์
1596 031596 นางสาวสุภาวิณีย์ กลมสวรรค์
1597 031597 นางสาวไพลิน ทองสอดแสง
1598 031598 นางสาวสุภาพร กิ่งแก้ว ..
1599 031599 น ายส ุเมธพ ิมพ ์พ งษ ์/ . ' ^  f

1600 031600 นายธีระ อ่อนรัชขา ja i. (  X $ L : : -  J  ) g  I

"2. m i
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1601 031601 นางสาวนาฏญาดา ผาบซุม
1602 031602 นางสาวกัลยา ภิญโญ
1603 031603 นางสาวพิมพ์พิฃซา จันทวงศ์
1604 031604 นางสาวสุนิษา ทินี
1605 031605 นางสาวสุธาทิพย์ เยี่ยมเปลี่ยน
1606 031606 นางสาวซากอรนี สะมะแอ
1607 031607 นายจตุพร พงศ์พยุง
1608 031608 นางสาวสุภาวดี บรรณการ
1609 031609 บางสาวรุ่งนภา แสนกัน
1610 031610 นายสวรรค์ อาจดี
1611 031611 นางสาวสุพิตรา เพซรวิสัย
1612 031612 นางสาววริศรา สังข์ทอง
1613 031613 นางสาวเบญจรัตน์ ยังประดิษฐ์
1614 031614 นางสาวสิริกร ฉายสุวรรณ
1615 031615 นางสาวเกตุกนก ดวงจันทร์
1616 031616 นางสาวเฃมจิรา ฉายสุวรรณ
1617 031617 นางสาวอภิสรา รอดถนน
1618 031618 นางสาวซลิตา ปรางค์ขัยภูมิ
1619 031619 นางสาวสุภารัตน์ ลาโพธ้ี
1620 031620 นายธนดล คำปลิว
1621 031621 นางสาวจริยา หมั่นเรียน
1622 031622 นายพีรวัส ตั้งตระการพงษ์
1623 031623 นางสาวสุนิสา ทองเฮียบ
1624 031624 นางสาวเบญจรัตน์นาคทุ่มั/  / # ,  ~ / 5'N n

1625 031625 นางสาวจิรภิญญา มาต/ะฎร /  A

t i - l /  ; ๙ ๙— ^—  i?J

ช ุ> ง  พ ฐ .
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ถึง 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1701 031701 นางสาวปุณณดา ศรีสวัสด้ี
1702 031702 นางสาวกรกนก มาสุข
1703 031703 นางสาวอภิซญา อุดรขน
1704 031704 นางสาวอารยา ร้อยอำแพง
1705 031705 นางสาวป้ทมา เป้าประเสริฐ
1706 031706 นางสาวพรรวณี ลีพรมมา
1707 031707 นางสาวกรวรรณ ปุณพงษ!ขย
1708 031708 นายพิซญากร หาญต๊ะ
1709 031709 นายอติวุฒิ มาน้อย
1710 031710 นางสาวสุวิรยา เจียมเจริญ
1711 031711 นางสาวอัญข'นา โล่ทินารายณ์
1712 031712 นางสาวสิริรัตน์ รักปล้ืม
1713 031713 นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสงคราม
1714 031714 นายฉัตรพล วงสกุล
1715 031715 นายกิตพิพิซธน เจริญเรือง
1716 031716 นางสาวปัทมา จันทวงษ์
1717 031717 นางสาวมณฑาทิพย์ สุวรรณรัตน์
1718 031718 นายสิทธิขัย เจียรนัย
1719 031719 นางสาวพิฃญธิดา ธนันทิ,นิธิกร
1720 031720 นางสาวพรปรียา แสนศรี
1721 031721 นางสาวศศิธร ศรีซมภู
1722 031722 นายศิวคุณ อินทะกูล
1723 031723 นางสาวเพ็ญพร อุดมโภขน์
1724 031724 นางสาวจณิสตาหงษ์ฒินัมอง^—
1725 031725 นางสาวพรคิริ พ ิม พ ์/ห ล ่อ /^ '^ ^  คุ1 \

เร บ ัร ,:)
_ % ร พ ^
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเปีนพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1726 031726 นางสาวสุมณฑา เมืองแก้ว
1727 031727 นางสาวสิริพร ประภา
1728 031728 นางสุจิตรา ขัยงาม
1729 031729 นางสาวสุนทรี ชูศรี
1730 031730 นางสาวอรปรียา นาคสุวรรณ
1731 031731 นายอภิบาล อภิบาลแบ
1732 031732 บายสุรินทร์ มิตยา
1733 031733 นางสาวมาบิตา สายสร
1734 031734 นายศุภสัณห์ ตาเดอิน
1735 031735 นางสาวกันยรัตน์ สดนุ้ย
1736 031736 นางสาวบุษกร ลิอ่อนรัมย์
1737 031737 นางสาวเกษรา ท่ีดี
1738 031738 นายพศิน วงษ์ดีศรีโยธิน
1739 031739 นายศุภกานต์ จิตประไพ
1740 031740 นางสาวมนัสวี บัวศรี
1741 031741 นายธัชขัย หอมเกษร
1742 031742 นายธนวัฒน์ ศรีพิชัย
1743 031743 นางสาวรมิดา อินทรบุญน้อย
1744 031744 นางสาวโสรยา วินิจสร
1745 031745 นายรัชซานนท์ พลดงนอก
1746 031746 นางสาววรลักษณ์ บัวชุม
1747 031747 นายปฏิภาณ ม่ิงแก้ว
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยบ)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โทรก','‘̂ .

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1751 031751 นายศักดินนท์ เจริญศรี
1752 031752 นางสาวศิริวรรณ ผลอินทร์
1753 031753 นางสาวผกาวรรณ บ้านกล้วย
1754 031754 นายจิรายุ ลีดี
1755 031755 นางสาวพัชราภรณ์ พิลึก
1756 031756 นางสาวศศินา พิมพาทอง
1757 031757 นางสาวสุบงกซ สีขันธ์
1758 031758 นางสาวสุภนิดา บุญผ่อง
1759 031759 นางสาววารุณี อินทร์ทิพย์
1760 031760 นางสาวทักษิณา อ้ึงประเสริฐ
1761 031761 นางสาวสวรินทร์ เพ็งยิ่ง
1762 031762 นางสาวภาสิบี ศรีบุญ
1763 031763 นายศรุต เหมียนย่อง
1764 031764 นางสาวอริศรา อุททาเวียง
1765 031765 นางสาวณัฐยา จำดวง
1766 031766 นางสารจิตราภรณี ดวงผุนมาตย์
1767 031767 นายสมพร ศรีนคร
1768 031768 นางสาวณัฐนันท์ ตั้งจิตบำรุงพงษิ
1769 031769 นางสาวปิทมาวรรณ มูณี
1770 031770 นางสาวภานุมาส ภูต้องใจ
1771 031771 นางสาวจริยา อยู่ยิ่ง
1772 031772 นางสาวทักษพร อินบุญญา
1773 031773 นางสาวพรปวีณี มณีโซเนั-'-' ' ' ' ^
1774 031774 นางสาวเบญจรัตน์1ต ํล า \ ^

1775 031775 นางสาวสุดารัตน์เง23ร!‘P  บ \ํ
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1776 031776 นางสาวเบญจมาศ ช่วยบำรุง
1777 031777 นางสาวภัทรภร วันนา
1778 031778 นางสาวภนิตา ขำนาญ
1779 031779 ว่าท่ี ร.ต.หญิงขวัญเรือน พรหมบุตร
1780 031780 นางสาวปภัทสรณ์ กุลผาย
1781 031781 นายอนุรักษ์ ขันขวา
1782 031782 นางสาวณัฐกานต์ เพียรงาน
1783 031783 นางสาวสุริษา เชียรขม
1784 031784 นายขัยวัช นองบุข
1785 031785 นางสาวธัญวัลย์ ทรัพย์วิก
1786 031786 นายเอกปวีร์ ซวนประสิทธ้ีกุล
1787 031787 นายวรวัฒน์ เปลือยหนองแฃ้
1788 031788 นายณัฐวัตร บุระเนตร
1789 031789 นายเสกสรร ชลศกด้ี'พิพัฒน์
1790 031790 นายจิรานนท์ ขอบใหญ่
1791 031791 นางสาวอภิรดี ยมจันทร์
1792 031792 นายอภิวัฒน์ อภัยรุณ
1793 031793 นางสาวอรุโณทัย เอี่ยมมณีรัตนา
1794 031794 นางสาวนพวรรพ จันทร์สวัสด้ี
1795 031795 นางสาววนาลี ท้ิงไธสง
1796 031796 นางสาวอุไรรัตน์ สุวรรณฤกษ์
1797 031797 นางสาวเบญจวรรณ คุ้มคิริ
1798 031798 นายสรศาสตร์ สังข์นุสาง
1799 031799 นางสารทิพกฤ๙ข ั้เหเทิ้ภ ักล้า^/*  , \v
1800 031800 นายพรวิทย์ แแรอทั่ '• J  \  2  1
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1826 031826 นางสาวสุรกานต์ บุญทวี
1827 031827 นางสาวเณศรา พันธเุยธา
1828 031828 นางสาวสุพัตรา บุตรดี
1829 031829 นางสาวเจนจิรา มืดหล้า
1830 031830 นางสาวนันทวดี ลวดลาย
1831 031831 นายกฤษณพงษ์ ใหญ่ประสาน
1832 031832 นางอาจารี ขวดพุดซา
1833 031833 นายกฤษฎา โปรยเจริญ
1834 031834 นางสาวนิตยา ขัยสว่าง
1835 031835 นางสาวจันทิมา แก้วพรหม
1836 031836 นางสาวศุภนิดา คำแปง
1837 031837 นางสาวพรนิภา แสงจันทร์
1838 031838 นางสาวสุวนันท์ ไขยติคะ
1839 031839 นายปุณณภพ เหมวัตถกิจ
1840 031840 นายจักรภทร กล่อมกระมล
1841 031841 นายวิริทธิ้พล แสงทรัพย์
1842 031842 นายเอกลักษณ์ นนทะการ
1843 031843 นางสาวเฃมิกา รัตถิกุล
1844 031844 นางสาวธิดารัตน์ อินทสุวรรณ์
1845 031845 นางสาวกาญจนา ปรัชญาโณทัย
1846 031846 นางสาวขวัญสุดา พรรณกุลบดี
1847 031847 นางสาววนิดา ทากอง
1848 031848 นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน...
1849 031849 นางสาวอมลธีรา แจ่มสูวีางพนัธุ y f

1850 031850 นางสาวสธิตา ด้วงกรุะโทกิ y \  ; / \  \

y J'■ รุ//
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ก า ร ส า ‘■ ^

ขือ - ขีอสกลเลขประจำตัวสอบ
นายธีรพล ดำมณี1876 031876
นางสาวเบนดา ผมสัตย์0318771877
นางสาวบุญญาดา สกุนะสิงห์0318781878
นายเขมทัต ชมะณี0318791879

0318801880 นางกรวรรณ ศราวฒ
นางสาวกาญจนมาส จันทรทิพย์1881 031881
นางสาวกัญญาสักษณี บุญประคม1882 031882
นางสาวณธษา รักเมือง0318831883
นางสาวซัณณานซ อ่นบ่อแฮ้ว0318841884

1885 031885 นางสาวอารยา ศรจารมาศ
นางสาวปองธีดา เนยสงเนิน0318861886
นางสาวภาษิตา โง้วประดิษฐ์1887 031887
นางสาวสุกัญญา สิงห์พันธ์1888 031888
นางสาวกิตติยา ต่วนตาด0318891889
นางสาวพิมสิริ ภจักนิล0318901890
นางสาวพรปวีณ์ สพัสบมาลี1891 031891
นางสาวณัฐฏ์ธมน พูลสวัสดิ0318921892
นางสาวสาวิตรี จิระมหาโภคา1893 031893
นางสาวบัวงาม อังคาราพิณกล1894 031894
นางสาวกนกวรรณ พ่มน่ม1895 031895
นางสาวชมพูนุช เชาว์เจริญ0318961896
นายมณาฮิด อบันตศาสนิ0318971897
นางสาวทิพย์พาพร ภมิสะอา0318981898

1899 031899 นางสาวอทตยา ฉลาด
นางสาววราภรณี พรหมภ1900 031900
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1901 031901 นางสาวนวพร บุญสอน
1902 031902 นางธิติพร ณ น่าน
1903 031903 นางสาวสุวดี คงสมพรต
1904 031904 นายจตุพจน์ รอดแก้ว
1905 031905 นางสาวกวินธิดา หม่ืนนรินทรํ
1906 031906 นางสาวญาณิศา จารุประกาศ
1907 031907 นางสาวดารารัตน์ ฉลาด
1908 031908 นางสาวทิพย์วิมล รำเพย
1909 031909 นางสาวจีรนันท์ วิฃญพันธ์
1910 031910 นางสาวจิตตมาส สุวรรณกูฎ
1911 031911 นางศรนรารัตน์ แก้วคุ้มภัย
1912 031912 นางสาวจตุพร รัตนะ
1913 031913 นางสาวพัชราภรณ์ พริกนุ่น
1914 031914 นางสาวนาจรีย์ พงษ์ศักดี้
1915 031915 นายจิรวรรธ สุนารักษ์
1916 031916 นายนพณัฐ อ่อนน้อม
1917 031917 นางสาวณัฏฐณิซา อาจวิชัย
1918 031918 นางสาวทิพวรรณ โต๊ะฝา
1919 031919 นางสาวสุทธิดา แก้วมะณีย์
1920 031920 นางสาวจุฑาทิพย์ เสริมศรี
1921 031921 นายสุรพล กลิ่นแช่มช้อย
1922 031922 นายธนพล ศรีลำใย
1923 031923 นางวัลยาภรณ์ ศักดา /  '
1924 031924 นางสาวลดาวัลย์ คำนุช่/  \
1925 031925 นายธีรเดช โสภารัตัษ์u (  y y  ' ' \  \
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1951 031951 นางสาวพิริยกร เสวีพงศ์
1952 031952 นางสาวปาริฉัตต์ วิเชียรรักษ์
1953 031953 นายยสินทร หนูเสน
1954 031954 นายฐิติวุฒิ มิทะนะสม
1955 031955 นายอภินันท์ นามวงษ์
1956 031956 นางสาวประภาพรรณ ณัฐวุฒิ
1957 031957 นางสาวปาณิสรา กิตติศุภพร
1958 031958 นายขวศิษฏ์ ศรีใส
1959 031959 นางสาวมารีณา สาและ
1960 031960 นายปียะวัฒน์ รุ่งสวัสด้ิโชติ
1961 031961 นางสาวปุณณดา นิธิมธุรกร
1962 031962 นายสิปปภาส ศรีใส
1963 031963 นางสาวพนิดา หยาดทอง
1964 031964 นางสาวสุนิศา ขื่นดอนกลอย
1965 031965 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรไพลิน ถาวรสุข
1966 031966 นางสาวกมลรส คงดาบ
1967 031967 นายฉัตรชัย คงดาบ
1968 031968 นางสาวณปภัซ สังข์ประไพ
1969 031969 นางสาวภรณ์'ทิพย์ แดงสุด
1970 031970 นางสาวฟ้า ศรีเมือง
1971 031971 นางสาวพรรณราย ฤทธึ๋ศักดี้
1972 031972 นางสาวไอยยริณ วิทยอักษรศรี
1973 031973 นายชัยภัคดี ทักฃิน
1974 031974 นางสาวรุสมืนา เส็นติทัยะ ~ f "

1975 031975 นางสาวลลิตา คงคาเอนท^ y \ y  ’/  \  r j |
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1976 031976 นางสาวพรลภัส ครุฑวงศ์
1977 031977 นางสาวคิวาวรรณ อ่อนบัวขาว
1978 031978 นางสาวก้านตอง จำรัมย์
1979 031979 นางสาวศคิธร สมอเม็ด
1980 031980 นางสาวเสาวลักษณ์ อุปการ
1981 031981 นางสาวพิมพ์พิขซา ศรีรัตนาทูล
1982 031982 นางสาวกฤษฎาภรณ์ กัลปนานนท์
1983 031983 นางสาวพัทธนันท์ ผาแก้ว
1984 031984 นายพิซซาพร ดีวิวัฒน์
1985 031985 นางสาวอนุธิดา นามวงษ์
1986 031986 นายรัฐพล เดชะ
1987 031987 นางสาวฐิติวรดา กาจธัญญการ
1988 031988 นางสาวพบัซกร ภูผา
1989 031989 นางสาวนราวดี นิลศักดี้
1990 031990 นางสาวสโรซา เพชรทองไทย
1991 031991 นางสาวภัซณีย์ ชูปาน
1992 031992 นางสาวอรพรรณ พลีพรม
1993 031993 นายสมเกียรติ ศรีเหรา
1994 031994 นายคมลัน ชัยเสนา
1995 031995 นางสาวภาณุมาศ จูคล้ายหล่อ
1996 031996 นางสาวนภาพร ลี'ปิดถา
1997 031997 นางสาวศลิษา โพธึ๋กระจ่าง
1998 031998 นางสาวสุทิพย์ แก ้วสำอาง!____ _
1999 031999 นางสาวจรรยา สิทธิ(เก-ว . ------- \
2000 032000 นางสาวฒัฏฐรีณ์/ จูไ}ราง / J  \

V ,
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี io  สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2001 032001 นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค์
2002 032002 นางสาวญาสุมิบทร์ ศรีวิราฃ
2003 032003 นางสาวธิดาวรรณ กล่ินหวล
2004 032004 นางสาวศศิธร ดาศรี
2005 032005 นายไตรภพ พิมพ์จำปา
2006 032006 นายธนากร ปีสสา
2007 032007 นางสาวแกมกาญจน์ ปลอดภัย
2008 032008 นางสาววิรัญขนา ปรีขา
2009 032009 นางสาวคัทลียา ค์าภิลัง
2010 032010 นางสาวรันยพร นัดทะยาย
2011 032011 ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัขญา มีชู
2012 032012 บางสาวกาญจนาภรณ์ เจียรอัญมณีกุล
2013 032013 นางสาวสุฑามาศ ชาญศรี
2014 032014 นางสาววรวลัญฃ์ เมืองเหนือ
2015 032015 นางสาวกิติยา บุญอ่อน
2016 032016 นางสาวเพ่ืเองลดา ซุ่มนวน
2017 032017 นางสาวอัจฉรา นามบุญศรี
2018 032018 นางสาวธนิดา จันทิมา
2019 032019 นางสาวสายนํ้า โอวาท
2020 032020 นางสาวเจนจิรา คงมื
2021 032021 นางสาวจิรารัตน์ ฐานไชยชู
2022 032022 นางสาวศิริพร หลวงภา
2023 032023 นางสาวสุรีวรรณ โ ค ต ร พ ัฒ น ์^ ------
2024 032024 นางสาวศดานันท์ สนบุกิ*! ^ ------ \
2025 032025 นายณรงคำนพร คํ้าชู^มจิใ1ทั่if
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ซ่ือ - ซื่อสกุลเลขประจาตัวสอบ
นางสาวสุพัช'รินทร์ เกษประทุม2026 032026
นางสาววัรัญตริ ศริประเสริฐ2027 032027
นางสาวพิมพกานต์ เพชรวงษ์2028 032028
นางสาวธิดารัตน์ จันดี2029 032029
นางสาวบงกชรัตน์ แสงเพชร2030 032030
นางสาวจิดาภา เหลืองวิสุทธึ๋ศิริ2031 032031
นางสาวหทัยชนก ไชยบุรี2032 032032
นายอามาน บินมะโซ2033 032033
นางสาวจินตนา ชายเลี้ยง2034 032034
นายอภิสิทธิ้ อุปีน2035 032035
นางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ2036 032036
นางสาวซุติกาญจน์ ทรัพย์คุ้ม2037 032037
นางสาวซนิษฐา ม้าแก้ว2038 032038
นางสาวสุดารัตน์ ชูพริก2039 032039
นางสาวเปียมศิริ กันดา2040 032040
นายภรต ล้ีมมธุรสกุล2041 032041
นางสาววิภาดา คงคาอินทร์2042 032042
นายภคพงศ์ จันทโชติ2043 032043
นางสาวธารินี ผงบณตา2044 032044
นางสาววรกานต์ คิริโสภา2045 032045
นางสาวพรธิดา ฉัตรอินตา2046

2047
032046

นางสาววิศา พันธํประเสริธ032047
นางสาวธิดารัตน์ ศักดาณรงศ์2048 032048

2049 032049 นางสาวพาซลา บร
นางสาววิพาวรรณ เ1ตันปิ2050 032050
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
2051 032051 นายภัทรวัช นิยมแก้ว
2052 032052 นางสาวพีรญา นวลศรี
2053 032053 นางสาวอรพรรณ ขาวเอี่ยม
2054 032054 นางสาวแก้วมณี ปุราถานัง
2055 032055 นางสาวขวัญจิรา เชื้อทอง
2056 032056 นายวศิน ถนอมศักดี้
2057 032057 นายพิสิฐ วอแพง
2058 032058 นางสาวจิรัญญา เจริญพานิข
2059 032059 นายไอยรัซต์ ญาติธรรมไตร
2060 032060 นายณัฐพล พระเวก
2061 032061 นางสาวภัทฃ์เกตุ จาหริ
2062 032062 นางสาวนิศานาถ สรรคพงษ์
2063 032063 นางสาวอธิษา สถิตเสถียร
2064 032064 นางสาวสิรัตนา มะวิญธร
2065 032065 นางสาวอารยา กล่ินพุฒ
2066 032066 นางสาววนัสนันท์ ฤทธึ๋ตา
2067 032067 นายพงศธร สุขเอก
2068 032068 นางสาวธนพร ลํ่างาม
2069 032069 นางสาววรรณีษา สุขม่วง
2070 032070 นางสาวชลลดา พุ่มศรี
2071 032071 นายคมสัน เจริญยิ่ง
2072 032072 นายวิศรุต เรืองรองหิรัญญา
2073 032073 นางสาวสิรินภา ซีสัง
2074 032074 นางสาวภัทรวดี/(จบุ^ลืช''' 'ปุ^N
2075 032075 นางสาวสิริกุล!/รุพุ่ตรีปุ'^,ข ้\  /' ;

1 ร ' f  1 &ๅเ  >\  ะ3  'น,-2ร 1 : f V J
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราซการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธัญวรัตใ/จัน'

ขื่อ - ขื่อสกุลเลขประจัาติวสอบ
นางสาวนฤพร ปากเมย2101 032101
นางสาวณัฐกมล แจ่มจิตร2102 032102
นางสาวประทมพร กะล้มพากร2103 032103
นายนเรศ พกเล็ก2104 032104
นางสาวซนิษฐา สง่าวงษ์2105 032105

2106 032106 นางสาวเกศมณ สสก
นายแทนไท แดนโพธ2107 032107
นางสาวปฑตา วงศ์กล่ม2108 032108
นางสาวญาณิศา ทรงชุ่ม2109 032109
นางสาวศวิตา รืนรวย2110 032110
นางสาวศิวภรณอนุเกรียงไกร2111 032111
นายล้ญญพงศ์ ภัทรกุลกนิษฐ2112 032112
นางสาวเกวลิน วิยะกัน2113 032113
นางสาวกิติยา ถนัดกิจ2114 032114
นางสาวพรสุดา ศรีเทพอุบล2115 032115
นางสาววนิดา แก้วพิทักษ์2116 032116
นายเอกลักษณ์ เทพแก้ว2117 032117
นางสาวสาลิตา เรีองเพซร2118 032118
นางสาวนิศาฃล ทามาลา2119 032119
นางสาวภิญโญ บุญวิเศษ2120 032120
นางสาววงเดือน หงษ์สะทาน2121 032121
นางสาวภัฎฐิกา วรดี2122 032122
นางสาวจารวรรณ คำ2123 032123

2 1 2 4 032124
นางสาวยุภา สืบสิ2125 032125
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2126 032126 นางสาวพรรณิดา ผิวดำ
2127 032127 นางสาวรุจิกาญจน์ สุบันต๊ะ
2128 032128 นางสาวอภิสรา คงถาวร
2129 032129 นายจักรกฤษณ์ โพรี้งาม
2130 032130 นางสาวฐิติญาภา จิตสว่าง
2131 032131 นางสาวสิริกัลยา สมัคร
2132 032132 นางสาวทิพย์เทวี เทียมมงคล
2133 032133 นางสาวสุกัญญา สำราญใจ
2134 032134 นางสาวรุ่งระวี ภพัูนนา
2135 032135 นางสาวณัฐทวีกา เช่ือมใจ
2136 032136 นายรัฐนันที บุญรอง
2137 032137 นายสารวิซ ลับเลิศลบ
2138 032138 บางสาวกรณิการ์ ทองเหมือน
2139 032139 นางสาวนิโลบล วรรณธง
2140 032140 นางสาวเกล็ดดาว ธิโสภา
2141 032141 นางสาวจิราวรรณ รู้แผน
2142 032142 นางสาวสิรเิทพ สุขประวิต
2143 032143 นางสาวณัฐธิดา กองศรี
2144 032144 นางสาวพัขมณฑ์ หาญปราบ
2145 032145 นางสาวชุติกา พรหมสว่างศิล{เ
2146 032146 นางสาววิภาดา พรมกุดตุ้ม
2147 032147 นางสาววิสุดา ใบธรรม
2148 032148 นางสาวภัขดา ภู
2149 032149 นางกฃกร มาน^วบ?r | f l  / / O n  \
2150 032150 นายบุญเลืศ ใ เ ® ( ธ า น ี^ ^ ^ ^  ) «=•1

%
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที, 10 สิงหาคม 2565)



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2176 032176 นางสาวจิดาภา บุญมี
2177 032177 นางสาวสุดารัตน์ บูชาเดช
2178 032178 นายณัฐพงศ์ สิงหภาณุพงศ์
2179 032179 นางสาววราภรณ์ วงศ์เข็มมา
2180 032180 นางสาวณธิดา นาคเจริญ
2181 032181 นางสาวสุพินดา สินธุแก้ว
2182 032182 นางสาวพรธิดา วัฒนะ
2183 032183 นางสาวณัฐิกานต์ ทองมีสุข
2184 032184 นางสาวณัฐกานต์ ศรีดี
2185 032185 นายอโนทัย ฉลูทอง
2186 032186 นางสุมาลี ศรีลาชัย
2187 032187 นางสาวพิมพ์ธิดา ประคองดี
2188 032188 นายอาหามะ ดาโอะ
2189 032189 นางสาวสุภาวดี ชูเกิด
2190 032190 นางสาวซาวาณีย์ ดาแม
2191 032191 นางสาวสุนทรี ศรีสุนทรโวหาร
2192 032192 นางสาวพรรณพนัซ เดียวฉ้ิม
2193 032193 นางสาวโรสนียา คอแนง
2194 032194 นางสาวธนพร ทองดี
2195 032195 นางสาวซีวรัตน์ พลซ่ือ
2196 032196 นายปริวัตร สามารถ
2197 032197 นางสาวนิลเนตร ดีสุ่น
2198 032198 นายพลากร คำปูน _____...
2199 032199 นายศรายุทธ ว่องไว y '  y 7 ~ Y ^ \  X \
2200 032200 นางสาว เรวดี ขวัญ^รหม''ณุฒณุ A  นิ,'*) \  \

ฯ*ษรุ,J
&
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ืฮผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2201 032201 นางสาวสุขาดา แป้นเจริญ
2202 032202 นางสาววิภาลักษณ์ ชำนาญ
2203 032203 นายวีรศักดิ้ แพตงรัตน์
2204 032204 นายยศพล มาเนตร
2205 032205 นายภูมิ สหชาติมานพ
2206 032206 นายนรภัทร จินาห้อง
2207 032207 นางสาวรลิตา ปาปะฃี
2208 032208 นางสาวอันนา แสนใจ
2209 032209 นางสาวภัลยรัตน์ สุวรรณ์
2210 032210 นางสาวยุพาพิน อินทรวิเศษ
2211 032211 นางสาวจันทร์จิรา ชัยน่วม
2212 032212 นางสาววิลาวัลย์ มโนเย็น
2213 032213 นางสาวพรรษมณ เช่ือมไธสง
2214 032214 นางสาววริศรา นกเกตุ
2215 032215 นางสาวสุคนธวา อร่ามเรือง
2216 032216 นางสาววรรณธนา กอวิจิตร
2217 032217 นางสาวพรเพ็ญ เตมียนันท์
2218 032218 นางสาวปาณิสรา ลีสา
2219 032219 นางสาวสินีนาฏ ขุมศรี
2220 032220 นางสาวฐิติพร มีศิริ
2221 032221 นางสาวพิศมัย อวนซะนะ
2222 032222 นางสาววีรยา ตลีงจิตร
2223 032223 นางสาวกษมา หมันหลี _____ _
2224 032224 นางสาวอนุวรรณ ว ร ร ณ น ์ต ย '----- 7*'
2225 032225 นายปวริศร์ ดิษฐประภรกุส ไ \ \

ฯ?,
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2226 032226 นางสาวละออดาว ชินวงศ์
2227 032227 นายไวยกรณ์ กิจเจริญนุกูล
2228 032228 นางสาววาสนา มาศรักษา
2229 032229 นางสาวพวงแก้ว สัตยโยธี
2230 032230 นางสาวพนมวรรณ ปริขาชาญ
2231 032231 นายคมศร งามจั่นศรี
2232 032232 นางสาวเบญจมาศ โชติ
2233 032233 นางสาวอนัญพร ดีทะเล
2234 032234 นางสาวทัศนวรรณ ขับเงิน
2235 032235 ว่าที่ร.ต.หญิงปียนุ'ซ วงศ์แสน
2236 032236 นายธัญ คงวัฒนากุล
2237 032237 นางสาววรัญญา เกิดชนะ
2238 032238 นางสาวอรุณวตริ ฟ้กโต
2239 032239 นางสาวพรทิพย์ ทุกข์จาก
2240 032240 นางสาวปพิซญาภา พันธ์นารา
2241 032241 นางสาวจุฑารัตน์ไพลอย
2242 032242 นางสาวเยาวรักษ์ อาจวิชัย
2243 032243 นางสาวปรารถนา เสรีวัฒน์
2244 032244 นายเติกานต์ภรฑ์ เรืองน้อย
2245 032245 นางสาวกัญญาณัฐ วรโยธา
2246 032246 นางสาวนุชรดี วัฒนาชีรานนท์
2247 032247 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล
2248 032248 นายอาณาภูมิ เมฆารักษ์ภิญโญ
2249 032249 นางสาวนวพร กังเจริญ
2250 032250 นางสาวป็ทมาภรณ์หงษภูธร kั A  / A j \  \

% ฝ / พ ' ■ •วั- /  1 ? !
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2251 032251 นายอธิภัทร พิทยาวัฒนา
2252 032252 นางสาวฐิติวรดา ต๋ันต๊ิบ
2253 032253 นางสาวปุณิกา สิงห์ทอง
2254 032254 นางสาวกนกพร ทะคำ
2255 032255 นางสาวปภัสสร รอดอาวุธ
2256 032256 นางสาวอภัสรา ศรีบุตรดี
2257 032257 นายกฤษณะ อบเขย
2258 032258 นายธีระศักดี้ ไพพงษ์
2259 032259 นางสาวเกวลี นุ้ยแหลม
2260 032260 นางสาวอิสริยา ดีนนุ้ย
2261 032261 นางสาวพรพิมล ศรีพันธุลม
2262 032262 นางสาวจิรภัทร์ กิ่งจงเจริญสุข
2263 032263 นางสาวศิริประภา แผ่นทอง
2264 032264 นายติณณภพ เล็นป่าน
2265 032265 นางสาวอาจารี สิงหบำรุง
2266 032266 นางสาวจันจิรา สมวงษื
2267 032267 นางสาวเบญจมาศ สะอาดเอี่ยม
2268 032268 นางสาวปตพร ดวงจันทร์
2269 032269 นางสาวณัฐธิดา แซ่เป่า
2270 032270 นางสาวปวีณา วงศ์สวัสด๋ึ
2271 032271 นางสาวอรทัย ซาดขูรู
2272 032272 นางสาวเพ็ญฤทัย ภาฃู
2273 032273 นางสาวณิซนันทน์ อารีพงษ์ ^ --------
2274 032274 นางสาวสิริผัฏฐ์ จุ'ไร'วรรณุสุทธ .- ร ุ\  \

2275 032275 นางสาวพลอย ห ง ษ ์เ ว ีย ' ^ น ท / / เ ^ ^  ) \  \
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเสือกสรรเป็นพนักงานราฃการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2276 032276 นางสาวเฌอกาญน์ แก้วพามา
2277 032277 นางสาวอุบล ประถมพันธ์
2278 032278 นางสาวรินรดา นาคะศิริ
2279 032279 นายนคเรศ กันใจ
2280 032280 นางสาวธัญรัตน์ ปัตพี
2281 032281 นายศิษฏ์ แก้วขวัญ
2282 032282 นางสาวทิพย์สุมณ นวลจันทร์
2283 032283 นางสาวรัซนีกร ทิพย์ศิริชัย
2284 032284 นางสาวซนติกานต์ จิตประสงค์
2285 032285 นางสาวปาณิสรา พันวอ
2286 032286 นางสาวศุภมาศ ทิมเวซ
2287 032287 นางสาวบุญสิตา เหมพัฒน์
2288 032288 นางสาววรัญญา พุธเพ็ง
2289 032289 นายอภิวิซญ์ สารสิทธิธรรม
2290 032290 นายซาคริต เหล่าสมบูรณ์
2291 032291 นางณัฏธิดา ทองอำนวยสุข
2292 032292 นางสาวกนกกร ทองใบ
2293 032293 นางสาวณัฐซยา ซาวทอง
2294 032294 นายภัควัฒน์ วรโคตร
2295 032295 นายธนวรรธน์ ขวัญปาน
2296 032296 นางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
2297 032297 นางสาวกรรณิกา ปีนโท้
2298 032298 นางสาวพัชราภา คำลือ _̂______ ^
2299 032299 นางสาวนฏกร ประสมสุข/ ^ - ' \
2300 032300 นางสาวมัลลิกา มะคิริP นับุท่ี

& ๘ พ
/ W ■
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2301 032301 นางสาวกันตณา สุนทรทิพย์
2302 032302 นางสาวอรอุมา ต่อพันธ์
2303 032303 นายพิพัฒน์ ลาวิณทํ
2304 032304 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีวิภาสถิตย์
2305 032305 นางสาวบีบีญันนะตี มะหะหมัด
2306 032306 นายพซร ขนินพร
2307 032307 นางสาวอัจฉรา โพซนุกูล
2308 032308 นายภูมิ พันธ์เลิศธรรม
2309 032309 นางสาวรวิษฎา อินทรรักษ์
2310 032310 นายจีรวัซร ทำไธสง
2311 032311 นางสาวเนตรฤทัย หนูเกลี้ยง
2312 032312 นางสาวอรวดี โต๊ะเส็น
2313 032313 นางสาวรินรดา อมรทศพรพงศ์
2314 032314 นางสาวสุจินดา ธีรเมทินี
2315 032315 นางสาวยาวีตา เหมสลาหมาด
2316 032316 นางสาวกรวรรณ อ่อนละมูล
2317 032317 นายฉัฐวัสส์ พารา
2318 032318 นางสาวจุฑามาศ ลงลายชาติ
2319 032319 นางสาวเพ็ญนภา ปะ'โนรมย์
2320 032320 นางสาวธัญสินี เนียมจันทร์
2321 032321 นางสาวสุธาวัลย์ สักดสิน
2322 032322 นางสาวฉัตรวารินทร์ โนจันทึก
2323 032323 นางสาววิริยาภรณ์ คิริ
2324 032324 นางสาวณัฐณิชา วรรณป็ณะ f

2325 032325 นายธนชัย แป้งปรุงขั้นท.!น์พื้/V ^ -  -V \ \
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2326 032326 นางสาวปวริศา สังข์ทอง
2327 032327 นางสาวกรองแก้ว คำหอมกุล
2328 032328 นางสาวอาทิตยา ธนะศรีมา
2329 032329 นางสาวสุธิดา ศรีนิล
2330 032330 นางสาววิริญญา สลิเปน
2331 032331 นางสาวสุกัญญา ลีหัวเขา
2332 032332 นางสาวสุกัญญา รอดกล่อม
2333 032333 นางสาวนริศรา อ่อนกุล
2334 032334 นายนรีนทร์ ตะโหนด
2335 032335 นายภาพตะวัน สาระสันต์
2336 032336 นางสาวอภิสรา ทวีไสย์
2337 032337 นางสาวพรพิมล เปียงใจ
2338 032338 นางสาวสาธิดา คงร่วง
2339 032339 นางสาวคุภลักษณ์ เถื่อนเทพ
2340 032340 นางสาวสุปราณี เกตุแดง
2341 032341 นางสาวเสาวณีย์ สิงห์คำกุล
2342 032342 นายจักรภัทร อ่าวรุ่งเรือง
2343 032343 นางสาวสาธิตา ผิวงาม
2344 032344 นางสาวบุณยดา เสือซาวนา
2345 032345 นางศุภนิดา แปงเมือง
2346 032346 นายมูหวหมัด1ซายูตี บินนาปี
2347 032347 นางสาวอมิกา กัปโก
2348 032348 นายนวพล แก้วด่านกลาง
2349 032349 นางสาวนุจรี เพโภช'น / ^
2350 032350 น า ง ส า ว ธ น ว ร ร ณ ไ ^ ย โ ^ โ /^ /T ^ ) \  \

'ปท่ั^
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2376 032376 นายธีรัตม์ แป้นทอง
2377 032377 นางสาวฉัตรสุดา ธูปจันทร์
2378 032378 นางสาวทรายแก้ว ฃมภูพ้ืน
2379 032379 นางสาวกนกวรรณ ทองบุญ
2380 032380 นางสาวณดา ตั้งอรุณรัตน์
2381 032381 นางสาวป่นแก้ว แสงหาร
2382 032382 นางสาวสิริรัตน์ ชินตะวัน
2383 032383 นางสาวเบญจมาศ ไชยแก้ว
2384 032384 นางสาวมารีหย๊ะ หมัดอะตั้ม
2385 032385 นางสาวรัขนี จันทร์งาม
2386 032386 นางสาวสุชานาฏ ศรีบุญยืน
2387 032387 นางสาววิภาณี ภูมีเมฆ
2388 032388 นางสาวมิ่งขวัญ ดุษดี
2389 032389 นางสาวฟาดีละห์ อาแว
2390 032390 นายสุกฤษฎี้ แดนฃนบ
2391 032391 นางสาวรัตนาวลี จิตระวัง
2392 032392 นางสาวกุลภรณ์ พูลทวี
2393 032393 นายธรรม'นนท์ เซาวลิต
2394 032394 นางสาวปุณยปวีณใจบุญ
2395 032395 นางสาววรรณพร ใจบุญ
2396 032396 นางสาวดุสิตา กราบกลาง
2397 032397 นางสาวกัญญาณัฐ กางนอก
2398 032398 นายศารทูล สุดสาย ^ -------
2399 032399 นางสาววีชุดา เวชสิท ูข ื่^ / ------บ ุ^
2400 032400 นางสาวปทิตตา เ ย ี ่ ย ง ศ ร ี ร ์ ง เ ' \

i
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2401 032401 นางสาวจุฑาทิพย์ หนุ่มนา
2402 032402 นางสาวจิราพรรณ์ ฉันทศิริ
2403 032403 นางสาวกัญญารัตน์ ขัยวงศ์
2404 032404 นางสาวอัจฉรา อ่อนสง่า
2405 032405 นายณัฐวุฒิ สีสมคราม
2406 032406 นายธเนศ อินทร์คุ้มวงษ์
2407 032407 นางสาวกุลฑรีย์ สุวรรณภูมิ
2408 032408 นางสาววรรณจิรา เจริญเขต
2409 032409 นายปราโมทย์ โสภาพันธรัตน์
2410 032410 นายกีรติ กัญญาคำ
2411 032411 นางสาวฐิติยากร ชุมภู
2412 032412 นายอัคราข คำทองสุข
2413 032413 นางสาวธนวรรณ มากเทพวงษ์
2414 032414 นายก้องภพ บุญก่อน
2415 032415 นางสาวอารยา พงษ์มนตรี
2416 032416 นางสาวเบญญทิพย์ ขอพูนเสลา
2417 032417 ว่าที่ร้อยตรีพงศธร รัตนมงคลกุล
2418 032418 นายณัฐพล ทองงาม
2419 032419 นางสาวพากร วิสุทธิเกษมศักดิ,
2420 032420 นางสาวสุภัทรวดี คิริสุวรรณ
2421 032421 นางสาวสมฤทัย ศรีสวัสด้ี
2422 032422 นายภูริซ มหิตธิ
2423 032423 นางสาวซนิตา สูงปานเฃว.-------^
2424 032424 น างส าวม ิน ระด าต รศ ร ีวงศ ์-^ -/' \
2425 032425 นางสาวธนภร J สี1 ' f \  \

ร 1I  11"
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2426 032426 นายบลธวัช พลเยี่ยม
2427 032427 นางสาวนวรัตน์ เขยจันทร์
2428 032428 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์
2429 032429 นางสาวพรรวินท์ สิทธิศักด้ี
2430 032430 นางสาววิภาดา บางณรงค์
2431 032431 นางสาวปียนุช สุกแก้ว
2432 032432 นายธนะชัย เอมเอี่ยม
2433 032433 นางสาวณัฐฎิญา บุดดา
2434 032434 นางสาวเนตรชนก แก้วมา
2435 032435 นายธเนศ พินธะ
2436 032436 นางสาวพัชรนันท์ ขยันกิจ
2437 032437 นางสาววิพัชรา เห็นเจริญ
2438 032438 นางสาวณัฐฐินันท์ เปนะนาม
2439 032439 นายธัญญกิจ พุทธรักษา
2440 032440 นางสาวสุทธิรักษ์ คำรินทร์
2441 032441 นางสาวธมลวรรณ นาคสงวน
2442 032442 นางสาวภัทรวดี วะ'นาค้าง
2443 032443 นางสาวพรสุดา คัณทักษ์
2444 032444 นางสาวกฤษยากร สรชัย
2445 032445 นางสาวเจนจิรา บุดดาวงศ์
2446 032446 นางสาวสุกัญญา ข้าวกํ่า
2447 032447 นางสาวธัญนิตย์ บังเอิญ
2448 032448 นางสาวโสพิตา อัครวุฒิวงศ์
2449 032449 นางสาวสอาดะห์ หะยักาจิ / j

2450 032450 นางสาวประภัสส(ุ ร }1Sนุ \ 1

ส ูฒ
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2451 032451 นางสาวกษิธิดา บัวไข
2452 032452 นางสาวภาวินี แซ่กง
2453 032453 นายบันทปรีซา ขาวทุ่ง
2454 032454 นายอิทธิรักษ์ ราชรักษ์
2455 032455 นางปีทมา ซา
2456 032456 นายสมศักดิ้ เรืองนนท์
2457 032457 นาย'ชำนาญศักดี้ เสล้ิม
2458 032458 นางสาววิภาดา นุยห้วยแก้ว
2459 032459 นางสาวชลิตา ชูนาค
2460 032460 นางสาวภัฏซระพรรณ์ วิเศษวงษา
2461 032461 นางสาวพรสุดา จิตดี
2462 032462 นางสาวปิยฉัตร ปล้ืมสุด
2463 032463 นายณัฐสิทธิ๋ จงรักษ์
2464 032464 นายทศพล ศิริรัมิย์
2465 032465 นางสาววิมลภัทร สุภัควนิซ
2466 032466 นายโสภณ บุญเทศ
2467 032467 นางสาวธนาภา บังสุ'โร
2468 032468 นางสาวประทุม แก้วเนตร
2469 032469 นางสาวปภัสรา ยอดทิพย์
2470 032470 นางสาวเบญจรัตน์ เจียรอัญมณีกุล
2471 032471 นางสาวสาวิตรี นามไธสง
2472 032472 นางสาวสุธิษา สีทา
2473 032473 นางสาวธณาวดี เรืองศรี
2474
2475

032474
032475

นางสิรินดา เฃ่ื
นางสาวสินี,นาฏ
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2476 032476 นางสาวณัฐธิดา ไฃยขนะ
2477 032477 นายภาณุวิทย์ พลแสนอิน
2478 032478 นางสาวรัซนี พิลาวงษ์
2479 032479 นายทัสยุ สวนดอกไม้
2480 032480 นางสาวขุดา ศรีศศลักษณ์
2481 032481 นางสาวสุนิตตรา เกตุภพ
2482 032482 นางสาวสิริยากร อยู่เต็มสุข
2483 032483 นางสาวนภัสวรรณ วันเพ็ญ
2484 032484 นางสาวทิพยวรรณ แก้วหนองปิง
2485 032485 นางสาวสุภาวดี ขัยนาม
2486 032486 นางสาวเอมอร โพธ๋ึศรี
2487 032487 นายบรรณวิทิต เพ็ซร์โต
2488 032488 นางสาวมัลลิกา รักษาแผน
2489 032489 นางสาวนสินทิพย์ ศรีเหรา
2490 032490 นางสาวบริศรา ทาโทน
2491 032491 นายอำนาจ ปีนเฉย
2492 032492 นางสาวกุลวรรณ หลานลัน
2493 032493 นายชวกร วัฒนาบดี
2494 032494 นางสาวศรีวัชรินทร์ แก้วกุดั่น
2495 032495 นางสาวกัญญาวิร์ ตรีเมฆ
2496 032496 นางสาวเพ็ญพิซซา คำนนท์
2497 032497 นางสาวเนตรนภา ตัะทา
2498 032498 นายขจรขัย ต้ังธงขัยวิริยะ —
2499 032499 นางสาววิภาพร สุโสภา y ----- ^ ^
2500 032500 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสะ^าด (  y ,Yj \  \

พ ^ พ ร  พ



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ขีอ - ฃือสกลเลขประจำตัวสอบ
นางสาววนิดา กันกระโทก2501 032501
นางสาวพรทิพย์ นิลพลอย2502 032502
นางสาวลินดา พรหมแสงสิงห์2503 032503
นางสาวเจษฎาภรณ์ ชินไทยสงศ์2504 032504
นางสาวแพรวนภา สำราญใจ2505 032505
นางสาวเอืออรยา พันธ์หลวง2506 032506
นางสาวชินนภา เจ้าพิทักษ์วงศ์2507 032507
นางสาวภัทราภรณ์ ดอกอินทร์2508 032508
นายธณภัทร อิมสงวนชัย2509 032509
นางสาวพัขรพร แก้วจันทึก2510 032510
นางสาวพรนภัส ทัศมาลี2511 032511
นางปนัดดา ดีปีญญา2512 032512
นางสาวอัสมัค อีซอ2513 032513
นางสาวกิติรัตน์ ศังฃวณิข2514 032514

2515 032515 นางสาวเภรน สกลราช
นางสาวนิติญา เรองศรี2516 032516
นางสาวกมลชนก โจทย์ศรบุรี2517 032517
นางสาววัชราภร๓ อินต๊ะวิ'ชัย2518 032518
นางสาวณัฐฐาภรณ์ ม่ันไทรทอง2519 032519
นางสาวโสภาวรรณ วงศ์ธรรมมา2520 032520
นางสาว'วิสาฃ์ วงศ์ใจเย็น2521 032521

ร 'นางสาววนิดา พิณประภัศร่2522 032522
นางสาวสุรีรัตน์ เน้ือนิ่มถาวร2523 032523
นางสาวนารีมาน ดมีแด2524 032524
นางสาวรุ่งนภา บุญประเสุรีฐ (  โ A  ไ2525 032525
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2551 032551 นางสาวฃบิษฐา พิมพ์หนู
2552 032552 นางสาวพิมพิยา บุญศิริซัซวาล
2553 032553 นางนับพ์นภัส นิฐินันพ์กุล
2554 032554 นางสาวเจนจิรา เรืองประคำ
2555 032555 นางสาวกุลจิรา บุญเจริญ
2556 032556 นางสาวจารุณี สิริปีญญาวงศ์
2557 032557 นางสาวมนลิตา สารัตน์
2558 032558 นางสาวอทิตยา บุญโสภา
2559 032559 นางสาววขิฬากรณ์ รัตเสมอ
2560 032560 นางสาวอรอุมา บุญจันทร์
2561 032561 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจีรภา ขุมขำ
2562 032562 นางสาวณัฐมน ธิมะดี
2563 032563 นายยศวรุตม์ พวงมณี
2564 032564 นายธวัช'ชัย ธนะเวช
2565 032565 นางสาวธัญณาลักษณ์ พขลิทธี้
2566 032566 นางสาวศศิภา ทองฉาย
2567 032567 นางสาวสุพัตรา ยาบุษดี
2568 032568 นางสาวรุ่งรดา ครองยุติ
2569 032569 นางสาวมณีกาญจน์ พลทวี
2570 032570 นายณัฐพล ลุ่นสกูล
2571 032571 บางสาวปนัดดา เกษอรุณศรี
2572 032572 นางธรรยามล ทุมมา
2573 032573 นางสาวซลันดา แก้วกำเนิด ^  วั''-รN
2574 032574 นางสาวนภสรปีติญาณ /

2575 032575 นางสาวภควรรณ ลัตยกิจกุล 3° ท ุท ้ข ั้ ] P

' s S t j
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 4 0  สิงหาคม2565)



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
2626 032626 นางสาวจันทร์จิรา ม่วงแก้ว
2627 032627 นางสาวสุนิศา พรหมดวง
2628 032628 นางสาวคิริรัก แพรเขียว
2629 032629 นางแม่อิง วรานันท์สุรี
2630 032630 นางสาวเพ็ญนภา คิลาคิ
2631 032631 นางสาวสุภาวดี มา'ช่วย
2632 032632 นางสาวเพ็ญนภา ผดุงนึก
2633 032633 นางสาวนริศรา วิทยานุเคราะห์
2634 032634 นางสาวกรกนก ตัณฑกิจ
2635 032635 นางสาวสินีนาฏ โภคาพานิข
2636 032636 นางสาวกนกพร บุญใบ
2637 032637 นายพุฒิพงษ์ เจริญซาศรี
2638 032638 นางสาวรักษ์ซนก ทิพย์จักร
2639 032639 นายทวีซล ศรีสมบูรณ์
2640 032640 นายธนพันธุ เจริญสุข
2641 032641 นางสาวเมตตา สำเนียงใส
2642 032642 นางสาวสุขาวดี เขยะตา
2643 032643 นายสุพัฒน่พงศ์ โซยะสิทธี้
2644 032644 นางสาวสุรางศ์ โอนอ่อน
2645 032645 นางสาวอโรซา นามมงคูณ
2646 032646 นางสาวฤทธิญาพร ซาฎา
2647 032647 นางสาวอรพิมล เต็งเฉ้ียง
2648 032648 นางสาวเนื้อน้อง เรืองอินทร์ —
2649 032649 นายสรัซฎ์ อนุอัน S  ^ — ^ ^
2650 032650 นางสาวณิฃนันทน์ ทรัพย์^0าน^ยเ
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
2676 032676 นางสาวสุพรรษา แสนแก้ว
2677 032677 นางสาวบุษบาบัณ พิพิธผลารักษ์
2678 032678 นายกสิณสุข จันทำ
2679 032679 นางขนิดา นวไชยเสนา
2680 032680 นางสาวอัฟนาน อาลี
2681 032681 นางสาวฃัญญานุฃ ทิศวงศ์
2682 032682 นายธงชัย ขำสุวรรณ
2683 032683 นางสาวมยุรา มงคล
2684 032684 นางสาวชนานันทิ ฉายอรุณ
2685 032685 นางสาววันวิสาฃ์ หมวกชม
2686 032686 นางสาววิกาวี รัตนอรุณ
2687 032687 นายสุรัช,ชัย พึ่งคล้าย
2688 032688 นางสาวอรนสิน ศรีฉ่ํา
2689 032689 นางสาริณี จันทมิตร
2690 032690 นางสาวเมวรินทร์ พลาหน
2691 032691 นายมนตรี สามแปง
2692 032692 นางสาวนุชนาถ เตชะวงศ์
2693 032693 นางสาวลัดดาวัลย์ อรรคบุตร
2694 032694 นางสาวพรพรรณ ไพรวิจิตร
2695 032695 นางสาววิภาวี รัตนะเมย
2696 032696 นางสาวกนกพร จันทร์โยธา
2697 032697 นางอรวรรณ สุจริต
2698 032698 นางสาวจันจิรา พรรณวิเชียร'-
2699 032699 ว่า'ท่ีร้อยตรี’ห ญ ิง ก ฤ อ ู่ไ )ฬ ต ัร ~ิ y ~ jร̂  ''''บุ
2700 032700 นางสาวสมศรี ชินว น  /  \

'•saw'0 £ร0
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2751 032751 นางสาววราพร ชาติประสพ
2752 032752 นางสาวรติรส ยะริบทร์
2753 032753 นางสาวสุขาวดี ไชยชาญ
2754 032754 นางสาวนิสากร วัชรานนท์
2755 032755 นางสาวศญามล รอดคลองตัน
2756 032756 นางสาวธฤษวรรณ วงษ์จันดี
2757 032757 นางสาวปทิตตา ม่ิงขวัญ
2758 032758 นายขัยรัตน์ เอมทอง
2759 032759 นางสาวคิริพรรณ เหล็งหนูดำ
2760 032760 นางสาววราภรณ์ ภุมรินทร์
2761 032761 นางสาวณัฏฐา แป้นล้ิม
2762 032762 นางสาวณัฐธิดา แย้มศรี
2763 032763 นายเมืองมนต์ เขียวสีทอง
2764 032764 นางสาวณัฏฐกานต์ นนทสด
2765 032765 นางสาวคิราภรณ์ แสงสุวรรณ
2766 032766 นางสาวอารีย์ รวยกระบือ
2767 032767 นางสาวเบญจวรรณ อ่อนเนตร
2768 032768 นางสาวพรรธน์ซญมน ถนอมชาติ
2769 032769 นางสาวทองกร โภควรรณวิทย์
2770 032770 นางสาวสุวพัชร วอเพ็ชร
2771 032771 บางสาวดุษฎี กฐินทอง
2772 032772 นายทศพล ช่างทุ่งใหญ่
2773 032773 นางสาวจิราภรณ์ ส ฃ แ ป _____^
2774 032774 นางสาวอัมพร ศรีตรีรัต์น N.
2775 032775 นางสาวอนุสราผิ^ซะอุ, เ ^ น ุ^ \
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ทารถกั-บ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
2776 032776 นางสาวปณีตา พรมวัง
2777 032777 นางสาวพรสุดา บุราฤทธึ๋
2778 032778 นางสาวอัจฉรา ช่างทำ
2779 032779 นางสาวภัทรพร นนทฤทธ้ี
2780 032780 นางสาวปนัดดา ไหลหาโคตร
2781 032781 นางสาวปรัชษากุล ปลอบโยน
2782 032782 นางสาวราตรี ปีนนำ
2783 032783 นางสาวกิ่งกาญจนํ แก้วบัวดี
2784 032784 นางสาวณัฐธิดา เพื่อบพิมาย
2785 032785 นายนันทนนท์ นาคแดง
2786 032786 นางสาวสุภัสรีญา พซรเศรษฐนันท์
2787 032787 นางสาวอุทัยวรรณ น้อยเทพา
2788 032788 นางสาวประภัสสร ทองโอภาส
2789 032789 นางสาวณัฐรุจา ข้างนํ้า
2790 032790 นายทศพร ทวีทรัพย์
2791 032791 นางอารีสา บูรณธนิต
2792 032792 นางสาวมณี,ญญา เจ๊ะเลาะ
2793 032793 นางสาวธนพร สนธิชาติกุล
2794 032794 นางสาวสุพิ'ซา วรอรรถ
2795 032795 นางสาวศุลักฃณา พันทอง
2796 032796 นางสาวทิพย์วดี ศรีสุพรรณ
2797 032797 นางสาวสรัญญา ปรีเปรม
2798 032798 นางชนม์นิภา ตินานพ
2799 032799 นางสาวมณฑิญา ท
2800 032800 นาง
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
2801 032801 นางสาวจริยา ศรีอุบล
2802 032802 นางสาวขวัญณภา ช่วยคง
2803 032803 นางสาวยุวดี ถาดไธสง
2804 032804 นางสาวเมธิณี สุริยะพรหม
2805 032805 นางสาววริศรา วราฤทธิ้
2806 032806 นายขวัญชัย มาเกิด
2807 032807 นางสาวศิริธิดา บุญเพ็ญ
2808 032808 นางสาวกานต์รวี นิตยไตรวัฒป้
2809 032809 นางสาวหทัยรัตน์ สระทองแดง
2810 032810 นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์
2811 032811 นางสาวป้ทมัฏฐ์ ยานะวิมุติ
2812 032812 นางสาวทิพนภา ปฤษฎางค์บุตร
2813 032813 นางสาววรรณิศา ภาคีรักษ์
2814 032814 นางสาววิยะดา พันประดับ
2815 032815 นางสาวนิตยา พืชเพียร
2816 032816 นางสาวจิราพร ภูล้นแก้ว
2817 032817 นายพืระเดช พรหมสุภาพ
2818 032818 นางสาวศศิประภา วงษ์แขก
2819 032819 นางสาวอารีย์ เสน่ห์ภักดี
2820 032820 นายธนเดช โสภาหล้า
2821 032821 นางสาวสุภาวดี ชูใจ
2822 032822 นางสาวรุ่งนภา โยธาการี
2823 032823 นางสาวมนตร์นภา สมเคห า/-'''
2824 032824 นางสาวกุสุมา ก า ย เ พ ็ ' ' พ ื ้ ท ั ่ \  \
2825 032825 นางสาวนวรัตน์สิทธิ!'ญกรุ่ร ^ ^ ^ ^ ^  _^
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2826 032826 นายเทพพิทักษ์ วรสิทธ๋ึ
2827 032827 นางสาวนฤมล จันทร์ต๊ะน้อย
2828 032828 นางสาวนันทวดี พิมพ์อุบล
2829 032829 นางสาวมยุรี คิริมงคล
2830 032830 นางสาวรุจาภา สมขาติ
2831 032831 นายสุรจิตร บรรจโรจน์
2832 032832 นางสาวกนกพร ธรรมสุวรรณ์
2833 032833 นางสาว'จุฑาภรณ์ ศรีจิตราช
2834 032834 นางสาวพิฃญา เพชรดำ
2835 032835 นางสาวอรณัญฃ์ วงศ์แสนสี
2836 032836 นายสุรศักดึ๋ ชินจักร
2837 032837 นางสาวสุกัญญา อุปรามาณะ
2838 032838 นายส่งศักดิ้ ห่วงทอง
2839 032839 นางกาญจนา พงษ์เทียน
2840 032840 นางสาวเกคินี ศรีอบเชย
2841 032841 นางสาวทิพารัตน์ สัญพงศ์
2842 032842 นางสาวคิขรินทร์ แสนวิจิตร
2843 032843 นางปิทมา จันทรา
2844 032844 นางสาวมัสยา แจ้งสันต์
2845 032845 นางสาวเบญญทิพย์ จันดำ
2846 032846 นางสาวเนตรทราย สีสด
2847 032847 นางสาวโชตินภา สุวรรณไชยา
2848 032848 นางสาววาสนา เกตุสา
2849 032849 นางสาวอมรทิพย์
2850 032850 นางสาวภัคจิรา

หน้า 138



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
2876 032876 นางสาวสิริปุณยากร ช่างสลัก
2877 032877 นางสาวภคปภา ศรีสวัสด๋ึ
2878 032878 นางสาวรุ่งตะวัน พยุหไพบูลย์
2879 032879 นางสาวมาเรียม โต๊ะเฮง
2880 032880 นางสาวกุลพิมพ์ พรมมา
2881 032881 นางสาวณัฐกฤตา มักคุ้น
2882 032882 นางสาวธนภรณ์ ทิพย์ปาละ
2883 032883 นางสาวสโรซา พิมพ์ขนิษฐ์
2884 032884 นางสาวทิชซานนท์ พิมเพิอย
2885 032885 นางสาววราภรณ์ สุนทรวัฒน่
2886 032886 นางสาวกิตติญา สุขสะอาด
2887 032887 นางสาวพิรดาวส์ หลีเส็น
2888 032888 นางสาวธัญรดา สมานบุตร
2889 032889 นางสาวคณาวุฒิ ผาพิมพ์
2890 032890 นางสาวสุวรรณี นพสุวรรณ์
2891 032891 นางภิญญาพัชญ์ แก้วมา
2892 032892 นางสาวณัฐชยา ภูษา
2893 032893 นางสาวจิรภา เล้งลุ้น
2894 032894 นายพิธิวัฒน่ บุญเกิด
2895 032895 นางสาวนัฐศรินทร์ งะสมัน
2896 032896 นางสาวรวิวรรณ สายวารี
2897 032897 นางสาวซัซซญา บุญขู
2898 032898 นายภัทรพงษ์ นนนาภา^ ' ' ' '  ' ' - ' ^
2899 032899 นางสาวพัฃรินทรี y สาร//'''' 7 \
2900 032900 นายศักดิ''ชาย มุรุ'/}ฐ์. ( )  \  n\
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท ี1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
2901 032901 บางสาวซนิดา ครุฑเงิน
2902 032902 นางสาวอานุชศรา ศักดาพิสุทเธ้ี
2903 032903 นางสาวนันทวัน รอดแผลง
2904 032904 นางสาวขลิตา วิเศษรินทอง
2905 032905 นางสาวปริยาภัทร ผู้กำจัด
2906 032906 นายอนิรุษ ไชยชนะ
2907 032907 นางสาวรัตนากร พลอยงาม
2908 032908 นางสาวอธิชา วัฒนกิจ
2909 032909 นางสาวนัฏฐณี ทองไพจิตร์
2910 032910 นางสาวณัฐซา ผ่องคูณ
2911 032911 นางสาวเนตรชนก สุขส'วัสด๋ึ
2912 032912 นายบดินทร์ แสงวิรุณ
2913 032913 นายจักริน พุ่มไสว
2914 032914 นางสาวนิรัช'ซา ศิริ
2915 032915 นางสาวจุฑาทอง น้อยโสภา
2916 032916 นายอุกฤษฏ์ หาทรัพย์
2917 032917 นางสาวนัทธมน ตุ่นมณี
2918 032918 นางสาวสโรซา บุญมาก
2919 032919 นางสาวชุติญา บรรเทิงจิตต์
2920 032920 นางสาวสุภารัตน์ เผือกภูมิ
2921 032921 นางสาวศิวพร สวนอยู่
2922 032922 นางสาวทัศนีย์ ราคา
2923 032923 นางสาวธนิษฐา ขำทับ ^ ' ' ' '
2924 032924 นางสาว'วิไล'วรรณรฒสุข/'' A

2925 032925 นางสาวณัฐธิดา แ(นุคูสัง l& jS'rc J  รุ \1 — 1 /  4๗*' - 53-4-
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2926 032926 นางสาวบุษยมาส เรืองศรี
2927 032927 นายเปรม ริยา'วงศ์
2928 032928 นางสาวพลอยทิพย์ ขีโสตร์
2929 032929 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห์'นันทิ
2930 032930 นายศุภกิตตี้ สุจินตัโณ
2931 032931 นายพศวัต แซ่คู้
2932 032932 นางสาวพัชรภรณ์ กุญชร
2933 032933 นายบริวัตร อ่อนหรุ่ม
2934 032934 นางสาวมุจลิบทร์ หมูสีโทน
2935 032935 นางสาวสิริธร ลิ้มเปรมวัฒนา
2936 032936 สิบเอกปุริเชษฐ์ มณีสุทธ้ี
2937 032937 นางสาวณัฐขญา อุดสีนอก
2938 032938 นางสาวสุขีรา ซาวตุ้ม
2939 032939 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต
2940 032940 นางสาวธนกซพรรณ สุวิชาเชิดชู
2941 032941 นางสาวปรารถนา เงินศรี
2942 032942 นางสาวณัฐณี กาหลง
2943 032943 นางสาวศุภวรรณ รัตนพิบูลย์
2944 032944 นายธนกฤต ใจเข้ม
2945 032945 นางสาวณัฎฐิดา ดวงศิลา
2946 032946 นางสาวอัญมณี กังชรนอก
2947 032947 นางสาววรัทยา จันทร์สุข
2948 032948 นางสาวสุนิสา บุญทา
2949 032949 นายพิพัฒน์ ชูจันทร์ ^  \
2950 032950 นางสาวอภิญญา แ?เง^สฺเ{  \  ว ั^  J  ^  _j\

IIP หน้า 142 ถึง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

^ mรน^!>

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2951 032951 นางสาวเสาวลักษณ์ มานะโอสถ
2952 032952 นางสาวภัครนันท์ ฃมภู
2953 032953 นางสาวอารีรัตน์ จันมา
2954 032954 นางสาวขนินาถ ขัยสงคราม
2955 032955 นางสาวสุดารัตน์ ปะวันโน
2956 032956 นายกฤตินัย ยงเขตรการณ์
2957 032957 นางสาวเกษฎาพร วิพันทา
2958 032958 นายประกาศิต พิทธยาพิทักษ์
2959 032959 นางสาวอภิสรา สุทธิช่วย
2960 032960 นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมเล็ก
2961 032961 นางสาวธณัฐมน ผิวขำ
2962 032962 นางสาวสุบิสา พูนวิสิฐกุล
2963 032963 นางสาวอรุณฉาย คำแดง
2964 032964 นางสาวจันทราทิพย์ เล็กมาก
2965 032965 นายศุภวุฒ จารุเศรณี
2966 032966 นางสาวกนกวรรณ นามขุน
2967 032967 นางกษมล ชูผอม
2968 032968 นายวรวุฒิ มะโนขาติ
2969 032969 นางสาวสาวิตรี แสงทอง
2970 032970 นางสาวปราณปรียา ศรขัย
2971 032971 นางสาวสุภาพร พิทักษ์วนาราษฎร์
2972 032972 นางสาวอภิฃญา ผิวอ่อน
2973 032973 นายกิตติภพ จันทวิมล ^
2974 032974 นางสาวปารีชาติ เ ช ูท ั่ป า ^ ไ
2975 032975 น า ง ส า ว พ ร ส ว ร พ ร ัต น ุม ิ่ท ั)่

หน้า 143 ถึง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3026 033026 นางสาววรรณภา ทองศรี
3027 033027 นางสาวอภิสรา กาติ๊บ
3028 033028 นางสาวสุพิซญา อนุวรรณ
3029 033029 นางสาวศรีวรรณา วงษ์เกิดศรี
3030 033030 นายวาริน ดือราฮิง
3031 033031 นางสาวนิรขรา บัวผิน
3032 033032 นางสาวธิดารัตน์ อภิเดช
3033 033033 นางสาวธมลกัญ ลาเคน
3034 033034 นายเอราวัณ พูนชัย
3035 033035 นางสาวแพรไหม ปฐมเพทาย
3036 033036 นายอนุชิต ชิตพรมราช
3037 033037 นายยุทธ'พิชัย มีเคน
3038 033038 นางสาววรบุซ โพสาวัง
3039 033039 นางสาวรัตนาภรณ์ หาระสาย
3040 033040 นายชัยพัฒน์ พุกาธร
3041 033041 นางสาวอารยา มณีปรุ
3042 033042 นายกิตติคักดึ๋ ทองสมบัติ
3043 033043 นางสาวฌัฐทิรา จันทะโม
3044 033044 นางสาวจิรประภา ดีใจ
3045 033045 นางสาวเบญจวรรณ สิงห์มนต์
3046 033046 นายโรจนะ ไนยทอง
3047 033047 นางสาวสุวรรณี พิมพา
3048 033048 นางสาวฃณันภัสร์ จรัสธุมินทขื่ย
3049 033049 นางสาววรารัฐ จงป^โค y นั^"""" ^ ' /  } \  \
3050 033050 นายสิริพงษ์ ศุฃมนัสุa .  [ \  f  ')  ) ฐ ]81# หน้า 146 ถึง 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขืยน)
เพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราขการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3051 033051 นางสาวซัขริญา บุตรเต
3052 033052 นางสาวลินดา วิมลสถาพร
3053 033053 นางสาวจิราพร เพิ่มพล
3054 033054 นางสาวบุษยา วรพันธ์
3055 033055 นางสาวกฤตติกา บุญยัสสะ
3056 033056 นางสาวสุไวย๊ะ ยะยอ
3057 033057 นางสาววิภาวรรณ ขำหวาน
3058 033058 นายพันธวัซ พลบถึง
3059 033059 นางสาวมนัซญา ต่วนเครือ
3060 033060 นางสาวสุนิทรา อุทธา
3061 033061 นายโขค สิงห์ทอง
3062 033062 นางสาวณัฐธิดา คงคล้าย
3063 033063 นางสาวรุจิรา ทับเที่ยง
3064 033064 นายพงศกร กิมัง
3065 033065 นางสาวสุซานาฏ ศรีระขาติ
3066 033066 นางสาวธีราพร ศรีมหาพรม
3067 033067 นางสาวดนิตา ศิฃาโขติ
3068 033068 นางสาวเกวรินทร์ ระด่ิงหิน
3069 033069 นางสาวซสิศรา เพ็งโพ
3070 033070 นางสาวปริยากมล บุญรักศิลป
3071 033071 นางสาววิซชุดา เมืองสนธ๋ึ
3072 033072 นางสาวธีริศรา เทียมฮ้อ
3073 033073 นางสาวปียะวดี คำสุวรรถ^/'''""^ \
3074 033074 นางสาวทัตพิซา เซื้อเแ

if  ( \ T  //Q\ \
3075 033075 นางสาวบุญธิดา ทองจิf  M■ / พ

ทไร พ'£
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3076 033076 นายพิมพกาญ แสงจันทร์
3077 033077 นายเจตน์สฤษฎิ้ หลวงพุทธาไซ
3078 033078 นางสาวพรสวรรค์ เสือสิงห์
3079 033079 นางสาวกัญญารัตน์ ทองรม
3080 033080 นางสาวสุธิดา แสนขัด
3081 033081 นางสาวปาริฉัตร มาตริ
3082 033082 นางสาวจตุพร สิมมะลี
3083 033083 นางสาวณฐพร ชาญริการณ์
3084 033084 นางสาวจริยาวรรณ ฉีดอ่ิม
3085 033085 นายคิริโรจน์ จันรอด
3086 033086 นางสาวกันยารัตน์ มานะจิตต์
3087 033087 นายณัฐวุฒิ เจริญผล
3088 033088 นางสาววริศรา คุณทิพย์
3089 033089 นางสาวกนิษฐา บาจาจ
3090 033090 นางสาวโสภาภรณ์ ชุ่มเย็น
3091 033091 นางสาวพัฒน์นรี แก้วศรี
3092 033092 นางรัตนาพร ซ้อนเติม
3093 033093 นางสาวสุกัญญา ไชยดำ
3094 033094 นางสาวมัญซุพร กัลยาสนธึ๋
3095 033095 นางสาวกนกพรรณ บุปผาชาติ
3096 033096 นางสาวณ์ขฌิกานต์ บาลยอ
3097 033097 นางสาวสุปรียา คงรอด
3098 033098 นายตุลธร เกษรินทร์ X
3099 033099 นางสาวอุษณีย์ ขำม j /  \
3100 033100 นางสาวหัทยา จัปท่ี^สัม y  p j

X T ะท
น
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

'\Kr.



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท ี1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
3126 033126 นางสาวปริณดา รัตนเทพารักษ์
3127 033127 นางธิดาวรรณ เพซรสีทอง
3128 033128 นางสาวปิยดา โชคประเสริฐถาวร
3129 033129 นายจักรกฤษณ์ โพธิวงค์
3130 033130 นางสาวอสมาภรณ์ สารีราช
3131 033131 นางสาวพิขญาภา อินทะเกษ
3132 033132 นางสาวกาญจนา อินทวงค์
3133 033133 นางสาวจินต์จุฑา จันทอง
3134 033134 นางสาวศุภรัตน์ โสวาที
3135 033135 นางสาวภัทฃรภรณ์ อินทรไพศาล
3136 033136 นางสาวเอมอร ว่าวภูเขียว
3137 033137 นางสาวจิริฐิติกาล ขันธิคุณ
3138 033138 นางสาวมัณฑนา ถาคำภา
3139 033139 นางสาวอภิญญา หัดจำนงค์
3140 033140 นางสาวธนาวดี เท่ียงตรง
3141 033141 นางสาวเมริน ชำชัยภูมิ
3142 033142 นางสาวสิริลักษณ์ ดวงแก่น
3143 033143 นางสิรินาถ ไตรรัตน์สุทธิกุล
3144 033144 นางสาวญาณี สิริตัง
3145 033145 นางสาวนพมาศ สุดตา
3146 033146 นายกิตติศักดิ้ บุญศร
3147 033147 นายจักรพันธ์ สิทธิประการ
3148 033148 นางสาวสุวนันท์ แก้วอาสา
3149 033149 นางสาวรุ้งทอง แก้วกิ่ง (  fi.'T  A ,  ไ ^ '
3150 033150 นางสาวกวินทรา ใจตรง ช ุ.   ̂ y ^ /j

พีนา"150 ถึง 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3151 033151 นางสาวจิดาภา รัตนอังสิริกุล
3152 033152 นางสาวกัลยาณี จุมพลพงษ์
3153 033153 นางสาววริศรา ทุมสวัสด๋ึ
3154 033154 บางสาวอาทิตยา ขับแก้วน่าน
3155 033155 นางสาวอมรรัตน์ ปะสุตะ
3156 033156 นางสาวผจงจิตต์ ประทุมวงค์
3157 033157 นางสาวอุมาพร เข็มมา
3158 033158 นางสาวสุภัค สุขหนา
3159 033159 นางสาวอนงบุซ วาสุโพธ้ี
3160 033160 นางสาวอุษณี อุรีรัมย์
3161 033161 นายนิษฐกานต์ มาทอง
3162 033162 นางสาวจันทรา สระแก้ว
3163 033163 นางสาวสมฤดี คำเอก
3164 033164 นายธนวัฒน์ บุญน่ามา
3165 033165 นางทัศนีย์ หอมสุด
3166 033166 นางสาวหทัยซนก อื้อจรรยา
3167 033167 นายธีรพงษ์ คำคง
3168 033168 นางสาวทัศนีย์ ไหลพ่ึงทอง
3169 033169 นายสุวัฒน์ สีสด
3170 033170 นางสาวภัณฑิลา ธนกิจธวัซ
3171 033171 นางอารีย์ เขียวบุรี
3172 033172 นางสาวกมลทิพย์ รัตนบวรขัย
3173 033173 นายภาณุพงศ์ หรุ่มรอด
3174 033174 นางสาวจิตรทิวา โสมสี เ  / j C r  A J *
3175 033175 นางสาวสุภัซขา จันทร์หอม ( แ เ  ( V  $ 0 7

หน้า 151 ถึง 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - ชื่อสกุล
3176 033176 นางสาวนุชวรา พันพิบูลย์
3177 033177 นายอภิสิทธิ้ เงาศรี
3178 033178 นางสาวณัฏฐณิฃา บุญฤทธี้
3179 033179 นายวุฒิชัย เหล็กแปง
3180 033180 นางสาวรัชดามาศก์ สุดชิต
3181 033181 นายณัฐพงษ์ ชันทองขาว
3182 033182 นางสาวอภิญญา ไกรศรี
3183 033183 นายอนุชิต โชคสวัสด้ี
3184 033184 นางสาวประภารัตน์ ชันเพียแก้ว
3185 033185 นางสาวซมนภา จงตระการสมบัติ
3186 033186 นางสาวสุติมาพร อักษรทอง
3187 033187 นางสาวปียวรรณ โชคสวัสด้ี
3188 033188 นางสาวอวภาส์ ยังนุสสะ
3189 033189 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทันทะ
3190 033190 นางสาวสัณห์จุฑา ศรอากาศ
3191 033191 นายธนพัฒน์ เกิดธูป
3192 033192 นายธน'วัชซ ธนะเศวตร
3193 033193 นายธนกฤต แก้วสุก
3194 033194 นางสาวอัญชิสา ด้วงเอียด
3195 033195 นายวงศกร เทียบช่วง
3196 033196 นายนิติปกรณ์ โกยทอง
3197 033197 นางสาวรัตนมน ยุบล
3198 033198 นางสาวพัชรกานต์ จันทพิมพ์
3199 033199 นางสาววิชชุลดา เบื้องบน /  / 2ทั่^" 1 /
3200 033200 นายอิสระ นาครัตน์ ร ุ น  ( -
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - ชื่อสกุล
3201 033201 นางสาวอิสราภรณ์ จันทร์ปฐม
3202 033202 นางสาววริษฐา ภาคทรวง
3203 033203 นางสาวณ้ฐสุดา ฟ้กสุวรรณ์
3204 033204 นางสาวบุษกร หลำ
3205 033205 นางสาวข้อลีฝืะ สินเจริญ
3206 033206 นายศักดิ้ระพี แซ่ด้ัน
3207 033207 นางสาวสุนิสา คณานุช
3208 033208 นางสาวนันทิตา ทำทอง
3209 033209 นางสาวบุซจริ ศรีสวรรค์
3210 033210 นางสาวสุรัสดา ตันวัฒนะ
3211 033211 นายศิวัข วงศ์ประภากร
3212 033212 นางสาวจริยา กล่ินอุบล
3213 033213 นางสาวฉัตรกมล อะทะวงศา
3214 033214 นางสาวโสมธิตา สุนมา
3215 033215 นางสาวสุทธิดา ปานหลี
3216 033216 นางสาวอนุสรา ศรีภา
3217 033217 นางสาวกูไรนา ตวนจาหลง
3218 033218 นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต
3219 033219 นางสาวธนาพร จิตรสนอง
3220 033220 นางสาวกนกวรรณ แก่นสันเทิยะ
3221 033221 นางสาวรัซน ี สุพร
3222 033222 นางสาวธัญชนก จันทรอาภรณ์ขัย
3223 033223 นางสาวเกศิบี พุกมีพันธ์ / ร

3224 033224 นางสาวรซา มีแก้ว /
3225 033225 นางสาวกรรณิการ์ใจเมืองมูล ร ; (

\ ร ุ'  \  / .  ท๙  :•— A



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3226 033226 นางสาวศศิธร มวยดี
3227 033227 นางสาวญาตาวี ลำใย
3228 033228 นางสาวพจน์กนก อดทน
3229 033229 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวทะราข
3230 033230 นางสาวปานทิพย์ กล้ากระโทก
3231 033231 นางสาววริษา คุ้มม่วง
3232 033232 นางสาวกุสุมา คิริมานะ
3233 033233 นางสาวจิรารัตน์ เทศารินทร์
3234 033234 นางสาวธัญญ'ารัตน์ อ่อนฤทธ้ื
3235 033235 นางสาวจารุวรรณ บางขัยภูมิ
3236 033236 นางสาวณธนน ภรณี'โชติดำรงค์
3237 033237 นางสาวคิรินทิพย์ ไชยแสง
3238 033238 นางสาวปวิซญา ศิลาแก้ว
3239 033239 นางสาววริยา พุ่มคง
3240 033240 นางสาวกัญจน์ ปงรังษี
3241 033241 นางสาวกรกนกทรรศน์ เทพโยธี
3242 033242 บายเกรียงไกร เพ็ญสุข
3243 033243 นางสาวสุธิดา วีลาจันทร์
3244 033244 นางสาวสิริพร ขจรธรรมรักษ์
3245 033245 นางสาวนิซาภา รัตนพันธ์
3246 033246 นายกวิน กล่อมวิสุทธ์
3247 033247 นางสาวผกามาศ ขัยขุมพล
3248 033248 นางบุญนภิส สว่างเนตร์ /  ____  X
3249 033249 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ /  / i f  ขุทั่
3250 033250 นางสาวจันทร์ฉาย ปริขาจารย์ §1 1--------------------------------- A**,
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
3251 033251 นางสาวนรีศรา สุทธิแพทย์
3252 033252 นางสาวณิวิซภาดา เจริญสุข
3253 033253 นางสาวสุจิตรา ทะวรรณ
3254 033254 นางสาวธัญญลักษณ์ สิริสุวรรณ์
3255 033255 นางสาวสุทธิดา เพ็ซระ
3256 033256 นายเอกดนัย สิริพันธ์
3257 033257 นางสาวอมรรัตน์ จิตต์คํ้าคูณ
3258 033258 นางสาวสิวนาถ ใจเร่ง
3259 033259 นายคณัสนันท์ สอนพรม
3260 033260 นางสาวกรรณิกา เธียรวรรณ
3261 033261 นางสาวนํ้าทิพย์ พุดขุนทด
3262 033262 นางสาวอารียา ทองเกต
3263 033263 นายเมธัส ถิระจิตมั่น
3264 033264 นางสาวสุนิตา อุปชัย
3265 033265 นางสาวจุฑามาศ แสงเพชร
3266 033266 นางสาวมัทนีย์ ทองตัน
3267 033267 นางสาวจินดารัตน์ เงินท้วม
3268 033268 นายจิณัฐกริษฐ์ กล้าสงคราม
3269 033269 นายธัชกรณ์ ตะโกมา
3270 033270 นางสาวลาวัณย์ สร้อยจิตร
3271 033271 นายอภิวัฒน์ ปลักปลา
3272 033272 นางสาวรวีวรรณ เจ๊ะกาเซาะ
3273 033273 นางสาวศสิวิมล สมบูรณ์
3274 033274 นางสาววารุณี พี่งพา /  ZrfV พ ื้X
3275 033275 นายสหัสชัย โถแก้วเขียว ( g ;  1 V ; J  j  p
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3276 033276 นางสาวมัธณา สืบทับ
3277 033277 นางสาวนันทินี สุขีรัตน่
3278 033278 นางสาวยุพาวดี วงษ์โสมะ
3279 033279 นางสาวอมราพร แย้มขจร
3280 033280 นายกฤตวิทย์ จับทร
3281 033281 นางสาวจันทร์ทิวา แสงกุดเลาะ
3282 033282 นางสาวกัญญาพัซญ์ จินาจันทร์
3283 033283 นางสาวนภาพร เท่ืเองผล
3284 033284 นางสาวดวงฤทัย จันทร์แก้ว
3285 033285 นางสาวกัลยกร มุ่งวิชา
3286 033286 นายกรวิขญ์ ศรีโยธา
3287 033287 นางสาวแพรวพรรณ เรืองโรจน์
3288 033288 นายอนุพล ข,วงบุญ
3289 033289 นางสาวปารีชาติ แก้วดอนรี
3290 033290 นางสาวทิชซากร สุวาที
3291 033291 นายภาณุเดช สินสาคร
3292 033292 นางสาวประวิณา อบเชย
3293 033293 นางสาวจันทร์ทิมาพร เผือกคล้าย
3294 033294 นางสาวคณิตตา สร้อยคำ
3295 033295 นายปีญญาวิทย์ ทองชาว
3296 033296 นางสาวจิราภรณ์ สะสิกุล
3297 033297 นางสาวทิญดา อิ่มเชื้ออยู่
3298 033298 นางสาวกุสุมา สารภี
3299 033299 นายเกียรติศักดี้ ชันธรรม /  / j C r  A

3300 033300 นางสาวอารยา อันทไชย 1 V  y ^  /  ) p  1

■ ว>1 ,34
m s
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3326 033326 นางสาวรัซนี ทองไชย
3327 033327 นางสาวสร้อยทิพย์ ทรศัพย์
3328 033328 นายบพิธ ยารังษี
3329 033329 นายพงษ์พิสิษฎ์ ลาภครองธรรม
3330 033330 นางสาวรัตนาภรณ์ สมภาร
3331 033331 นายธวัชชัย ศรีสวัสด้ื
3332 033332 นางสาวปริยาพร ดวงคำสวัสดี้
3333 033333 นางสาวจริยา อัคฮาด
3334 033334 นางสาวผการัตน์ ส่งเมา
3335 033335 นางสาวอารีวรรณ ทองแสง
3336 033336 นางสาวปริยาทร แช่มนิล
3337 033337 นางสาวสุปวีณย์ มหาบุญพิทักษ์
3338 033338 นางสาววัจนพร เหรียญทอง
3339 033339 นางสาวนิภารัตน์ แก้วดี
3340 033340 นางสาวนิรมล ชัยนราทิพย์พร
3341 033341 นางสาวขวัญจิรา แก้วระยะ
3342 033342 นายนพรัตน์ โตเลิศลักษณ์
3343 033343 นางปรียาวดี นาดี
3344 033344 นางสาวศรีลดาวดี สุดถา
3345 033345 นางสาวอภิญญา สุภาอนันต์
3346 033346 นางสาวจิราวรรณ เซ่งก้ัว
3347 033347 นางสาวเกศกัญญา เนียงภา
3348 033348 นางสาวกาญจนา นนท์จันทร์ /  ___ ^
3349 033349 นางสาวปิยะวรรณ์เนียมคำ /  ท , x  * 1 / *  \
3350 033350 นางสาวคณาลักษณ์ ถมปืท3แ บ ุ ) / ^ \

V ป ี J

% "  P
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3376 033376 นางสาวซนารดี ปีนศิริ
3377 033377 นายจตุพัฒน์ วังตระกูล
3378 033378 นางสาวชุติมา พรสว่างนิเวศ
3379 033379 นางภัทรา แก้วนนท์
3380 033380 นางสาวศศนันท์ หลายรุ่งเรือง
3381 033381 นายธนัท คซรักษ์
3382 033382 นางสาววรวรรณ ฃูสุวรรณ
3383 033383 นางสาวธัณซ'นก ทัดเทียม
3384 033384 นางสาวทีมพลอย ซาญณรงค์
3385 033385 นางสาวปิยมน ปลักปลา
3386 033386 นายณัฐพงศ์ ธรรมจะดี
3387 033387 นางสาวอมรรัตน์ วรโคตร
3388 033388 นางสาวกวินทิพย์ เพซรนที
3389 033389 นางสาวณัฐกานต์ บุญชูดำ
3390 033390 นายไพฑูรย์ จูสิงห์
3391 033391 นางสาวณัฃกมล ทองสุจริตพันธ์
3392 033392 นางสาวจิตรกัญญา อินตา
3393 033393 นางสาวธมลวรรณ รักการ
3394 033394 นางสาวเพ็ญภัค ปีนเปรม
3395 033395 นางสาวสุรีย์พร รัตนสังข์
3396 033396 นางสาวกฤติกา รักทอง
3397 033397 นางสาวสุภาวรรณ กินรีวงศ์
3398 033398 นางสาวเปรมฤทัย บัวแก้ว y A ___  x \
3399 033399 นางสาวปริขมน สีปูน

(  /ts r  A  v h  \
3400 033400 นางสาววิไลพร ไวยพันธ์

ท ั่^ / ก า ร ก ุ^ ^



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
3401 033401 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี ศรีเมือง
3402 033402 นางสาวสุพัสตรา แตงไทย
3403 033403 นางสาวพิไลพร สุดรุ่ง
3404 033404 นางสาวจุฑารัตน์ โพร้ีจันทร์
3405 033405 นางสาวณัฏฐ์นรี เผ่าเหลืองทอง
3406 033406 นางสาวสุมาลี ยิ้มภูผา
3407 033407 นางสาวเสาวลักษณ์ มานะกล้า
3408 033408 นางสาวศรินรัตน์ นาคสังข์สุขแสง
3409 033409 นางสาวอรทัย สุวรรณะ
3410 033410 นางสาวมนัสนันท์ นุ่มมืศรี
3411 033411 นางสาวมลนสา แพทวงษ์
3412 033412 นางสาววาสนา ไชยสิน
3413 033413 นายอัครพงศ์ เขาวลักษณ์
3414 033414 นางสาวสุรัชฎาวลี พุทธผล
3415 033415 นางสาวอัคคณัฐ จำปานาค
3416 033416 นางสาวสุรัฎฐิญา กลางประพันธ์
3417 033417 นางสาวพิศมัย สิงห์กุล
3418 033418 นางสาวจุฑาทิพย์ ประทุมวัลย์
3419 033419 นางสาวอัสหมัะ ยูโซ๊ะ
3420 033420 นางสาวไฝทอง ราชสินธ์
3421 033421 นางสาวช่อผกา ทุมพันธ์
3422 033422 นางสาววรากรณ์ ลืหาจันทร์
3423 033423 นางสาวกิ่งแก้ว วงษ์ท้าว / /"/ ^ ___^  ^
3424 033424 นายสุขสันต์ อนุชาติ /  / L , r  A y ? f \  \
3425 033425 นางสาววรารัตน์ ลืหาจันทร์ rM  Vv y ( i  y  f l

---------------------------------  ?  V A  ;
(  พ~i>นํนุv»v ^

ณ์พทรทบุนั/'
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3426 033426 นางสาวจีราวรรณ ขุ่นส้ัน
3427 033427 นางสาวกนกพร ยาอุด
3428 033428 นางสาวอรวดี อยู่เจริญ
3429 033429 นางสาวจณิสตา ลอยโคกสูง
3430 033430 นางสาวคนงลักษณ์ กองพรม
3431 033431 นายอานนท์ รุ้งทาบอัมพร
3432 033432 นางสาวจุฑามาศ ตาสา
3433 033433 นายอนกุล กันอิน
3434 033434 นางสาวสุกัญญา ศรีซ,นะ
3435 033435 นางสาวนฤมล ทาเงิน
3436 033436 นางสาวิตรี เทียนทอง
3437 033437 นางจิราพร พันงาม
3438 033438 นางวนิดา สาแก้ว
3439 033439 นางสาวดวงสุรีย์ จันทร์ส่อง
3440 033440 นางนารีรัตน์ สุขประเสริฐ
3441 033441 นายกวีศักดิ, ปริญญาเซษฐ
3442 033442 นายณัฐรดา หอมหวลมาก
3443 033443 นางสาวอุลัยวรรณ สุริเตอร์
3444 033444 นางสาวคุภพิชญ์ บุตรกระจ่าง
3445 033445 นางสาวธมลวรรณ น่ิมอนงค์
3446 033446 นางสาวอานัตตา พันพานิซย์
3447 033447 นางสาวฐิติมา โลเกษ
3448 033448 นางสาวสุนัดดา วงค์ศิริรังษี / A ^

3449 033449 นายจีรกัทร์ อินกลัด ^  11 บุ
3450 033450 นายสมขาย โสภา 2J. 1 \ ) ก ั
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1๐ สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ี'วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ข่ือ - ขื่อสกุลเลขประจ่าตัวสอบ
นางสาวอรสดา โอขาวงษ์3501 033501
นางสาวจันทร์นภา ทองย้อย3502 033502
นายทวิ'ชาติ เสนากัง3503 033503
นางสาววสิกา จ่ายเคร่ง3504 033504
นางสาวกมลรัตน์ กาญจนะวสิต3505 033505
นายซฮาดั ปย3506 033506
นางสาวจัฉราภรณํ เสนาชาย3507 033507
นางสาวสุวรรณนารี ซิณวงศ์3508 033508
นางสาวณัฐกานต์ มุมทอง3509 033509
นางสาวอรวรรณ ตันอุดม3510 033510
นายธงสยาม บุญลา3511 033511
นางสาวกิตติรัธตา ทาประจิตร3512 033512
นางสาวณฐสุดา เรืองรุ่ง3513 033513
นางสาวทัศพร พิบลยมหาโชค3514 033514
นางสาวสวิมล สืบแจ้ง3515 033515
นางสาวมัณฑนา ประมัย3516 033516
นางสาวเสารวิตรี สฃสมทัติ3517 033517
นางสาวดารณี หะยีสะแตร3518 033518
นางสาวประกัสสร วรบญญา3519 033519
นางสาวศิรีลักษณี อินเรีอง3520 033520
นางสาวกัญญา วิริยะธรรมสถิต3521 033521
นางสาวทิพปภา แช่หลี3522 033522
นางสาวกมลวรรณ วงศ์ขัน3523 033523
นายณัฐวุฒิ จิตรสมัคร3524 033524
นางสาวหทัยกาญจนภิงคะสาร3525 033525
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃึยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3526 033526 นางสาวอัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ
3527 033527 นายภูวดล จันทร์ปาน
3528 033528 นางสาวพรพิมล แจ่มรุจี
3529 033529 นางสาวสุฑามาศ ประสมสุข
3530 033530 นายสุกฤต เหมือนศรี
3531 033531 นางสาวธนัข'ซา เจียมสูงเนิน
3532 033532 บางสาวณัฐสิยาภรผ์ รอดหิรัญ
3533 033533 นางสาวฉายฉาน อุทิศ
3534 033534 นางสาวปนัสยา รังษา
3535 033535 นางสาวซญานุฃ ดวงดี
3536 033536 นายธีรศักดี้ เหมือนศรี
3537 033537 นายหนูจีน มูลสูงเนิน
3538 033538 นางสาวนันทิ,นภัส อินทผลา
3539 033539 นายบุกร จิตรวัฒน่
3540 033540 นางสาวสุกัญญารัตน์ เสริมศิริ
3541 033541 นายณัฐพงศ์ ทิพย์รองพล
3542 033542 นางสาวสุธิดา แสนศรี
3543 033543 นางสาวนัขซารี โสภาพงษ์
3544 033544 นางสาวปวีณา นาสูงขน
3545 033545 นายฃาญขัย เครือปาน
3546 033546 นางสาวนันทิสินี ประเสริฐพันธ์
3547 033547 นายวัซระ ภูซาคำ
3548 033548 นางสาวธันยพร คุณากรศักดา ^ ^
3549 033549 นางสาวดารากร ฉลองขัย /  / ท ั่\
3550 033550 นางสาวรัตนา บุญศิริ [ รุน (  u j  ] ;



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3551 033551 นางสาวสุนิสา สมนิยาม
3552 033552 นางสาวสุธิดา ปะสุตัง
3553 033553 นางสาวณัฏฐภิญญา ขัยสุวรรณธนา
3554 033554 นางสาวเบ็ญจรัตน์ กำจัดภัย
3555 033555 นางสาวณัฐนับท์ แก้วนะ
3556 033556 นางสาวรวินท์นิภา สุวรรณรัตน์
3557 033557 นางสาวธัญฃนก บุญยิ่ง
3558 033558 นางสาวบุชนารถ ดำเนินเกษม
3559 033559 นางสาวกันฐาภรณ์ กันทะวงศ์
3560 033560 นางสาวพลอยไพลิน โชคสวัสด้ิ
3561 033561 นายพัฒนันท์ จันทรัเนทัย
3562 033562 นายสุรศักดึ๋ ปาจิตร์
3563 033563 นายพีรวิขณ์ ป่นประยงค์
3564 033564 นายสมบูรณ์ กวินศิริปภาวิน
3565 033565 นายเก่งกาจ ภัทรสิริบวร
3566 033566 นางสาวฐปนัท มุตโตเพลง
3567 033567 นางสาวนัดซาพร เกิดดี
3568 033568 นายกฤติวินท์ เปรมใจ
3569 033569 นางสาวอภิญญา เมธาทศพล
3570 033570 นางสาวจุฑารัตน์ อุดตา
3571 033571 นายนิติ สังข์รักษา
3572 033572 นายณัซพล เพียรธรรม
3573 033573 นางสาวปิยาภัทร สุดเพียร
3574 033574 นางสาวรุ่งระวี ช้างน้อย ^  " y N
3575 033575 นายวิโรจน์ ซื่นวิญญา 1 ^ 1  ) 7^!!y

ทใร 167 ถิง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

การห'1'

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
3576 033576 นางสาววไลพร มณีวงษ์
3577 033577 นางสาวกซกร รอดแก้ว
3578 033578 นางสาวพิรดาวส์ เล๊าะมิ
3579 033579 นางสาวสมสุดา พิศวงปราการ
3580 033580 นางสาวสุทธิดา ขัยขนะ
3581 033581 บางสาวซุลีพร ทรงขน
3582 033582 นางสาวธนัฃพร กรมลี
3583 033583 นางสาวพัขราภรณ์ งามเริง
3584 033584 นางสาวณทิพรดา สินมา
3585 033585 นางสาววิภารัตน์ คำเหลือง
3586 033586 นางสาวเบญจมาศ อึ้งเจริญ
3587 033587 นางสาวลภัสรดา ธนกุลพิซซาภา
3588 033588 นางขวัญใจ ไชยอำนาจ
3589 033589 นายธัชกร สุภาพันธ์
3590 033590 นายณัฐซนน มุ้งบัง
3591 033591 นางสาวติณณี ลาแสดง
3592 033592 นางสาวหนึ่งรดา ธนาวรพรรณ
3593 033593 นางสาวนิรชา พรหมรับ
3594 033594 นางสาวปริยานุช แก้วสีงาม
3595 033595 นายจีรัฐติกุล โสธรรมมงคล
3596 033596 นางสาวอภิญญา การกิจ
3597 033597 นางสาวรติซา นันทิขัย
3598 033598 นางสาวศรารัตน์ เชิดทอง
3599 033599 นางสาวซสิตา ศักดิ้เร็ว ^  ^ ' ^ '  ' 'ม ุ้^  ^นุ
3600 033600 นางสาวธิดาแก้ว เก่งนอก ( 2 1 '  1  น ุจ ั^ / ม ุ้/  ^  n ^
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ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3601 033601 นายปธานิน บุญทวี
3602 033602 นางสาวคิริลักษณ์ ไตรย์ปีกษ์
3603 033603 นายปุลวัชร บุญทวี
3604 033604 นางสาวอาภาวรรณ ทองสกุล
3605 033605 นางสาวลาวัลย์ สภาพญาติ
3606 033606 นางสาวจงกล รัตนทอง
3607 033607 นายพัฒนายุ งามสม
3608 033608 นางสาวนิตยา ปลั่งกลาง
3609 033609 นางสาวกนกพร มะโนใจ
3610 033610 นางสาวฟาริดา รุ่งนิยม
3611 033611 นางสาวทิพย์พิพัฒน์ ตังสกุล
3612 033612 นายวุฒิพงษ์ ครุธเกตุ
3613 033613 นางสาวรัตติยา หลีวิจิตร
3614 033614 นางสาวอารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
3615 033615 นายศักดี้คิรี เพ่ืเองแก้ว
3616 033616 นายกันต์ธีร์ ศรีวิเศษ
3617 033617 นางสาวพิมพ์ณดา อัครคิริฐรัตนา
3618 033618 นางสาววิภาภรณ์ใจดี
3619 033619 นางสาวนกัสกร สีกล่อม
3620 033620 นางสาวเมธ์นันทิภา คารภูมี
3621 033621 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อํ่าเทศ
3622 033622 นายณัฐพล พรมเมือง
3623 033623 นางสาวทิฆัมพร เครือแตง 7/ ' '
3624 033624 นางสาวภาณุมาศ ถาวรรัตน์ /

/ f r  \
3625 033625 นายวิชัยศรีแก้ว

W w เ ฟ1 โ-*
X h .

V-ๆ* /  {า '' A f )
K s  E โ'’ /</-V /
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3626 033626 นางสาวนรีรัตน์ คำนวนจิตร
3627 033627 นายภาบุวัฒน์ สิงห์อังกุระ
3628 033628 นางสาวกซกร คุกรสุคนธ์
3629 033629 นางสาวเบญญรัศมึ๋ ป่าธนูอุดมลภัส
3630 033630 นางสาวนิฃาภัส ช่วยแท่น
3631 033631 นางสาวทรรศนีย์วรรณ ขูเพชร
3632 033632 นางสาวรัตนรัตน์ เพ็งศรี
3633 033633 นายรัฐภูมิ แดงบรรจง
3634 033634 นางสาวพีรดา แก้วพินิจ
3635 033635 นางสาวนุชนาฏ ปวงคำ
3636 033636 นางสาวสุชาวดี พุฒนวล
3637 033637 นายสำราญ นิลเนตร
3638 033638 นายปกฃนน์ วากะมะนนท์
3639 033639 นางสาวจิราพรรณ อะทะวงษา
3640 033640 นางสาววิซุดา อินต๊ะปีงค์
3641 033641 นางสาวณัฏฐริยา ฦโพธ้ิ
3642 033642 นายนภัทร หลวงนุช
3643 033643 นางสาวภัทรา ดิฐษา
3644 033644 นางสาวเณธิสา พุ่มพวง
3645 033645 นางสาวซริศา โทกวิน
3646 033646 นางสาวณัฐพร รัตนจินดา
3647 033647 นางสาวกรรณิการ์ พินิจ
3648 033648 นางสาวอภิสรา บัวคีรี ^  \
3649 033649 นายพงศธร ขนอม /  / ' ^ '  \
3650 033650 นายธนพนธี้ ยงประเดิม ร ุน  1  ] 2§ฒหบ้า 170 ทง 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3651 033651 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนรีกานต์ อมรจรรยาพันธ์
3652 033652 นางสาววรียา ว่องไว
3653 033653 นางสาวนโมฬี เร่งเทียน
3654 033654 นายภาคภูมิ บุญทูล
3655 033655 นางสาวภิรมย์ สาดา
3656 033656 นางสาวสาสินี คิริเพฃร
3657 033657 นางสาวกันติการ สินมา
3658 033658 นายกฤษณะ งามขำ
3659 033659 นางสาวจุฬากร อ่อนจงไกร
3660 033660 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมขาติ
3661 033661 นางสาวกัลยารัตน์ ศรีสุข
3662 033662 นางสาวธันย์ชนก พริบไหว
3663 033663 นายพลกฤต สวัสดี
3664 033664 นางสาวนันทิญา เต็มมูล
3665 033665 นายพีรวิขญ์ เพชรศรี
3666 033666 นางสาวลัดดาวัลย์ ทาดวงตา
3667 033667 นางสาวสุพัตรา แก้วมา
3668 033668 นายเสตฐวุฒิ ขนาบแก้ว
3669 033669 นางสาวซุติกาญจน์ สำราญใจ
3670 033670 นางสาวทิพย์สุดา สังเกตกิจ
3671 033671 นางสาวจันทร์ทิพย์ คงสินรัตนชัย
3672 033672 นายคิวนาถ ชัยเด่นพงค์
3673
3674

033673
033674

นางสาววรรณวิสา
นางสาวสิรินาถ หล้า

3675 033675 นายอิรฟาน เจัะอาม!

หน้า 171 ดิง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3676 033676 นายขัยมงคล คีรีเวฃ
3677 033677 นางสาวจินต์นิภา ดอกดก
3678 033678 นางสาวนุชนาถ เจียรมาศ
3679 033679 นางสาวมุกริน ตรีถัน
3680 033680 นางสาวเดาพร ศรีมาลา
3681 033681 นางสาวกุมุท'นาถ จันทร
3682 033682 นางสาว'ซรัณรัตน์ กุดเป่ง
3683 033683 นางสาวณัฐธิดา แป้นปล้ืม
3684 033684 นางสาวพรธิดา อิสระโกศล
3685 033685 นางสาวปณิตา พันธ์ทอง
3686 033686 นางสาวจิรัซญา ซมภูม่ิง
3687 033687 นางสาวพุธิตา แก้วสุขสมบัติ
3688 033688 นางสาวจีราภรณี บุรีแก้ว
3689 033689 นางสาววรางกัลยา พรประสิทธาสกุล
3690 033690 นางสาวสุพิญดา ตาแก้ว
3691 033691 นางสาวศศิกาณต์ จงนอก
3692 033692 นางสาวศศิประภา โคมลอย
3693 033693 นางสาวจันทมณี จันที
3694 033694 นายซยังภูร เบ้าอู๋
3695 033695 นางสาวอรวรรณ ศิริวัฒน์
3696 033696 นางสาวพิฃญาภา เมืองงาม
3697 033697 นายขัยกฤต วรขัตร
3698 033698 น างส าว จ ิร ว ด ีบ ุญ โ ร จ น ์พ งศ ์/^
3699 033699 นางสาวบุศรา กรีงไกร /  /ล ื้ม ั่ \
3700 033700 นางสาวรุซนานี ดอเล๊าะ 12 } . !  น ุ/บ ัเท ี่ /  1 ท
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หบ้า 173 ถึง 339



ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายฃื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่,วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
3726 033726 นางพรรณราย ปรางปราสาท
3727 033727 นางสาวสิริหทัย พรหมจันทร์
3728 033728 นางสาวดาณิตา เพฃรส้ํา
3729 033729 นางสาวภิญญา พักสันเทยีะ
3730 033730 นางสาวอรุณี มาประจวบ
3731 033731 นางสาวสุทธิดา สุทธิ
3732 033732 นางสาวจริญญา แสงจันทร์
3733 033733 นางสาวจิรฐา ทองศรี
3734 033734 ว่าที่ร.ต.หญิงฐิติขญา ถาวร
3735 033735 นางสาวศุภลักษณ์ ชายศรบุรี
3736 033736 นายจักรกฤษณ์ มณีโชติ
3737 033737 นางสาวพลอยไพรรินทร์ ขยันคิด
3738 033738 นายบุญพงศ์ พรหมสุทธ้ิ
3739 033739 นางสาววจีวรรณ ทิพย์มณฑาทอง
3740 033740 นางสาวขญาณี วิเวก
3741 033741 นางสาวฮานัน หะยียะพา
3742 033742 นางสาวกรวรรณ คลังนาค
3743 033743 นางสาวกาญจนา ทำนา
3744 033744 นางสาวสโรธร ล้อมกำปัง
3745 033745 นายจักรพันธ์ สายปีน
3746 033746 นางสาวดวงตา เกษประยูร
3747 033747 นางสาวฐิติมา ชั่งเกวียน
3748 033748 นางสาวรัชนีวรรณ สุภารี
3749 033749 นางสาวดารัณ เนศปองธรรม f

3750 033750 นางสาวคิรประภา คำนก เ ร ุน  1  ' j  \  P
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โ ท ร ท า !

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3751 033751 นางสาวพิจิตรา สิทธิลาภ
3752 033752 นางสุพัตรา สุวรรณรัตน์
3753 033753 นางสาวณรินดา ทองประจักร
3754 033754 นางสาวนฤมล ราษีทอง
3755 033755 นางสาวปวีณา สังข์สุวรรณ์
3756 033756 นางสาวอธิษฐาน เกิดไทย
3757 033757 นางสาวทิพาภรณ์ ประเสริฐศิลน์
3758 033758 นางสาวรัชฎาภรณ์ เม่นอยู่
3759 033759 นางสาวอภิญญา ป่นทอง
3760 033760 นางสาวศุภรัตน์ สมัครการ
3761 033761 นายณีฐพงค์ สมัครการ
3762 033762 นางสาวนัสรีนีย์ ดือเร๊ะ
3763 033763 นางสาวอินทราณี ทิพย์โพธ
3764 033764 นายธีรพล พนมขัย ^  / ร ^ '  วัไ?
3765 033765 นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์พาณิชยนุแ /  :



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1 040001 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ใจปีนตา
2 040002 นางสาวจุฬาลักษณ์ สินทะสุทธ้ิ
3 040003 นายศิริพัฒิ เลิศอุษา
4 040004 นางสาวบุษบา อินทรีซมช่ืน
5 040005 นางสาวสุวนันท์ ทองเนื้อสุข
6 040006 นางสาวนฤมล หมานระโต๊ะ
7 040007 นายกิตติศักดิ้ มีศิริ
8 040008 นางสาวสิริพร เรืองเพฃร
9 040009 นางสาวสายทิพย์ วังสอน
10 040010 นายสุริยา แก้ว'วงค์ษา
11 040011 นางสาวนารีรัตน์ บินรัตแก้ว
12 040012 นางสาวขวัญลักษณ์ ลุงแสง
13 040013 ว่าที่ ร.ต. หญิงวรีนทรีธร เกิดผล
14 040014 นายศุภวิฃญ์ ธีระโกศลพงศ์
15 040015 นายอัครินทรี กลับสูงเนิน
16 040016 นายวงศธร อินทสิทธ้ี
17 040017 นางสาวปียนุซ สาทิ
18 040018 นายเอนก ภู่เสือ
19 040019 นางสาวฃนิษฐา ใหญ่ยิ่ง
20 040020 นางสาววิไลวรรณ ใหย่ยิ่ง
21 040021 นางสาวซานา มาหามะสือรี
22 040022 นางสาวกุลรัตน์ บัวขุม
23 040023 นายรัฏฐา โคตรศรีวงษ์ ร ^
24 040024 นายวซิรวิพัฒน์ เวียงนนท f์  ร  ว ั\
25 040025 นายปวริศร ภูมิสูง l z i . f  ‘\  ' X i  )  \  ท ]

ะ 3;
ฯ # >

ร น ั , การท"
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
26 040026 นางสาวปวับรัตน์ ยศประสงค์
27 040027 นางสาวประภัสสร กรัดสุข
28 040028 นางสาวจิตชนก ชัยพลเดช
29 040029 นางสาวรัชดา วุฒิศักดิ,
30 040030 นายประกิจ ประเสริฐชาติ
31 040031 นางสาววิภาวี อยู่เกษ
32 040032 นางสาวพนิดา จันดาแก้ว
33 040033 นางสาวณัฐวรี ใจกล้า
34 040034 นางศุภิสรา พัฒนศิรีวงศ์
35 040035 นางสาวนิลวรรณ มณีทูล
36 040036 นางสาวมนัสชนก ลบภู่
37 040037 นายตฤณพัชญ์ พานะโส
38 040038 นายรซานนท์ ซาวชะไว
39 040039 บางสาวมนัสนันท์ หล้าอ่อน
40 040040 นายพุฒิพงศ์ มาตย์จันทรี
41 040041 นายปฐมพร ชัดผาบ
42 040042 นางสาวชัญญาพัทธ์ กุมุท
43 040043 นายณัฐภัทร เมืองจินดา
44 040044 นายธงไทย ศรีทองแท้
45 040045 นายปริญญา รจนาสม
46 040046 นางสาวอมรรัตน์ นวลสำลี
47 040047 ว่าที่ ร.ต.หญิงศรัณญา ไชยธรรม
48 040048 นางสาวสุพิชฉภย์ ทนันไชย , "
49 040049 นางสาวไพรรักษ์ วาตาน'าเน้(  4, / ร ั
50 040050 นางสาวจิรนุซ โนนเพีย / ร ุ น  (  )  P  1

ร ^ ;ก า ร ท A
%
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ร ^ ^ /!
Qsiin ไรห'

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ที, เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
51 040051 นางสาวนํ้าผึ้ง สืบสุทธา
52 040052 นางสาวประภัสสร ปานเชียงวงษ์
53 040053 นางสาวจุฑาพร ลาสา
54 040054 นางสาวศศิวิมล สารผล
55 040055 นายรอซีน ร่าหมาน
56 040056 นางสาวฐิติรัตน์ ตาจินะ
57 040057 นางสาวปลายฟ้า กะตุดทอง
58 040058 นางสาวญานิศา น้อมสิริ
59 040059 นางสาวณภาภัซ ป้ญญาซน
60 040060 นางสาวปิยธิดา ณ อุบล
61 040061 นางสาวนิขาวรรณ ซาศรี
62 040062 นางสาวนํ้าฟ้า มีศิลน้
63 040063 นางสาวมณีรัตน์ สิงหวิบูลย์
64 040064 นางสาวนิสาชล โกฮวด
65 040065 นางสาวพรไพลิน สระแก้ว
66 040066 นางสาวนิรุชา ยกจำนวน
67 040067 นางสาวนลินี หนูพัฒ
68 040068 นางสาวสาธิดา ซิวปรีชา
69 040069 นายอรรณพ อิ่มสบาย
70 040070 นางสาว'จุฑาภรณี สายตรง
71 040071 นางสาวสุทธิดา ซิวปรีชา
72 040072 นางสาวสุทธิดา บานแย้ม

040073 นางสาวขนิญาดา ภู่ระหงษ์
040074 นางสาวสุทธิดา ดีพรม
040075 นางสาวสุดาพร เรืองอินทร์
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1๐ สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
76 040076 นางสาวอรฤทัย พ่ึงกัน
77 040077 นางประภัสสร แพงสุวรรณ์
78 040078 นางสาวทิมเพชร ฟองสินธ์
79 040079 นางสาวณัฐพร บุญทองใหม่
80 040080 นางสาวบุลภรณี คล้อยคล้าย
81 040081 นางสาวคิรินทร์นา เนตรวงค์
82 040082 นางสาวประถมพร วิเศษอุด
83 040083 นางสาวยลดา โพธิสิงห์
84 040084 นางสาวสุพรรษา ศิลาทอง
85 040085 นางสาวอรอุมา ปุฤทธิพันธ์
86 040086 นางสาวปียมาภรณ์ โคตุเคน
87 040087 นายธัญญภัสร์ จำเริญบุญ
88 040088 นางสาวฌัฃซา สิงหราซันย์
89 040089 นางสาวอัจฉรา แก้วละมุล
90 040090 นางสาวกรรณิการ์ สายทอง
91 040091 นายสุวคิน เขียวสุวรรณ
92 040092 นางสาวรุ่งนภา โคมุต
93 040093 นางสาวปุณยนุช กล่ินหอม
94 040094 นางสาวคิริพร นนทิทิเฃฐ
95 040095 นางสาวณิฐวดี สุมล
96 040096 นางวรบุซ ศรีอรัญ
97 040097 นางสาวปิญจพัฒน์ อังกาบขาว
98 040098 บางสาวเก็จมณี ขุนประดา ^
99 040099 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว ' ร /

100 040100 นางสาวลสิตากรวยสวัสดี้ L .1 /  / พ ื้/
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวับที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี 1 เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - ชื่อสกุล
101 040101 นางสาวลลิตา ขวัญสุข
102 040102 นางสาวนภัสวรรณ ปีนสุภา
103 040103 นางสาวภาวินี คำอ้ายล้าน
104 040104 นางสาวสุว,นย์ กุลวาไฃย
105 040105 นางสาวพรรษา จังพาบิซ
106 040106 นางโสภิต ศรีจันทึก
107 040107 นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธ๋ิ
108 040108 นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว
109 040109 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์
110 040110 นายสุวิจักฃณ์ พรหมวัชรานนท์
111 040111 นายชลพิชญ์ ชนะมาร
112 040112 นางสาวอาซีเราะ อาแว
113 040113 นางสาวธัญชนก สุราภา
114 040114 นางสาวศกลรัตน์ ศุภรักษสกุล
115 040115 นางสาวพิลาวรรณ เรืองสา
116 040116 นางสาวสาวิตรี สีตน'โชย
117 040117 นาย'วีรยุทธ เสือส่าน
118 040118 นางสาวภาวิดา กมลคุณากร
119 040119 นางสาวอัณณ์ซญา ชิดปรางค์
120 040120 นายมนตรี โสกี
121 040121 นางสาวกุลทรัพย์ ตรีวัย
122 040122 นายเจษฎา ใจชื่น
123 040123 นางสาวภัทรพรมาเรีอง '
124 040124 นายอัซพิรด์ อาแว / *  ร ' ------- ' ' ร /  \
125 040125 นางสาววรัญญา จินะแก้ว /  1 A  (  \

A .
P 1

'‘‘พ * ’,
ก ] ร ท
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขืยน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
126 040126 นางสาวณิชกานต์ รักเล่ง
127 040127 นายธนกร บุญพา
128 040128 นางสาววราภรณ์ กุลตับ
129 040129 นางสาวอนงค์นาถ ขวัญพูน
130 040130 นายเกียรติศักดิ๙ โพธ้ีถึง
131 040131 นายเจษฎา ฤทธ้ีตระกูล
132 040132 นางสาววราภรณ์ สบายใจ
133 040133 นางสาวธัญวลัย กินชุบทด
134 040134 นางสาวธันยนันท์ ถนอมกุลบุตร
135 040135 นางสาวสุรีรัตน์ ขลังธรรมเนียม
136 040136 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง
137 040137 นางสาวเติมา มณฑล
138 040138 นายอรรถวิทย์ วังใจ
139 040139 นางสาวอรุณรัตน์ คำแดง
140 040140 นางสาวคิริรัตน์ มาเรือง
141 040141 นางสาวขลธิดา นามนัย
142 040142 นายโสภณ พระลับรักษา
143 040143 นางสาวทิพย์วรรณ พลอยมีรัศมี
144 040144 นางสาวบัณฑริกา เทตะรัตน์
145 040145 นางสาวขญาดา มั่นจิตร
146 040146 นางสาวสุธีญาณ์ ศรีทองช่วย
147 040147 นางสาวรัตนา ตามบุญ
148 040148 นายนพวรรณ พิสันเทิยะ
149 040149 นางสาวพณิดา ภู่อิสสระกุล 7
150 040150 นางสาวภิญญาพัซญ์ เอกณรงค์'พันธ์เ  (  1 " }

, ร่̂% ช ุ? /^

\

พ '

% ^พ้̂ื ^
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี t o  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี' เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
151 040151 นางสาวจิรฐา ศรีวิเศษ
152 040152 นางสาวศิริลักษณ์ กงจักร
153 040153 นางณิซาภัทร ซมภูทีป
154 040154 นางสาวอรอุมา ชูแช่ม
155 040155 นางสาวณัฏฐธิดา บุญเรือง
156 040156 นางสาวนฤภร ชูสุวรรณ
157 040157 นางสาวคณิศร มาตโห้
158 040158 นายธงขัย บุญผาง
159 040159 นางสาวระวินิภา คงอยู่
160 040160 นางสาวมณฑิรา แก้วรุ่งเรือง
161 040161 นางสาวอมรรัตน์ ดรประทุม
162 040162 นางสาวบุญมา นุ่มกรุด
163 040163 นางสาวณีรนุซ คซหิรัญ
164 040164 นางสาวนิยากร แก้วละมุล
165 040165 นางสาวมลฤดี ตรืเพ็ซร
166 040166 นายนพดล วงศ์บุญทำ
167 040167 นางสาวนิขานันทน์ เชื้อแก้ว
168 040168 นางสาวอรอนงค์ อินบุตร
169 040169 นางสาวพูนโสภา ฝืงสาคร
170 040170 นางสาวขิดซมัย ยิ้มจันทร์
171 040171 นางสาวพรพิซซา สำราญทรัพย์
172 040172 นางสาวนิธิพร จันทราซ
173 040173 นางสาวจิรดา กาญจนพัฒน์ -----
174 040174 นายภูริซ อินทรกำแหง /  /

175 040175 นางสาวกซกรบุญช่วย / / V )

\

ท

%
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1๐ สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
201 040201 นางสาวสุไหลล่า สันหลี
202 040202 นางสาวสุขานาถ คำแก้ว
203 040203 นางสาวจันทิรา แก้วมีศรี
204 040204 นางสาวสุพัตรา ขันธ์ศรี
205 040205 นางสาวกัญญ์ขิตา คมอาวุธ
206 040206 นางสาวพัชรา วงศ์สาขา
207 040207 นางสาวพัชรียา เชื้อไชยนา
208 040208 นายปรัชญา บัวเวช
209 040209 นางสาวแขลดา สีหะวงษ์
210 040210 นางสาวขนิษฐา โลหะประเสริฐ
211 040211 นางสาวกนกรัตน์ สุขคุ้ม
212 040212 นางสาวจันทร์พิมพ์ แสงคำ
213 040213 นางสาวณัฐพร รสโสดา
214 040214 นางสาวสุภาพร บุญเที่ยงตรง
215 040215 นางสาวมะลิวรรณ ไชข้างพูล
216 040216 นางสาวประภาพรรณ นิยมนา
217 040217 นายฐิติพัฒน์ ฃาพิลา
218 040218 นางสาวสุชาดา สุขแสงทอง
219 040219 นางสาวภัทรปรียา จันทร์รุ่งเรือง
220 040220 นางสาวนวพร น้อยสุขยิ่ง
221 040221 นางสาวศิรฐา ตรีรัตนปรีชา
222 040222 นายเทพพิทักษ์ อาจสม
223 040223 นางสาววิภารัตน์ม่วงแสง -------  -
224 040224 นางสาวขลิตา ธัญญเจริญ /  / ร ^ '  "  "X
225 040225 นางสาวศึรดา แก้วประทุม เ ^  (  J  ^

( เ^ริ^

ก า ร "
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
226 040226 นางสาววรัญญา ทองมูล
227 040227 นางสาววีรยา โนนจันทร์
228 040228 บางสาวสุมาลี วิเศษธร
229 040229 นางสาวสุจิตรา ทุ้ยแป
230 040230 นางสาวนํ้าทิพย์ โพธ๋ึพงษ์
231 040231 นางสาวพนิดา ไต,ถาม
232 040232 นางสาวจินตรา เอมฃลวิทย์
233 040233 นางสาวดาราพรรณ ศุฃแจ้ง
234 040234 นางสาวนันทญา นาคน้อย
235 040235 นางสาวพรรทิพา พิทักษ์พูลศิลน้
236 040236 นางสาวเกศริน วิมลเมือง
237 040237 นางสาววรกมล ขุนเจริญ
238 040238 ว่าที่ร้อยตริวรวุฒิ สิทธิสมาน
239 040239 ว่าที่ร้อยตริหญิงภูษณิศา สังข์ช่วย
240 040240 นายณัฏฐ’พัชร เนติวัซรโยธิน
241 040241 นางสาวศิริลักษณ์ เผ่าต๊ะใจ
242 040242 นางสาววริศรา กำจร
243 040243 นางเบญจวรรณ พิมลา
244 040244 นางสาวขนัญฃิดา วุฒิศักดี้
245 040245 นายศรัณย์ นครไพร
246 040246 นางสาวภัขรินทร์ รุ่งเรือง
247 040247 นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร
248 040248 นางสาวทรายแก้ว เกสรพฤก^าทิพย
249 040249 นางอาภัสรา ไหวเคลื่อน /  / f '  . ''ไ!\  \

เ __ / \ * T  A  f  X___ A___
250 040250 นางสาวศจี แสนสุข ร - 1 p § t  J  1 3  1
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
251 040251 นายขนนท์ พ่ึงศรี
252 040252 นางสาวศุภธิดา สุขเกษม
253 040253 นางสาว1ซนัญ'ซิดา คำเหมือง
254 040254 นาย1พชน ม ์ เสือใจ
255 040255 นายพขร ล้อมนะลา
256 040256 นางสาวทิพวัลย์ ไหมน้อย
257 040257 นางสาวเกวลิน แก่นประยูร
258 040258 นายภูวิศ มานันตพงศ์
259 040259 บางสาวสุทิศา มุสิกสาร
260 040260 นางกนกกร ระเบียบ
261 040261 นายนรวัฒบ์ จิตรักษ์
262 040262 บางสาวอิซยสตรี วารีกุล
263 040263 นางสาววิลดา ดือราซอลีมา
264 040264 นายขนาธิป ทิวทอง
265 040265 นางสาวชุติมา จันทร์ลอย
266 040266 นางสาววรญา พรมใจมา
267 040267 นางสาวลลิตา ฟองแก้ว
268 040268 นางสาวณัฐพร รจิตรังสรรค์
269 040269 นางสาวจิราพร นิสสัยหาญ
270 040270 นางสาวอรพรรณ เอี่ยมประโคน
271 040271 นายธนกร ต๋ันสกุล
272 040272 นายณัฐกานต์ นักฟ้อน
273 040273 นางสาวประภาภรณ์ ทองบ่อ
274 040274 นางสาวซญานี แ ห ย ม เจ ^ ^  z ' " ------- ^  \
275 040275 นางสาวกานต์สินี บัวบศย์ /  ' X  (

E? 7
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
276 040276 นางสาวโชติกา พันนุมา
277 040277 นายปุญญวัซร์ วงศไจคำ
278 040278 นายชัยพร แก้ววงคํ
279 040279 นายณภัทร ฤกษ์รักดี
280 040280 นายสาธิต สุขเกิด
281 040281 นายธนวิทย์ ทองสัมฤทธ้ี
282 040282 นายอรรถวิทย์ ทองประไพ
283 040283 นางสาวยลรดี โต๊ะบ่าหมะ
284 040284 นางสาวสุประวีณ์ เพชรรัตน์
285 040285 นายธนูฤทธี้ แอ้นชัยภูมิ
286 040286 นายธนกฤต ตาทอง
287 040287 บางสาวกัญญาพัชร อิ่มละมัย
288 040288 นางสาวเจนจิรา เพชรบัวจันทร์
289 040289 นางสาวกัญญรัตน์ ทัดเทียม
290 040290 นางสาว,ซนนิกานต์ ทองคำปัน
291 040291 นายพนม นบนอบ
292 040292 นางสาวมินตรา เพชรพูล
293 040293 นางสาวจามจุริ ศักดิวงศ์
294 040294 นายซาลารูดดิน เจะอะ
295 040295 นางสาวทิซากร คำปาน
296 040296 นางสาวภริตา จงเจริญสมบัติ
297 040297 นางสาวพัชราภรณ์ ไถ้ทอง
298 040298 นางสาวกิตติยา อายุวงษ์
299 040299 นายกิตติ แก้วตา 7/  ^ -------7r  x \
300 040300 นางสาวชัญญาบุฃ กันหาร้ (น' ( [■  โ / ^  \

w m  ' 1 1
x < t\ ร / i
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นางวิภาว เสนนอก

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
301 040301 นายสมคิด ศรีจักร์
302 040302 นางสาวจิราพร เพชรประไพ
303 040303 นางสาวสุพรรษา ตุ้มทอง
304 040304 นางสาว'ซนัญ'ซิดา พงษ์ชาว
305 040305 นางสาวสิริกร เจริญใจ
306 040306 นางสาวอัจฉริยะพร ไกรนรา
307 040307 นางสาวภัคบุซงิมขุนทด
308 040308 นายรัฐธรรมนูญ คุณสีขาว
309 040309 นางสาวระวีวรรณ คำผง
310 040310 นางสาวมินตรา กันยาเลิศ
311 040311 นางสาวพิศมัย ปริหา
312 040312 นางสาวซนิภรณ์ มาสุข
313 040313 นายสุกนต์ธี ไชยวงศ์คำ
314 040314 นางสาวสุดารัตน์ เพ็งโคตร
315 040315 นางสาวนิเคาละท์ ศรีริกานนท์
316 040316 นางสาววนานิล พรมดี
317 040317 นางสาวจรรยวรรณ รมเนียม
318 040318 นางสาวจิรายา แจ้งวิถี
319 040319 นายภาพตะวัน คงพล
320 040320 นางสาวมุรนี อาแว
321 040321 นายวรภัทร ทองอร่าม
322 040322 นายซยพล พาจิตภักดี
323
324

040323
040324

นางสาวบุณยนุช เทียนพลชัย
นายนิธิชัย ถปาอ่าง
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม2565)

ต0าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
351 040351 นางสาวสาธินี อะเพื่อนรัมย์
352 040352 นางสาวชมพูนุช คิริเมฆา
353 040353 นางสาวปรรณ์ สังข์แก้ว
354 040354 นางสาวเมรีญา ขำโพธ๋ึ
355 040355 นางสาวนัยน์ปพร ลี้วิทยา
356 040356 นางสาวรัตนาพร พรหมดีราช
357 040357 นางสาวกฤตยา พาคำ
358 040358 นางสาวกัญญารัตน์ สรรเสริญ
359 040359 นางสาวซุติกาญจน์ อบอาย
360 040360 บายอภิชัย ภาบุสี
361 040361 นางสาววรานันท์ พลันสังเกตุ
362 040362 บายทศพล ต้นสีนนท์
363 040363 นางสาวบิตยา เหลาสา
364 040364 นางสาวณปภัส กองดารา
365 040365 นางสาวเจนจิรา สุมุกดา
366 040366 นางสาวอัศวิน ล้อมวงศ์
367 040367 นายณรงค์ศักดึ๋ โชคสุขเพ่ิมทวี
368 040368 นางอรญา แย้มประติ,ษฐ
369 040369 นางสาวนสินบิ ไสวเงิน
370 040370 นางสาวธัญมุข คิลปสมบูรณ์
371 040371 นางสาวดาอัยน่า เทพคุณ
372 040372 นางสาวจริภัทร พันธ์ทอง
373 040373 น างสาวค ิร ิน าฏท ับย ิ้ม^..--'
374 040374 นางสาวเจนจิรา เสฬอใจ1 ' ไกั \
375 040375 น างส าวส ุภ าพ รน ^ถ ี/ \ C iV :«

ช ุ* , , ,
'ร ^ /ก า ร ^ 1̂ '
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
376 040376 นางสาวนันทพัทธ์ พิทักษ์วิทยากุล
377 040377 นางสาวคิวพร ทาแกง
378 040378 นางสาวษิณาพันธ์ อุประ
379 040379 บางสาวคิริพร สิริสันติศักด๋ึ
380 040380 นางสาวอริสรา โสหุรัตน์
381 040381 นางสาวพิสขา จิวเมือง
382 040382 นายมนตริ สัญญากร
383 040383 บายสุทธิเดช พันธ์ขาว
384 040384 นางสาวสุทัตตา ธิภาศรี
385 040385 นายปริญณ์ สุภาพุฒ
386 040386 นางสาววรรณพิมล จับทระ
387 040387 นางสาวคิรินพร หมกทอง
388 040388 นางสาววิลาสินี ฆังมณี
389 040389 นางสาวสุนีตตา บรรลุจิตร
390 040390 นางสาวอุมาพร ชำนาญเท
391 040391 นายพิพัฒพล เพชรมณี
392 040392 นายธนพล ธีราข
393 040393 นางสาวนิลมณี ประสิทธิแพทย์
394 040394 นางสาวศิรดา เหาะเจริญ
395 040395 นางสาวธัญสิริ ขุมพล
396 040396 นางสาวธัญลักษณ์ บุญเจือ
397 040397 นายฎ ภวัฒน์ ทองสคู ทร
398 040398 นางสาวจารุวรรณ โพธ๋ึสาจันทร์
399 040399 นางสาวปรัชญา คนตรองด ี f  S \

400 040400 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตัว,น /  • นิ.y \  \

<  : , - /'บ่ 

ท ั่^ / ก ใ ร ท ^ / ^
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
401 040401 นางสาวรุ่งอรุณ เปริน
402 040402 นางสาวร่มรัตน์ คำพันธ์ทิพย์
403 040403 บางสาวมาลินี ดวงแก้ว
404 040404 นางสาวสุธิดา เพชรย้อย
405 040405 นางสาวปิยวรรณ ภูหนองโอง
406 040406 นางสาวอุทุมพร หาญฉวะ
407 040407 นางสาวนัฐพร แผ่นผา
408 040408 บางสาวกุลจิรา ฃุฃันธิน
409 040409 นางสาวเปรมกมล ไชยวังราช
410 040410 นางสาวผกามาศ อุปรี
411 040411 นางสาวซาอาดะห์ สามะอาลี
412 040412 นางสาวบุญญาพร ศรีสุวรรณ
413 040413 นางสาวณัซชานันทิ ต่ายจันทร์
414 040414 นางสาวรุสนีง ยูโซะ
415 040415 นายวีรภัทร กองแกน
416 040416 นางสาวสุพิช'ซา ทองอ่วม
417 040417 นางสาวพรรณวดี กะบะเงิน
418 040418 นางสาวสุธิดา แก้วแดง
419 040419 นายระพี'พัฒน์ ดอกจันทร์
420 040420 นางสาวอริยา อุปนันทิ
421 040421 นายธีทัต อารีย์พัฒนไพบูลย์
422 040422 นางสาวปณิดา ทนยิ่ง
423 040423 นางสาว'ขวัณเรือน ไปแดน
424 040424 นางสาวพิซามญซุ อนุรัตน์ /  — --5.
425 040425 นางสาวปีทมาภรณ์ ศรีอิทยา^ต {  \ โ ^ ; \

\ >\ v
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
426 040426 นายผดุงเกียรติ พวงวอน
427 040427 นางสาวสุลัคนา เปลี่ยนคง
428 040428 นางสาวญาณิคิกา พันธุขันธ์
429 040429 นางสาวนิตย์ เคหาวิต
430 040430 ว่าที่ ร.ต.ขยุตม์ แก้วงาม
431 040431 นายคิริขัย ขำงาม
432 040432 นางสาวเมธาวลัย จันทะหงษ์
433 040433 นางสาวสุทธิดา แก้วโวหาร
434 040434 นางสาวเบญญทิพย์ ค0าสิม
435 040435 นางสาวจารุวรรณ ทองคงหาญ
436 040436 นางสาวดวงฤดี คงทนแท้
437 040437 นางสาวรัซนีกร บุญน้อย
438 040438 นายซาญพิศุทธ์ ฉ่ําแช่ม
439 040439 นางสาวนิลจวรรณ สุขประสงค์
440 040440 นายเกียรติศักดิ๙ วันหวัง
441 040441 นางสาวดวงกมล มูลดวง
442 040442 นายอนุวัฒน์ นาคขุมแสง
443 040443 นางสาวญาตาวี พรหมสาขา ณ สกลนคร
444 040444 นางสาวธัญญานันทิ แดงเพชร
445 040445 นายปริยวิศว์ ขูรา
446 040446 นายเดซาวัฒน้ งามดี
447 040447 นายฤทธิ้ธิเทพ สายสาหร่าย .  _
448 040448 นางสาวภัทรกุล เพฃรนาวี f  ^ - - - ^

449 040449 นางสาวหทัยซนก อังคะ /  f y  f  \
450 040450 นายณัฐพล โคตรนารา y \ / \  )  1  § ไ1

%
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
451 040451 นางสาวสิริรัตน์ ลัคณา
452 040452 นางสาวอักษรา บุญยืน
453 040453 นายอุดมศักดี้ ทองสดุดี
454 040454 นางสาวสัตรียา สาโอะ
455 040455 นายอนุรักษ์ ศรีสุข
456 040456 นางสาว'ชลซิ'ซา คงเปีย
457 040457 นางสาวรักษิณา บัวสกุล
458 040458 นางสาวมณฑาทิพย์ ศรีขาว
459 040459 นางสาวคณิตรา ตนะทิพย์
460 040460 นางสาวธมลพร จันทร์มณี
461 040461 นางสาววรณัฏฐา ทองดอนพุ่ม
462 040462 นางสาวสุซัญญา โสภา
463 040463 นางสาวนริศตา สันทัดการ
464 040464 นางสาวธนิตา ภูริกุลทอง
465 040465 นางสาวมณฑา เกิดแก้วเมืองมูล
466 040466 นางสาวณิฐริกา ก้อนจะรา
467 040467 นายขัยณรงค์ ผลซู
468 040468 นางสาวปริยาภรณ์ ขุนประเสริฐ
469 040469 นางสาวสุธาสิน ี อ่อนแก้ว
470 040470 นายสุจินดา ขันธเสมา
471 040471 นางสาวสุนิศา นาสินขาติ
472 040472 นางสาวสุธีรา ขอสุข
473 040473 นายฉัตรขกานต์ คำทองเขียว z '  ' N ^
474 040474 นางสาวสุนัขซา กาวิละ (  / L r  A \
475 040475 นางสาวมืถุนา แสงท้าว 1 f / J  ' ) ฒ

\ ■ ' ^ 5 J 'S

^ ร พ ท , ^ 0 ^
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ to สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
476 040476 นางสาวจิตรลดา ณะวงษ์
477 040477 นายอังกฤษ วันชัย
478 040478 นางสาวณัฐวดี มณีแสง
479 040479 นายรัตนชัย สมพงษ์
480 040480 นางสาวดาวิภา สะตะมัด
481 040481 นางสาวนิศา'ชล ประสิทธ้ี
482 040482 นายพงษ์อนันต์ ซวน'โพธ
483 040483 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตรเท
484 040484 นายวัชรพงษ์ ละข้ัว
485 040485 นายนพดล ผ่องมะหึงษ์
486 040486 นางสาวกฤติยาณี เทศผ่อง
487 040487 นางสาวหัทยา สีเหลือง
488 040488 นายศราวุธ คำสิงห์
489 040489 นางสาวกีรติกาญจน์ ปานคะเขนทร์
490 040490 นางสาวภัทราวดี ยังคง
491 040491 นางสาวจิราพร ได้พร้อม
492 040492 นายต่อศักดึ๋ ฮาดทักษ์วงศ์
493 040493 นางสาวขวัญหทัย สระอินทร์
494 040494 นางสาสิน ี สันวัง
495 040495 นางสาวอโรซา อินนุรักษ์
496 040496 นางสาวมุกฃรินทร์ ตุ่มศรียา
497 040497 นายอิสรานุวัฒน์ สังข์ซ้อน
498 040498 นางสาวนฤมล ชั่งถาวร
499 040499 นางสาวพัขรี เขจรสัน เ  A พ  A y ^ \

500 040500 นางสาวรมย์ขลี ป้ญญางาม เม ุ ( V ;ท ั่^
\ พ .  A  •สํ/

m wเพ
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - ชื่อสกุล
501 040501 นางสาวอุมาพร มีทรัพย์สกล
502 040502 นางสาวสุรี'พร สีนามโหน่ง
503 040503 ว่าที่ร้อยตรีไมตรี อีสาน
504 040504 นางสาวกรกบก เขาแก้ว
505 040505 นางสาวภัทรจาริณศ์ ระยัน
506 040506 นายศุภวิฃญ์ คุณวงศ์
507 040507 นางสาวพิขญาภา ประกอบเสริม
508 040508 นางสาวรัตน์ติมา วรรณศิริ
509 040509 นางสาวเตานันท์ อบมา
510 040510 นางสาวจุฑารัตน์ โคตรธรรม
511 040511 นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ
512 040512 นางสาวชิดชนก มโนขันธ์
513 040513 นางสาวจิราภรณ์ แก้วสีสด
514 040514 นางสาวนิศารัตน์ ภาโนชิต
515 040515 นายสพลดนัย รังษี
516 040516 นางสาวพัชรพร สุฃชี
517 040517 นางสาวพรสวรรค์ ประเสริฐ
518 040518 นางสาวคิริลักษณ์ ไชยราช
519 040519 นางสาวต่วนมูรณีย์ ตอแก
520 040520 นางสาวเบญจวรรณ ทองนิยม
521 040521 นางสาววิลาวัณย์ แววศรี
522 040522 ว่าที,ร้อยตรีหญิงเพียงฝืน พันธุหงษ์
523 040523 นางสาวดวงจันทร์ สำราญใจ
524 040524 นางสาววรรณวิไล ก่ิงมะลิ /  A  f
525 040525 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงทิพวรรณ วิบท่ีรพย \ X. J  )̂ 7------1 f—1 1---- า-ก;A • AjfS---- 1—£.
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ {0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
526 040526 นางสาวอานาพี จะนะ
527 040527 นางสาวประไพพร โกเสยะโยธิน
528 040528 นายสุภัทร เสงี่ยมศักดี้
529 040529 นางสาวอารีญา คิรีฟอง
530 040530 นางสาวภานุชนาฎ นรีนทรี
531 040531 นางสาวพาขวัญ มุ่งพังกลาง
532 040532 นางสาวคิรีรัตน์ ธนิกกุล
533 040533 นายศุภกิตตื้ สุรฃันต์
534 040534 นางสาววันเพ็ญ วิเศษจันทร์
535 040535 บางสาวพรทิพย์ วรรณภพ
536 040536 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ บุญรัตน์
537 040537 นายซลันธร แก้วเย็น
538 040538 นางสาวเบญจวรรณ อ้นอมร
539 040539 นางสาวคิรีวรรณ คิรีมงคล
540 040540 นายพิสูทธ์ บุญร่ม
541 040541 บางสาวอมรรัตน์ มีเคลือบ
542 040542 นายโอภาส แก้วฉาง
543 040543 นางสาวจิรภัทร ศรีทุม
544 040544 นางสาวปีติพร ตัญจรูญ
545 040545 นางสาววิภาพร มาอ้วน
546 040546 นายธเนควร กุลศรี
547 040547 นางสาวจุฑาลักษณ์ วิเชียรรัตน์
548 040548 นางสาววรีนทรวิสาฃ์ จรลำโกน
549 040549 นางสาวพจนาลัย บุญวิสูตร /  / ว ั . 1, 7/ v \
550 040550 นางสาวเสาวนีย์ พากเพียร 3° { \  ■ J

\
ท!5ท’. #
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐานลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
576 040576 นางสาวสุซัญญา แก่นพิทักษ์
577 040577 นางสาวตรีญาภร จุลเลียร
578 040578 นางสาวกัญญ์วรา ชนะภัย
579 040579 นางสาวเบญจวรรณ โพนพันขาว
580 040580 นายสิทธิโชค คงนนทขัย
581 040581 นางสาวนฤมล อัตโน
582 040582 นางสาวกมลพัชร แก้วกองทอง
583 040583 นางสาวภาณุมาส กองกะมุด
584 040584 นางสาวอโนทัย สุลีสถิร
585 040585 นายปิยะพงษ์ เลาหรัตน์
586 040586 นางสาวนันทิชา หมอยา
587 040587 นางสาววาสนา เอ็มโอด
588 040588 นางสาวอริสรา การุณ
589 040589 นางสาวพิณกรณ์ สุวรรณทิพย์
590 040590 นางสาวฐิติกานต์ เหล่าพิเดซ
591 040591 นายพลินทร์ กุลธรวัลลภ
592 040592 นายกอบขัย คำศรีพล
593 040593 นางสาววิจิตรา สุขประเสริฐ
594 040594 นายเทพพิทักษ์ สุวรรณราช
595 040595 นายพิสิทธี้ศักตี้ ทับบุญ
596 040596 นางสาวพรพิไล ธงอาจ
597 040597 นายภรัณยู สิทธิประสาท
598 040598 นางสาวชนาภา แต้เตี้ย .
599 040599 นายวสวัตตี้ ณ น่าน 1/  f

600 040600 นางสาวธนัขขา ผดุงชาติ 1 21. 1  ■ /  ]



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
601 040601 นางสาวซนัญซิดา มูลทา
602 040602 บางสาวจันทร์จิรา ขันติพงษ์
603 040603 นางสาวเพ็ญนภา ซูศรีเมือง
604 040604 นายกฤตนัย สอนแร้ว
605 040605 นางสาวธนัขพร เพ็งสุทธ้ี
606 040606 นางสาวหทัยซนก บัณฑิตลักษณะ
607 040607 นางสาวสุดา หมัดสะเม๊าะ
608 040608 นางสาวมาริสา ปูสมดี
609 040609 นางสาวธัญชนก ปิดปิญญา
610 040610 บายพลรัตน์ รักษาขาติ
611 040611 นางสาวแวเยาะ หะยีแวกือจิ
612 040612 ว่าที, ร.ต.หญิงสมฤดี ทีฆะสุข
613 040613 นางสาวซินศรา ดีโอคัมโป
614 040614 นางสาวขัฃฎาภา สามคุ้มพิมพ์
615 040615 นางสาวกฤษณา คงพัฒน์
616 040616 นางสาวจิราภรณ์ สุฃสวัสด้ี
617 040617 นายเจษฎากร นวมสุคนธ์
618 040618 นางสาวสุดารัตน์ เฮงที
619 040619 นางสาวเวสิยา เมืองช้าง
620 040620 นางสาววราภรณ์ จันทร์งาม
621 040621 นางสาวเกียรติธิดา สุภาว์
622 040622 นายพรเทพ ตริภพ
623 040623 นางสาวทุฒขฎากร บูรณะ /•" '
624 040624 นางสาวพุฒขนากร บูรณะ /  /  V\
625 040625 นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด 1รุ}* (  บ ูน ั) ':J \

^ s รน เาาร ก ^
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ jo  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
626 040626 นางสาวกนกพร เฑียรทอง
627 040627 นางสาวคุภิสรา นิสกุล
628 040628 นางสาวนิรมล วิทยายนต์
629 040629 นางสาวปภาวี พรหมศร
630 040630 นางสาวกัลยาณี ขิณบุตร
631 040631 นางสาววรัญญา บุญพี'โย
632 040632 นางสาวณีเกาญจน่ พลเยี่ยม
633 040633 นางสาวปานตะวัน ศิรินันทวิทยา
634 040634 นางสาวชลลดา วงลดาธร
635 040635 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี
636 040636 นางสาวพลอยไพลิน บุญกลาง
637 040637 นายพรชัย บุญบุตร
638 040638 นายนราชัย ทิพเนตร
639 040639 นางสาวกัลญาณี ยวงยิ้ม
640 040640 นางสาวณัฐซาลักษม์ โฆษิตโภคินัน
641 040641 นายปียฉัตร ยิ่งสำราญ
642 040642 นางสาวบุษกร พรคิวกุลวงศ์
643 040643 นางสาวสุปราณี ภูสวัสด๋ิ
644 040644 นายปุณณวิซญ์ เกษคิริ
645 040645 นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน
646 040646 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเพ็ขร
647 040647 นายณีฐพล กาญจนเพ็ขร
648 040648 นายอนุวัต เงินมณี "-x
649 040649 นางสาวฟาอีซะห์ โกะสาโยะ 1/ ' /  ' / ' " '  บ
650 040650 บางสาวอภิญญา มะหะหมัด SJ. (  1

%

y  V *  /ษ ฺ;A  ง ? '

การก’‘̂ ''''
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงวันท่ี 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ซ่ือสกุล
651 040651 นางสาววิราวรรณ บุบผา
652 040652 นางสาวพิศิตาลญ์ ศรีวิเชียร
653 040653 นางสาวจุฑามณี พลรักษ์
654 040654 นางสาวณัฐซยา ปากหวาน
655 040655 นายคามิณ ปะวะเค
656 040656 นางสาวฃนิษฐา คำเรืองฤทธิ้
657 040657 นางสาวศศิประภา มีลาภ
658 040658 นายกันตภณ อินทราวิขกุล
659 040659 นางสาวเบญจมาพร พินิจศิรี
660 040660 นายอาทิตย์ รมนอก
661 040661 นางสาวศุภฌาฎา เผือกรอด
662 040662 นายเทพเทวิน บุญคุ้ม
663 040663 นางสาวบัวหลวง โขระเวก
664 040664 นางสาวจิราวรรณ บุญเจิม
665 040665 นางสุวรรณา แสนป้ญญา
666 040666 นางสาวมนธญา แก้วบัว
667 040667 นางสาวประภัสสร ชูอินทร์
668 040668 นางสาวณัฐธิดา ฤาซากุล
669 040669 นางสาวกานต์นิภา กันใจแก้ว
670 040670 นางสาวกานต์ธีรา ชัยยะพุฒ
671 040671 นายฤทธี้เกียรติ กาวิชัย
672 040672 นายอัครวัสส์ เชียวจันทร์
673 040673 นางสาวกมลลักษณ์ไชยมงคล ....  /
674 040674 นางสาวฉัตรสุดา โพธิศรี /  ' พ ^
675 040675 นางสาวณัฐกานต์ ทนุกุล '  f  j r5l

■ 'ij 1'
. I W V  /  ร
'% s Z ร ^
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ เอ  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ ใ0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
701 040701 นางชุตินันทิ เก่าพิมาย
702 040702 นางทัศนิย์ คีรีทอง
703 040703 นางสาวกมลชนก ภูดอนนาง
704 040704 นางสาวเบญจมาศ สอนศรี
705 040705 นางสาวเจนจิรา หนูทอง
706 040706 นางสาวพ'นิดา แสงบัวท้าว
707 040707 นางสาวรีนาประกา กลางนภา
708 040708 นางสาวนิตยา ไชยจันดี
709 040709 นางสาวภาวิณี บุนนาค
710 040710 นายปวิตร เขตต์ซลประทาน
711 040711 นายฉัตรขัย สารีวัลย์
712 040712 นางสาววรัญญา ไชยกุล
713 040713 นางจินตหรา บัวจันทร์
714 040714 นางสาวมัทนา มงคลเคหา
715 040715 นางสาวมัลลิกา อยู่แล้ว
716 040716 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิยา ยาทอง
717 040717 นางสาวรสศิรินทร์ หลักหาญ
718 040718 นายไพฑูรย์ ทิพนัด
719 040719 นางสาวไอรดา นาคยา
720 040720 นางสาวฐิติพร ปุดประโคน
721 040721 บางสาวเฃมรัฐ เนินภู
722 040722 นางสาวธนิษฐา โมราวงษ์
723 040723 นางสาวพัทธนันทิ สุดเลิศ . - . ^
724 040724 นางสาวสวรัตน์ ตั้งจิตกุศลกุล /  ^ — / /

725 040725 นางสาวพรกวีรัตน์ ร ัง ล ิย า น น ท ิ/  \ ๆ / ^ ^ ' , ) \

ร X &
พ

b ,  o  เ
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

^
น โ

!'ใน



รายฃื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
751 040751 นางสาวอาภา จำเริญบุญ
752 040752 นางสาวกัลยรัตน์ แสนสุข
753 040753 นางสาวนพรัตน์ เถินสุวรรณ
754 040754 นางสาวปวันรัตน์ นิธิปีญญากร
755 040755 นายสหัสนัยน์ ก.สูงเนิน
756 040756 นางสาวสุดารัตน์ ดำหรัด
757 040757 นายน่านนที ธรรมปีญญา
758 040758 นางสาวณัฐวดี ปานเจริญ
759 040759 นางสาวซารีพะ สาเมาะ
760 040760 นางสาวอานิซา แวดีอเรีะ
761 040761 นายวิภูภัทร์ บูรณะสุคนธ์
762 040762 นางสาวสุ'จา'ริณี บุญมาหัน
763 040763 นางสาวเปรมฤดี มั่นมุ่งยนต์
764 040764 นางสาวดาวพระศุกร์ แดนสีแก้ว
765 040765 นางสาวกัญญารัตน์ ต่อมภักดี้
766 040766 นางสาวผกากอง เต็มจิตต์
767 040767 นางสาวณัฐนิซา มีสติ
768 040768 นางสาวกมณทรรศน์ เรียบร้อย
769 040769 นางสาวสุพิขญา คำจวง
770 040770 นางสาวกรณิศ ไพฑูรย์
771 040771 นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล
772 040772 นางสาวปราณี เงินดี
773 040773 นางสาวกวีณา บัวบรรจง
774 040774 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ /  ร ^ '

775 040775 นางสาวธัญญาพร อุ่นกาศ 1 2U /  ]

l i p
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
776 040776 นางสาวศันสนีย์ แสนสุข
777 040777 นางสาวจีรนันท์ แจ้งถิ่นป่า
778 040778 นางสาวศศิบันท์ ภัทรปิย,วัฒน์
779 040779 นางสาวพัขรพร กองเสียงสังข์
780 040780 นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ
781 040781 นางสาวภิรมย์พร กอนนาค
782 040782 นายโซคทวี คำพล
783 040783 นาย'ชัยถรัฐ ทอดเสียง
784 040784 นายณฐาภพ ผันดอยเด่น
785 040785 นายจักรพงษ์ ทรัพย์ศรี
786 040786 นางสาวดาวามา ราหมาน
787 040787 นางสาวธิดารัตน์ วรจักรี
788 040788 นางสาวกมลชนก ปราณีวัฒน์
789 040789 นางสาวฉัตรเกล้า เพ็งภาค
790 040790 บางสาวปริยาภัทร แซ่เร่า
791 040791 นายกรณี ละครพล
792 040792 นางสาวดวงใจ โยนก
793 040793 นายภาสกรณี ฝางคำ
794 040794 นางสาวนฤมล สีด้วง
795 040795 นางสาวสิริกรณี วิกรมาภรณี
796 040796 นางสาวรัตติญาภรณี ชินภักดี
797 040797 นางเพ็องฟ้า สระเพชร
798 040798 นางสาววิภาวรรณ จำปี x  '
799 040799 นายเอกราช กล่อมวงษ์ /  f

800 040800 นางสาวชนารัตน์ ปองกิจสุนทร [ 2 1 '  (

ร)
ฒ ? ร /
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
801 040801 นางสาวภาณีณัฏฐ์ ปรียธนานนท์
802 040802 นางสาวญาณิคา ว่องวรานนท์
803 040803 นางสาวบุญญาภา อิทธิซยบวรสุข
804 040804 นายพิษณุ อยู่พ่วง
805 040805 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจันท์มา อินทร์เสน่ห์
806 040806 นางสาวละออง ลัดพล
807 040807 นางสาวปนัดดา อรัญตะวา
808 040808 นายสิรวิขญ์ ยาพรม
809 040809 นายขนวิศท์ วัยเหนิดลื้อ
810 040810 นางสาววาสนา จิตรบวรวงศ์
811 040811 นายณัฐวุฒิ อินทธรรมมา
812 040812 นางสาวศรีแพร สมถวิล
813 040813 นายอธิพัฒบ์ ทองเงิน
814 040814 นางสาวมณีนุข มีคำ
815 040815 นางสาวอรพรรณ แซ่พ่าน
816 040816 นางสาวภารดี หลีสกุล
817 040817 นางสาว'ขนัญ'ซิดา วิสุทธิธาดา
818 040818 นายชัยวัฒน์ ทวีการไถ
819 040819 นางสาวซไมพร จิตรใจมั่น
820 040820 นางสาวอรสา นวบพรม
821 040821 นายสุรชัย สอีด
822 040822 นางสาวคิริญาพร วังคำ
823 040823 นางสาวปียะฉัตร ทูลแก้ว
824 040824 นางสาวจุฑาลักษณ์ เพขรรัตน์ /  7/ว ั^  ' ' ' ' ' ^ / '
825 040825 นางสาวนิขาดา นิลพยัคฆ์ 1 ^ 1  \ \ T y ^ ป /  \  ะ:

*
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รายฃื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
826 040826 นางสาวอรณิซา คำจันทร์
827 040827 นายพิทยา สุดใจ
828 040828 นางสาวนลินี เทพหมอยา
829 040829 นางสาววิลาสินี ประสิทธ๋ึ
830 040830 นางสาวปาพิศา โพธิสิกร
831 040831 ว่าที่ ร.ต. หญิงณัซ'ซา ใจทำดี
832 040832 นางสาวกมลชนก เอี่ยมสกุล
833 040833 นายสิงคาร ราชรักษ์
834 040834 นายสราวุฒิ จันทร์แดง
835 040835 นางสาวณธิดา เครือนาคำ
836 040836 นางสาวชนากานต์ สุทธิแสน
837 040837 นางสาวพรรณนิภา ลาวงศ์เกิด
838 040838 นางสาวปณิตา ธรรมวาโร
839 040839 นางสาววาทินี นรสิงห์
840 040840 บางสาวนุชวรา จ่าวิสูตร
841 040841 นางสาวปุณยนุช ดำริห์กิจ
842 040842 นางสาวนาฎนภา สุมรัมย์
843 040843 นางสาวภิญญาพัซญ์ ทองแจ่ม
844 040844 นางสาวศศิธร นัยนิตย์
845 040845 นางสาวขวัญมนัส กล้าหาญ
846 040846 นางสาวสมลักษณ์ เจริญสุข
847 040847 นางสาวลภัสธยานี ลภัสพงศ์ภาดิน
848 040848 นางสาวสุชาดา ทรงด้วงทุม / ^ -------^
849 040849 นายอรรถพล พรมจันทร์ /
850 040850 นางสาวนงลักษณ์ ขึ้นเสียง

.

% . Zsŝ  โทร^^
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
851 040851 นางสาวสุทารัตน์ กรีวาส
852 040852 นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
853 040853 นางสาวรันย'ชนก ทองขาวเผือก
854 040854 นางสาวฃนิษฐา ประเสริฐสันติสุข
855 040855 นางสาวพรหมพร พรหมเมศร์
856 040856 นางสาวศิริวรรณ เฉลิมหมู,
857 040857 นางสาววัชรีภรณ์ บุญมีมาพาสุข
858 040858 นางสาวรัตนากร ชมาฤกษ์
859 040859 นางสาวศกุลตลาภรณ์ ตรุณจันทร์
860 040860 นางสาววาศิณี หญิงโม
861 040861 นางสาวพัชราภรณ์ ขวัญแก้ว
862 040862 นายฤทธิรงค์ บุตรวิไลย
863 040863 นางสาวฐิติซญา ศรีไกรรัตน์
864 040864 นางสาวนนทิยา ทับทอง
865 040865 นางสาวพวงนรินทร์ คำปุก
866 040866 นายเลอพงศ์ เจริญสุข
867 040867 นายณัฐภัทร สุขวงษ์
868 040868 นางสาวธวัลรัตน์ แนวน้อย
869 040869 นางสาว'ชลซิ,ซา ทองเบ้า
870 040870 นางสาวพรรุ่ง อำภา
871 040871 นางสาวชนัญญา ขาวผ่อง
872 040872 นางสาวมัณฑนา ไกรศรี
873 040873 นางสาวธนัญธร ไชยนา
874 040874 นายบารมี สุขศรีนาค /  ' ^ < ^
875 040875 นางสาวนิภาพร จอมทรักษ์

ฯ?, (
ty s u  โทร^'^'

พ
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 'JO สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - ชื่อสกุล
876 040876 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ เคลือบสูงเนิน
877 040877 นางสาวคณิศร กล่ินบำรุง
878 040878 นางสาวอังคณา แย้มศรี
879 040879 นางสาวอาวิษฎา สีมาพล
880 040880 นางสาวศิริลักษณ์ นาแพร่
881 040881 บายขาคริต เครือกล้วย
882 040882 นางสาวธัญจิรา ทาสุวรรณ
883 040883 นางสาวจีราพร แล้วชูแสง
884 040884 นางสาววิลาวัณย์ เข่าผักแว่น
885 040885 นางสาวนารีนาถ บุญนาค
886 040886 นางสาวป้ณฑ์ขนิต แย้มศักดี้
887 040887 นางสาวสุภาวินี จันทะสาร
888 040888 นายวรุดม บุตรสาร
889 040889 บางสาวจินตนา ประทุมวัน
890 040890 นางสาวอารีย์ญา แจ้งจีน
891 040891 นางสาววรณัน หมีทอง
892 040892 นางสาวรัขนก เทพวิชิน
893 040893 นายภัคพงษ์ เรืองฤทธึ๋
894 040894 นางสาวสิรีรัตน์ เรืองโรจน์วิรียา
895 040895 นางสาวอรวรรณ เกิดน้อย
896 040896 นางสาวธีรารัตน์ ภุมรีนทร์
897 040897 นางสาวอัญชิษฐา ขวาลวิวัฒน์
898 040898 นางสาวทิฆัมพร ศรชัย ^
899 040899 นางสาวจินตหรา ปรางอ่อน

(  / C r  A ■ ไ/^
900 040900 นางสาวไปรขุกรณ์ คงสัตรา

\ 9 , น / /  ^  /
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รายฃื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่,วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
901 040901 นางสาวศศิธร ศรีวรสาร
902 040902 นางสาวธนาภรณ์ เจริญสุข
903 040903 นางสาวประกาย จันทะสิงห์
904 040904 นางสาวฐรินดา เจริญสุข
905 040905 นางสาวเวฬุรีย์ ขวรุ่ง
906 040906 นางสาวณัฐวดี ขาติไธสง
907 040907 นางสาวสุบี-รัตน์ คำขาว
908 040908 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี
909 040909 นางสาวรพีกาญจน์ โม้กุดแอก
910 040910 นางสาวปรางค์ทิพย์ สุขสุมิตร
911 040911 นางสาวสุกัญญา วงศ์สุรินทร์
912 040912 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเ'ปร่ียม
913 040913 นางสาวภณัฎฐ์ษา จันครา
914 040914 นางสาวดวงดาว แสวงทรง
915 040915 นางสาวอุมาพร ล่องหวัง
916 040916 นางสาวจรรยา ค่าละทาน
917 040917 นางสาวจุฬาลักษณ์ คะวา
918 040918 นางสาวสุนิตา บุญลํ้า
919 040919 นายสุวิทย์ ลำพุทธา
920 040920 นางสาวสุธิดา ลีทัพไทย
921 040921 นายอติชาติ คำจันทร์
922 040922 ส.อ.อนุศิษย์ ฤทธิ'บุตร
923 040923 นางสาวชิดหทัย ต่ายจันทร์ ^ - ' —  .....
924 040924 นางสาวนุซนาท เดชอรุณ /  ร ^  " y  f

925 040925 นางสาวกานตม์ณี บันดาล (  1  j  \
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี า0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
926 040926 นางสาวพลอยชยา อินทชัย
927 040927 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ยุตะวัน
928 040928 นางสาววิภาดา อํ่าเพียร
929 040929 บางสาวสุรีรัตน์ จันทสโร
930 040930 นายปริญญา อํ่าเพียร
931 040931 นางสาววนิดา สินพรม
932 040932 นางสาวจุฑาสินี ประโคถาบัง
933 040933 นางสาวสุธาวัลย์ ผ่านเมือง
934 040934 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูฆัง
935 040935 นายนฤพัทธี้ รุนดา
936 040936 นางสาวญาดา แสงสุขงาม
937 040937 นางสาวกนกพร ประภาร
938 040938 บางสารจิตติบี หอยสกุล
939 040939 นางสาวชยาบันต์ ดวงพีลา
940 040940 นายพนมพร ชุนทอง
941 040941 นายเทพพิทักษ์ บุญมี
942 040942 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี ประกอบบุญ
943 040943 นางสาวพรพิมล พ่ึงสุข
944 040944 นางสาวพีชยทัฬห์ วันโพธ้ิ
945 040945 นางสาวทวิบันท์ กันหารัตน์
946 040946 นางสาวคณิตา จันทร์ศรีเมือง
947 040947 นางสาวประสิตา สุวรรณี
948 040948 นายนำสิน มืยศ '

949 040949 นางสาววิไลวรรณ อิสรัมย์ /  / f

950 040950 นางสาวเตาพร หาญรบ I  SU. 1' 1
1 โ

% ^ C > < " 1 . <• '  * /■ ' ' ๕

%
' ° ร ร ,'■นการท '
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที' 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ซ่ือสกุล
951 040951 นางสาวสุพิซขา เกษานนท์
952 040952 นางสาวธนัขพร ทองสม
953 040953 นางสาวบํ้าฝน ศรีเมืองแก้ว
954 040954 นางสาวคอย,รีญะห์ มะนุง
955 040955 นางสาวสิริพิมพ์ เชื้อเจ็ดตน
956 040956 นายนนทพัทธ์ วงศ์มูล
957 040957 นางสาวรักษิตา ธิซ่างทอง
958 040958 นายทศวรรณ กมลศักดี้พิทักษ์
959 040959 นางสาวสุปราณีใยสอด
960 040960 นางสาวณัฐวรา หวุ่นกับหมัด
961 040961 นายทักษิณ สมคณะ
962 040962 นางสาวจันทร์จิรา ขาใจ
963 040963 นางสาวจิตตาภรณ์ กัลยา
964 040964 นางสาวเยาวมาลย์ พลเสน
965 040965 นางสาวนิตยา โยฆะวัฒน่
966 040966 นางสาวอัษฎาภรณี ศรีหงษ์
967 040967 นางสาวฐิติพร บุญทวี
968 040968 นางสาวมาลินี ทองเรือง
969 040969 นางสาวอิสริยาภรณ์ แสนทวีสุข
970 040970 นางสาววลิตา แดงหวาน
971 040971 นางสาวจารุวรรณ นารายนะคามิน
972 040972 นางสาวนุชนาฏ ไขยณรงค์
973 040973 นางสาววริษฐา สิงห์เจริญ ^
974 040974 นางสาวหทัยชนก แตงบุญรอด /  y f

975 040975 นางสาวกาญจนา บุญนาที ( 21, (  /  1
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
976 040976 นางสาวพรนภา ฃัวนา
977 040977 นางสาวพัชราภรณ์ อินทรอาจ
978 040978 นายสุภัคพงศ์ เหง้าชัยภูมิ
979 040979 นายเกรียงศักดิ, วงศ์วรรณา
980 040980 นางสาวธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
981 040981 นางสาวกาญจนา ศักดิ้หวาน
982 040982 นางสาววรัญญา สุรณาภรณ'ชัย
983 040983 นางสาวฃญาณี จำปาสัก
984 040984 นางสาวซนัญซิดา ศรีทวีกาศ
985 040985 นายกิตติพงษ์ใจมั่น
986 040986 นางสาววีรยา คนงาน
987 040987 นายอาคม สิมมะลี
988 040988 นายปีติวัฒน์ ก้อนสันทัด
989 040989 นางสาวลลิตา ว่องพิทักษ์
990 040990 นางสาวณิชซาภัท ป้องหลง
991 040991 นายปีญญา ไพบูลย์
992 040992 นายณิฐวัฒน์ วุฒิเศรษฐกรณ์
993 040993 นายธณกร ปิยะวรกุล
994 040994 นางสาวจิ!ฐิติกาล พูลจ่าง
995 040995 นายจิรวัฒน์ กรองทอง
996 040996 นางสาววรรณนิกา เพ่ิมสุข
997 040997 นางสาวประภาศรี ฉายศรี
998 040998 นายณัฐพล หลักฐาน ^ ------------ ร ^
999 040999 นางสาวอัญฃญา ดีพินิจ ’' ' ^
1000 041000 นางสาวกษมา ทองแซม /  A  1 ท

รร/.
% 1
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
1001 041001 นางสาวสิรีธร สุขเจริญ
1002 041002 นางสาวดวงฤดี อิสาน
1003 041003 นายนิธิ'พัฒน์ ศิลปเสวี
1004 041004 นางธรัญญาวดี จันทร์ศรี
1005 041005 นางสาวจิตตราพร จันทร์พันธ์
1006 041006 นายพีรภาส หาญใจ
1007 041007 นางสาวณัฐสุดา ไขยสีหา
1008 041008 นางสาวธริญา สาสีเสาร์
1009 041009 นายอรรถพล เจริญวัย
1010 041010 นางสาวธมลลักษณ์ หนูดาษ
1011 041011 นางธัญลักษณ์ ทองซูศรี
1012 041012 นางสาวธัญรัตน์ คำภานนท์
1013 041013 นางสาวจันทร์จิรา ทานะเวช
1014 041014 นายอภิวัฒน์ ศรีทองปลอด
1015 041015 นางสาวอรจิรา ธูปกระแจะ
1016 041016 นางสาวประวีณา ปะริวันตา
1017 041017 นางสาวกนกพร จันทะกล
1018 041018 นางจิตติมา วาจาสัตย์
1019 041019 นายสุริยา จารึกดี
1020 041020 นางสาวมณฑิตา สังข์ลาย
1021 041021 นางสาวกรองทอง คุ้มพะเนยด
1022 041022 นางสาวมินฑิรา จงรัมย์
1023 041023 นางสาวเกตุดาว วงศ์,ป้อม
1024 041024 นางสาวอนุตตรีย์ ดีใจ /
1025 041025 นายฉัตรเฉลิม ทรงความเจริญ [ 21. [ \ ' ไ ^ V  !

\

1 C-1
‘แ:1’. ร.■ ษร •5,

''ท,issมเาใรท'รี
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1026 041026 นางสาวภารพันธ์ จันทร์หงษ์
1027 041027 นายศวัส โอสถานนท์
1028 041028 นางสาวเซฎฐ์ธิดา จันทร์กล้า
1029 041029 นางสาวกรกนก พรหมวงศ์
1030 041030 นางสาวพัทธนับท์ วงษ์สวัสด๋ึ
1031 041031 นายพัฒนันท์ ซุ่มม่ัน
1032 041032 นางสุวรรณา ไพรี
1033 041033 นางสาวณัฃซา วงษ์สวัสด้ี
1034 041034 นางสาวศิรภัสสร จันทคะมุด
1035 041035 นางสาววาสนา สืบสุนทร
1036 041036 นางสาวกนกพร อามาตย์เสนา
1037 041037 นางสาวพันธ์ภัค สายสุจริต
1038 041038 นางสาววนิดา ซ่างปรี'ซา
1039 041039 นางสาวฟางข้าว บุญไธสง
1040 041040 นางสาวสุนิสา รมงาม
1041 041041 บางนันทรัตน์ นันทกิจโกศล
1042 041042 นางสาวสิริกาญจน์ สิมสื
1043 041043 นางสาวปาณิศา ค0าซัยยะ
1044 041044 นายธิติ สว่างแก้ว
1045 041045 นางสาวศุภสุตา แท่นทอง
1046 041046 นางสาวอารยา ดาเกลี้ยง
1047 041047 นางสาวเจนจิรา นาแก้ว
1048 041048 นางสาวกนกวรรณ มีห่อข้าว
1049 041049 นายณรงค์ขัย รัตนพงษ์ /  '๖ ^  \
1050 041050 นายสถาพร พุ่มเกษม [ ' 2 1  (  y :  '  /s j)  \  pm
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1051 041051 นางสาวสุภาพร บัวพรวน
1052 041052 นางสาวเจนจิรา พุทธา
1053 041053 นางสาวไอยวรินทร์ ซอยประเสริฐนภา
1054 041054 นางสาวสาวิตรี กิมิฬาร์
1055 041055 นางสาววันทินี ทองสุวรรณ
1056 041056 นางสาวกัญญาณัฐ ป้ทมาตร
1057 041057 นางสาววรรณิดา สิทธิการ
1058 041058 นางสาวกนกรดา ภู่เอี่ยม
1059 041059 นางสาวโฃติกา มีสุภา
1060 041060 นายธนภูมิ สุวรรณวีณากุล
1061 041061 นางสาวสุกาญจนา พงษ์เกตุ
1062 041062 นางสาวมาลัยพร หม่องบัน
1063 041063 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา
1064 041064 นายวิศิษย์ศักดิf รัตนสุนทร
1065 041065 นายอนุชิต เอมโอฐ
1066 041066 นางสาวสุดารัตน์ ควรอนุรักษ์พนา
1067 041067 นายภาณุพงศ์ เทพธิดา
1068 041068 นายลิชิต ศรีวงศ์วรรณ์
1069 041069 นางสาวศิริรัตน์ ดีสอน
1070 041070 นางสาวธมลวรรณ ลิบู่
1071 041071 นางสาวมารียา สาวิ
1072 041072 นางสาวฑิตฐิตา ชินอาจ
1073 041073 นางสาวอารดา พุ่มมี
1074 041074 นางสาวประภาภรณ์ ไขยยินทั่
1075 041075 นางสาวอังคณา ขาวคำ 1 au [ \ \ ^ ) $ /)  ^ ท {

V.1
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1076 041076 นางสาวนิทมาวดี ทรงไทย
1077 041077 นางสาวเปรมฤดี เทียมทัศน์
1078 041078 นางสาวนิเรัก ผงประเสริฐ
1079 041079 นางสาวณัฐพิมล ซมเชย
1080 041080 นางสาวนิภาธร หม่ันดี
1081 041081 นายวัซระซัย สอนสิริ
1082 041082 นางสาวรัญนิซา เขื่อนนิญญา
1083 041083 นางสาวอนัญลักษณ์ เสาร์จันทร์
1084 041084 นางจิตตรา สารสุข
1085 041085 นายอิศรา เปล่ียมไธสง
1086 041086 นางสาวนิทมพร สุระจิตร์
1087 041087 นางสาวพรรษพร หอมคง
1088 041088 นางสาวบงกซกร พรมเพ็ซร
1089 041089 นางสาวเบญญาภา หมอนเมือง
1090 041090 นางสาว'ซิษณุ'ซา ใสแจ่ม
1091 041091 นายวันวิสา ก่ิงแสง
1092 041092 นางสาวกซนันท์ ศรแก้ว
1093 041093 นางสาวจิดาภา ฟิกสิม่วง
1094 041094 นางสาวอรัญญา กาทอง
1095 041095 นางสาวปฏิมา สมย่ิง
1096 041096 นางสาววรินทร จันกง
1097 041097 นางสาวทิวารัตน์ ผิวหอม
1098 041098 นางสาววิกานดา เศรษโฐ
1099 041099 นางสาวณิฃาพร จันกง /  \
1100 041100 นางสาวณัทธวรรณ์ ยมศรีทัศน์! 24. i  V ก / Y  /  \



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หน้า 220 ถง 339

• JT
J



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1126 041126 นายสุวิทย์ ทุ่ยอ้น
1127 041127 นายธรรมรัฐ บุญหนุน
1128 041128 นางสาวญาณวดี แก้วทูล
1129 041129 นางสาวสุปราณี ราซเพ็ชร
1130 041130 นางสาวรักษ์ณภัค ทูททอง
1131 041131 นางสาวอภิญญา อุ่นใจ
1132 041132 นางสาวอาภาพรรณ ประกอบการ
1133 041133 นางสาวณัฐจรี รูปทอง
1134 041134 นางสาวกิตติวรรณ ปลายแก่น
1135 041135 นางสาวเรวดี รักนุ้ย
1136 041136 นางสาวอภิศฎา ศิวาดำรงค์
1137 041137 นางสาวอัจฉราพร กองฉลาด
1138 041138 นางสาวลัดดาวัลย์ ขัยเทพ
1139 041139 นางสาวกนิษฐา นิดทวี
1140 041140 นายสถิติ วงค์ฟู
1141 041141 นางสาวเซนิยา นิกจันทึก
1142 041142 นางสาวธารนที ครุธเกตุ
1143 041143 นางสาวณิซกานต์ แบ่งทิศ
1144 041144 นางสาวปียะนันท์ อาจวิชัย
1145 041145 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุรียวงศ์
1146 041146 นายมนภาส แสแสงสีรุ้ง
1147 041147 นางสาวฐิติพร สุขกลีบ
1148 041148 นางสาวธนพร จิตตินิญญากุล X  ___ ไ X
1149 041149 นางสาวณัฐซา ไตรรัตน์ (  / i T  ^
1150 041150 นางสาวเทวิณี คิรีพิกุลพันธุ

I
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ ใ 0  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
1151 041151 นางสาวเบญจวรรณ สักหวาน
1152 041152 นางสาววรทัย คำสระ
1153 041153 นางสาววรนันทน์ สิทธิชัย
1154 041154 นางสาวดารณี ปะเตซะกัง
1155 041155 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองบุ้ย
1156 041156 นางสาวมณฑกาณต์ ต๊ะปิญญา
1157 041157 นายซยุตพงศ์ หนูสม
1158 041158 นายวัชระ ศ'รีสุข'ใส
1159 041159 นางสาวรวิสรา ธรรมตา
1160 041160 นางสาวกาญจนา สุขแก้ว
1161 041161 นางสาวณีลาวัลย์ พับนา
1162 041162 นางสาวนัจนันท์ ศรืพัธยากร
1163 041163 นายอนุรักษ์ แสนเขื่อน
1164 041164 นายสุรพศ มีโคกกลาง
1165 041165 นางสาวกัญญารัตน์ ทองมาก
1166 041166 นางสาวสุหรัตน์ สิงห์คำมา
1167 041167 นางสาวสุวรพร จุลนพ
1168 041168 นายสดายุทธ สายสวาท
1169 041169 นางสาวกซกร น้อยวัฒนา
1170 041170 นางสาวธวัลรัตน์ กฤติกรเรืองธนา
1171 041171 นางสาวลสิตา แสนใจ
1172 041172 นางสาวแวรุสนาณี แวยู่โซะ
1173 041173 นางสาวเฉลิมรัตน์มณี ศรีหาคุณ''''^"" "
1174 041174 นางสาวสุชาดา จินตะนา f  / .  1] ^

1175 041175 นางสาวสิรินดา โคตรคำ 21. 1 พ ื้ ) R :
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ \0 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1176 041176 ว่าท่ี ร.ต.หญิงรชนีวรรณ โยธารักษ์
1177 041177 นางสาวมนัสนันท์ แก้วสกุลทรัพย์
1178 041178 นางสาวเมธาวี บัวชุม
1179 041179 นางสาวเสาวณีย์ งามประดิษฐ์
1180 041180 นายเปรมชนัน อ่วมทอง
1181 041181 นายณัฐวุฒิ สิริตระกูลเกียรตึ๋
1182 041182 นางสาวอรอนงค์ โกรัมย์
1183 041183 นางสาวสุพัตรา คำหอม
1184 041184 นางสาวกิตติยากร สมหวัง
1185 041185 นางสาวพรรณทิพา บุญจันทึก
1186 041186 นางสาวปรางค์ทิพย์ นามเพราะ
1187 041187 นางสาวจันจิรา ชูทอง
1188 041188 นางสาวมัณฑิตา ต่อชีวี
1189 041189 นางสาวศุภมาส วงษ์ศรีสังข์
1190 041190 นางสาวปีนสุดา มหากลั่น
1191 041191 นายภูริภัทร์ เพ็กทรัพย์
1192 041192 นางสาวฐิติกานต์ นิพนธ์
1193 041193 นายเกียรติขัย แสนไชย
1194 041194 นางสาวพัชรินทร์ ถามูลเลศ
1195 041195 นายศักดิพงศ์ มณีวงศ์
1196 041196 นายธวัช’ขัย เต็มธนัน
1197 041197 นายทนนท์ ประหยัดทรัพย์
1198 041198 นางสาวกาญจนา กองแก้ว
1199 041199 นางสาวกฤษณา จันทร์ฉาย . /  1 ''
1200 041200 ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ ท ุมก ิจจ^,10 (  ' .J  ^  ->

P \  ร A



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ซื่อสกุล
1201 041201 นางสาวฐานิตา ตรีโอษฐ
1202 041202 นางสาวเสาวลักษณ์ งามประดิษฐ์
1203 041203 นางสาวนุรอามีนี สาอิ
1204 041204 นายจักรนรีนทร์ โบกระณี
1205 041205 นางสาววรีศรา ศรีสำโรง
1206 041206 นางสาวนภัสสร เปรี่ยมหมื่นไวย์
1207 041207 นางสาวกลยณัฎฐ์ ขูศิรีพงศ์
1208 041208 นายนิธิกร ข่อฟ้าบัณฑิต
1209 041209 นางสาวฤทัยชนก หอมคำวะ
1210 041210 นางสาวกมลพรรณ สมศรี
1211 041211 นางสาวชุติมา รัตนอนันต์
1212 041212 นางสาววรีศรา เกตุสุวรรณ์
1213 041213 นางสาววรรณพร ชูวิทยาพงศ์
1214 041214 นางสาวสุภาพร ปาสาจะ
1215 041215 นางสาวณัฐธยาน์ หนูช่วย
1216 041216 นางสาวกฤษติยา สิทธิจันทร์
1217 041217 นางสาวสถาพร ชุนลา
1218 041218 นายจิรทีปต์ เจริญสุข
1219 041219 นางสาวแวฮัสมะห์ กูนานนท์
1220 041220 นางสาววรางคณางศ์ สว่างวงศ์
1221 041221 นายซัยธวัช อ่ําสิงห์
1222 041222 นางสาวกฤติยา ดวงรัตน์
1223 041223 นายไชยรัตน์ จำปาดิบ
1224 041224 นางสาววาสิบี ฤทธิ'โชค /  ^  บุ้ศ(
1225 041225 นายสุธี พิมพ์สุทธ๋ึ [ะนุ.^ V s ^  79,1

.'ร5 ''̂ 1

%

2 s ร น
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1C สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที' 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา



ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 o สิงหาคม 2565)

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1276 041276 นางสาววราภรณ์ พาสุข
1277 041277 นางสาว''ชลริ'ซา แก้วประเสริฐ
1278 041278 บางสาวพรธนา ยิ่งยอดกุล
1279 041279 นางสาวสตรีรัตน์ สมราษี
1280 041280 นางสาวปรียากมล เดซะไฃย
1281 041281 นายธนาณัติ วงศ์ถามาตย์
1282 041282 นางสาวนันทนัข คันธี
1283 041283 นายพิชิตพล หอมทอง
1284 041284 นายขวินโรจน์ ปีติศรีชัย
1285 041285 นางสาวปีนรวีร์ อาจหาญ
1286 041286 นายธนพนธ์ แดงน้อย
1287 041287 นางสาวศิรินภา คงศรีประพันธุ
1288 041288 นางสาวอัญชิรา หนันสวาด
1289 041289 นางสาวจริยาพร แสนโม่
1290 041290 นางสาวรัฐภรณั ทองพรหม
1291 041291 นายภูวดล คณานันท์
1292 041292 นายมุขตาร์ เขียวสะ
1293 041293 นางสาวกนกนาถ มังคะเล
1294 041294 นางสาวมินตรา เนตรไมตรี
1295 041295 นางสาวสุวนันท์ เสมานู
1296 041296 นางสาววรัญญา วรรณปะเต
1297 041297 นางสาวบิตยา ภูมาศ
1298 041298 นางสาวจิราภรณั แสงโท y

1299 041299 นางสาวสุภัทรดา พลเพขร /  ^  ไ /  " y
1300 041300 นางสาวกิตติยา นิมิตสวิน(ร 1, 1  y ' l f  /  \  ท \

จ ? ■ & ร >่-3
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ร ท ั่^ '

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1301 041301 นางสาวสุภิท'ริกา พลเพขร
1302 041302 นางสาวกัญจิรา เขตตลิด
1303 041303 นางสาวทักษพร อินธิสาร
1304 041304 นางสาวขไมพร กุลชาติ
1305 041305 นางสาวพรนกัส บัวทอง
1306 041306 นายณัฐคณิน บูทัส
1307 041307 นางสาวโสรยา ศิริจันทร์
1308 041308 นางสาวขญาณี พิลาสันต์
1309 041309 นายไกรวิขญ์ ทองลอบ
1310 041310 นางสาวศศิธร ทองหญีต
1311 041311 นางสาวณัฐสุดา ขับลิงหา
1312 041312 นางสาว'ซอทีเยะห์ อาลี
1313 041313 นางสาวสุพิซฌาย์ เนตรหิน
1314 041314 นางสาวทิฆัมพร ยุทธนาปกรณ์
1315 041315 บางสาวมนัสซนน่ ใจโทน
1316 041316 นายวัฒนขัย นุชโสภา
1317 041317 นางสาวภุซิสา อุปกล่ิน
1318 041318 นายชนธัญ มาอยู่
1319 041319 นางสาวสุดารัตน์ เฉิดเจริญ
1320 041320 นางสาวอรัญญา หอมขจร
1321 041321 นายสุริยา ทองอุดม
1322 041322 นางสาวกนกวรรณ ภู่ระหงษ์
1323 041323 นางสาวสุดารัตน์ พืชพิสุทธ๋ี
1324 041324

-------------------------------------------- _____ _____ ____ —V-------
นางสาวดารารัตน์ เนินนาตั /  ;' / /  '

1325 041325 นางสาวพัชวรรณ ด้วงสุข21. 1' s h f i W  j  \  ท'!



เพซรร้

^sรน

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 40  สิงหาคม2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1326 041326 นางสาวเกษรา ใจอดทน
1327 041327 นางสาวสมพร ขันทอง
1328 041328 นางสาวปริยากร คำอ่อนศรี
1329 041329 นายธงขัย บัวทอง
1330 041330 นางสาวเกวลี เลิศศรี
1331 041331 นางสาวกนกวรรณ สิงห์ดา
1332 041332 นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
1333 041333 นางสาวรัตนา ภูมิซนะกิจ
1334 041334 นางสาวผ่องฉวี วันนา
1335 041335 นายภีมวนิยา แสนเสนา
1336 041336 นางสาวสินีนาถ ซมช่ืนฟัง
1337 041337 นางวริฐฐา ไกรศรี
1338 041338 นายคุภศักดี้ เทียมปาก
1339 041339 นางสาวอดใจ พลหงษ์
1340 041340 นางสาวกนกอร จำปาสุข
1341 041341 นางสาวพรพรรณ พูนผล
1342 041342 นางสาวอาภรณ์ คำใบศรี
1343 041343 นางสาวจินต์จุฑา รัตนพันธ์
1344 041344 นายพุฒิพงศ์ พุทธวงศ์
1345 041345 นางสาวนุจรินทร์ ดวงโสภา
1346 041346 นางสาวอนุซิดา เหล่าศรีโชค
1347 041347 นางสาวกมลลักษณ์ ประสาวะเท
1348 041348 นางสาวอรวรรณ มีบุญ
1349 041349 นางสาววริศรา ทวีกัน
1350 041350 นางสาวศศินิภา
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 o สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1351 041351 นายสหรัฐ ภูประวิง
1352 041352 นางสาวธันยพร เอื้อสุวรรณา
1353 041353 นายขัยวัฒบ์ โพธิปฐมวัฒบ์
1354 041354 นายธนพัจน์ นิหะ
1355 041355 นางสาวสุจารี บัวพันธ์
1356 041356 นางสาวคัทลียา เพฃรทา
1357 041357 นางสาวศุภักษร ไชยศรี
1358 041358 นางสาวกมลวรรณ ทองช่ืน
1359 041359 นางสาวจิราภา ฃารี
1360 041360 นางสาวศิรีลักษณ์ อิ่มลาภ
1361 041361 นางทฤฒมน พิบูลย์
1362 041362 นายธนพัฒน์ ศรีโคตร
1363 041363 นางสาวสุปรียา บุญตา
1364 041364 นางสาวจุฑามาศ ชุมแสง
1365 041365 นางสาวขัญญา ศรีจันทร์ทอง
1366 041366 นางสาวชนากานต์ สิงห์เรือง
1367 041367 นายปียวัฒน่ แสงสว่าง
1368 041368 นายศิวณัชญ์ อัศวสัมฤทธี้
1369 041369 นางสาวพัชรศิริ ทัศนศรี
1370 041370 นายพัฒนฉัตร กันตยาสกุล
1371 041371 นางสาวจุฑามาศ แอนสาว
1372 041372 นางสาวอรพัย สมใจ
1373 041373 นางสาวอรอุมา เกิดผล .
1374 041374 นายอภิสิทธิ้ คงชนม์ ^  \
1375 041375 นางสาวรัชดาภรณ์ พงค์คpํsu. (  y y  ‘ /  1 ท''

พ 0
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ัง‘ท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1376 041376 นางสาวอรอุมา แย้ม'พัฒน์
1377 041377 นางสาวสุจิตรา มาตรวงษ์
1378 041378 นางสาวสุภรัตน์ โพธิบัลลังคํ
1379 041379 นายสุริยันต์ ทองหม่ืน
1380 041380 นายพีรพงษ์ สุพรรณ
1381 041381 นางสาววรรณวิษา เรืองศรี
1382 041382 นางสาวอัจฉรืยาภรณ์ พ้ืนผา
1383 041383 นางสาวปสุตา มัทวกาญจน์
1384 041384 นางสาวศุภิสรา ไทยโสภา
1385 041385 นายสรวิศ จงกลณี
1386 041386 นางสาวนาอ้อย สงบแท้
1387 041387 นางสาวปาณิสรา สินทวี
1388 041388 นางสาวปาริษา เทพนรีนทรี
1389 041389 นางสาวปวีรีกุล คงทอง
1390 041390 นางสาวจิราภรณ์ ไพคำนาม
1391 041391 นายขาคร ป่วนตะขบ
1392 041392 นายกันต์ธนัน ดำดี
1393 041393 นางสาวกานติมา สีล้อม
1394 041394 นางสาวแคทรืยา แฟงเอม
1395 041395 นางสาวอธิฐาน รีดจันทร์
1396 041396 นางสาววาสนา บุญแข็ง
1397 041397 นางสาวมนพัข สิงคำ
1398 041398 นางสาวนนทรี พลโดด ___
1399 041399 นายวีระยุทธ จันทำ S '  ^ ------
1400 041400 นางสาวซบิษฐา วินิจฉั^กุล { f \7

: J _2
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ขีอ - ขีอสกลเลขประจาตัวสอบ
นางสาวเปรมยดา มัศัรั1401 041401

1402 041402 นางสาวกาบดา บตดม
นางสาวสวิกา ทะสะวะดี1403 041403
นางพรอุษา ขวัญพงษ์1404 041404
นางสาวธิดารัตน์ คันทะกล1405 041405
นางสาวอังคณา ฉางงเหลือม1406 041406
นายสาธิต แซ่ถ่อง1407 041407
นายนิธิพงศ์ อภัย1408 041408
นางสาวธัญญพัทธ ์หีบจันทร์ตรี1409 041409
นายนควัฒ อาสาสรัอย1410 041410
นางสาวนันทนา ประทม1411 041411
นางสาวภัทรภรณ์ แตงอ่อน1412 041412
นางสาวจุฑารัตน์ มากบุญ1413 041413
นางสาวกนกวรรณ ทองแม้น1414 041414
นางสาวกบกพรรณ กลิ้งทะเล1415 041415
นายพิจิกรณ์ พลอยเจริญ1416 041416
นายเตซพัต เจริญยิง1417 041417
นางสาวสิรกาญจน์ บุญวุฒวิวัฒน์1418 041418

1419 041419 นายฃาตร บุญผุย
นายวิศรต แสงมะลิ1420 041420
นางสาวสุนาริ ไทยจันอัด1421 041421
นายนพวิซญคาดสนิท1422 041422
นางสาวลัดดา วงศ์เพ็ง1423 041423

1424 041424 นางสาวรสนา หะรอแม
วาทีร.ต.หญิงรัชบีวรรณ ไ1425 041425



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี to  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี to  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1451 041451 นางสาวสุธิศา ปานนูน
1452 041452 นายนพัตธร สุขพัฒน์
1453 041453 นางสาววนัสนันท์ ศิริมาตย์
1454 041454 นางสาวนภสร เวชประสิทธ้ี
1455 041455 นางสาวอินทิรา กาละบุตร
1456 041456 นางสาวนุกุล คํ่าคูณ
1457 041457 นางสาวนูรอุสนา สะอิ
1458 041458 นางสาวฮานีฟา แวมามุ
1459 041459 นางสาวนิอัฟนาน สาอุ
1460 041460 นางสาวอารียา แน่นอุดร
1461 041461 นายธวัช,ชัย โพธ้ิศริ
1462 041462 นายพงศ์ภัค ยะโสธร
1463 041463 นางสาวเจนจิรา เวียงคำ
1464 041464 ว่าที่ร้อยตริธนพงษ์ อุดมศักดี้
1465 041465 นางสาวปรารถนา ทองโฉม
1466 041466 นางสาวภัทรา เพทาย
1467 041467 นางสาวอาภาคิรี ไพรพนม
1468 041468 นางสาวฐานิตา ทองเกลี้ยง
1469 041469 นางสาวสุธิพร บุญจันทร์
1470 041470 นางสาวอลิสา เต๊ะฮาลัง
1471 041471 นางสาวซนัญฃิดา รมมาลา
1472 041472 นางสาวแกมกาญจน์ พรหมแก้ว
1473 041473 นางสาวอาภัสรา รุ่งอรุณนิติรักi X ^
1474 041474 นางสาวณัฐนันท์ ดิษฃุนทด /  / C  A y ~ /T \
1475 041475 นางสาวธิขาเจริญผล 1ร " 1 V ' X y  y ; 1 f7.



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงวันท่ี 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1476 041476 นางสาวอริญา แทนริบทร์
1477 041477 นายประกฤษฎิ๋ จองสิริกุล
1478 041478 นางสาวจุฑามาศ เทียนศรีภูมิ
1479 041479 นางสาวจิตสุภา อินทรเดช
1480 041480 นายกิตติวัฒน์ สิทธิวงศ์
1481 041481 นางสาวนาเดีย เบญจอาวัน
1482 041482 นางสาวยลดา ดวงทองคำ
1483 041483 บางสาววิศณี ซาลัง
1484 041484 นายชูศักดิ้ สุขเกษม
1485 041485 บางสาวนาซูรา เบญจอาวัน
1486 041486 นางสาวพรพิลาส แต้มคล่อง
1487 041487 นางสาวกฤษณา บังสับเทียะ
1488 041488 นางสาวพัชริยา เขน่วม
1489 041489 นางสาววิสาฃ์ พึ่งกุศล
1490 041490 นางสาวบิตติยา ไชยโยธา
1491 041491 นางสาววันวิสาช์ กมลนัด
1492 041492 นางสาวนิราภร จันทร์อินทร์
1493 041493 นางสาววารุณี จันทร์เกิด
1494 041494 นางสาวชนนิกานต์ เกษีสม
1495 041495 นางสาวปรมาภรณี สกุลพราหม์
1496 041496 นางสาวกรธิคูณ สุบินรักษ์
1497 041497 นางสาวพัณณีตา พิมพ์สำฤทธึ๋
1498 041498 นางสาวพัชริวรรณอุดมเวชสกุล, '' ’
1499 041499 นางสาวอภิญญา ภักดิ้สงศรี (  ท ั่^  „ ท ั่}K. \
1500 041500 นางสาวพรพิมล สระสุศรี เ^  ( V / 1/ ( /  J คิ^
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
1501 041501 นายทักษิณ นิลผาย
1502 041502 นางสาวจุฑารัตน์ คำภีระ
1503 041503 นางสาวสุภารัตน์ สีสุธรรม
1504 041504 นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิศักดิ๙
1505 041505 นายนรวีร์ สุทธิพันธุ
1506 041506 นางสาวสุพรรณิกา สวรรคโลก
1507 041507 นายบดีพล วรรณธนโชติ
1508 041508 นางสาวรุ่งนภา ภาดี
1509 041509 นางสาววันวิสาฃ์ เสาะแสวง
1510 041510 นางสาวสุภัสสร บุญญะพันธ์
1511 041511 นางสาวดัชนี จันปะระ
1512 041512 นางสาวศิริวรรณ รอบจังหวัด
1513 041513 นายวรายุทธ เขียมสุวรรณ์
1514 041514 นางสาวศศิธร ทะพะ
1515 041515 นายซนินทร์ เกาะกลาง
1516 041516 นางสาวศศิธร จันทร์ตาโลก
1517 041517 นางสาวอุไรลักษณ์ นนทะวงษา
1518 041518 นางสาวกนกวรรณ เกสรา
1519 041519 นายณัชพล สมฤทธ้ี
1520 041520 นางสาวนฤมล ลาโพธ้ี
1521 041521 นางสาวกาญจนา เกิดสุข
1522 041522 นางสาวอารียา พัชรา'วิวัฒน์พงษ์
1523 041523 นางสาวณ์ฐซยา ยังโนนตาด
1524 041524 นางสาวอนัญญา พตุรินทร์ /  A  .. , A

1525 041525 นางสาวปวีณาปิญญะพิมพ์ ' ■ / ] ) LA
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1526 041526 นางสาวภิญญาพัซญ์ รอบแคว้น
1527 041527 นางสาวชรินรัตน์ ภู,สีทอง
1528 041528 นางสาวนัตติยา ใจดี
1529 041529 นายฉลาด เพชรถาวร
1530 041530 นางสาวสุชาวดี ชิณวงศ์
1531 041531 นางสาวมนัสพร กาติวงศ์
1532 041532 นางสาวมัลลิกา ม้าทอง
1533 041533 นายอภินันท์ ฟ้กชาว
1534 041534 นายเสกสรร เสาร์คำ
1535 041535 นางสาวสุดารัตน์ ถาพินนา
1536 041536 นางรอซีดะห์ สานิง
1537 041537 นางสาวภัณฑิรา นิติพันธุ
1538 041538 นางสาวภรณ์ลภัส เซาวลิต
1539 041539 นางสาวซุติกาญจน์ รัตนยิ่ง
1540 041540 นางสาวขวัญชนก ผลสันต์
1541 041541 นางสาวตุลย์ลดา ข่ืนสวัสด๋ึ
1542 041542 นางสาวธัญญารัตน์ ทวีบุญ
1543 041543 นางสาวสุมีนา ยิ้มเกื้อ
1544 041544 นายวรปรัซญ์ หวังกลาง
1545 041545 นางสาวสุธีตา ทวีบุญ
1546 041546 นายจักรพงศ์ โชครักษ์
1547 041547 นางสาวอัญชริดา แทบท้าว
1548 041548 นางสาวกรรณภิรมณ์ สุฃโณ
1549 041549 นางสาวพรนภา ศรีเลิศ /  /;, X
1550 041550 นางสาวทิพย์สุดา อุปทุม { P '  [ /  j p j

ร ^ V v n is xP i



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี <© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1551 041551 นางสาวจิตรา สำนักนิตย์
1552 041552 นางสาวสิริพร แจ่มแจ้ง
1553 041553 นายจิณณวัตร เสพคิริสุข
1554 041554 นางสาวซารีน่า นางา
1555 041555 นางสาวนภัสวรรณ ศรียอด
1556 041556 นางสาวกุสุมา สุภาพ
1557 041557 ว่าที่ร.ต.จิตรภาณุ ภาวงศ์
1558 041558 นางสาวบุษยาภรณ์ อุ่นเครือ
1559 041559 นางสาวฐิติมา อ่ิมสุข
1560 041560 นางสาวพนิดา ปลอดพรัด
1561 041561 นางสาวอุมาภรณ์ ขายเกลี้ยง
1562 041562 นางธัญธร ดำรงสันติกุล
1563 041563 นางสาวอัจฉรา เปียมคิริ
1564 041564 นายสหภาพ รุ่งเกษร
1565 041565 นายภูตะวัน ซิโบวรรณ
1566 041566 นางสาวอัญชัน แก้วมณี
1567 041567 นายณัฐดนัย น้ํานุซ
1568 041568 นางสาวจุฑารัตน์ พงษ์สุภา
1569 041569 นางสาวซลธิขา พุ่มแก้ว
1570 041570 นายเอราวัติ ศรีบุญมา
1571 041571 นางสาวจารุวรรณ ไกรราข
1572 041572 บางสาวพรนภา เพ็ขร์รัตน์
1573 041573 นางสาวธัญคิริ มีทอง
1574 041574 นางสาวขลิดา ต่อติด /
1575 041575 นางสาวนิภาพร สฃเกษม /ะน. 1 -ท ั่

------------------------1----------g  A M ' S  g j 1
‘■ vO \

M

ก ้^ .ภ า ร ก น ์ท ั่^
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1576 041576 นางสาวเรืองศิริ อยู่ยืด
1577 041577 นางสาวจิรฐา เมียนเพ็ซน์
1578 041578 นายนภา บุญเกลี้ยง
1579 041579 นางสาวปทิตา วงษ์ท่าเรือ
1580 041580 นายปริญญา กล้ายุทธ
1581 041581 นายกฤษดา ศรีเบญจรัตน์
1582 041582 นางสาวศิริวรรณ เรืองขาญ
1583 041583 นางสาวกมลชนก สัซขานนท์
1584 041584 นางพรมงคล เพ็งประสิทธิพงศ์
1585 041585 นางสาวซัญญานุซ ยะขาว
1586 041586 นางสาวทักษพร จันทร์งาม
1587 041587 นางสาววรฉัตร คิริมนตรี
1588 041588 นางสาวสุกัญญา ฤทธี้บรรเจิด
1589 041589 นายคิวกร นนทฤทธ๋ึ
1590 041590 นางสาววรรณกุล มีสวนทอง
1591 041591 นายณซธฤต คำตา
1592 041592 ว่าท่ี ร้อยตรีธีระขาติ ภูวะศรี
1593 041593 นางสาวปรียาภรณ์ ปันยะ
1594 041594 ว่าที่.ร.ต.ญ.คิริฤทัย บุญคิรี
1595 041595 นางสาวพรเพ็ญ ฤทธึ๋จรูญ
1596 041596 นางสาวนาปีเซาะฮ์ หะยืยูโซะ
1597 041597 นางสาวสมฤทัย แสงคำ
1598 041598 นางสาวปรางทิพย์ นันทะนา
1599 041599 นางสาวกันต์ฤทัย จันทร์แพงท ั่ / A  \
1600 041600 นางสาวจุรีย์ ดารากัย 1 ร ุน .  1  ^  '  J  ] -3 1



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1601 041601 นางสาวธัญรดา พุทธิษา
1602 041602 นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์แพง
1603 041603 นางสาวพัซรี อุ่นหะวงค์
1604 041604 นางสาววิจิตรา นราศรี
1605 041605 นางสาวพาฝืน วรรณพงษ์
1606 041606 นางสาววราภร แยบคาย
1607 041607 นางสาวอรซร พลแก้ว
1608 041608 นางสาวอฑิรัตน์ ศรีภักดี
1609 041609 นายวุฒิพงษ์โอดคำดี
1610 041610 นางสาวสิรีพร โพธ้ีจันทะ
1611 041611 นางสาวสิริรัตน์ นาก้อนทอง
1612 041612 นายจักรพงศ์ รอดดี
1613 041613 นางสาวสุปรางคนาง จันทรคล
1614 041614 นางสาวปีนแก้ว เอ่ียมใส
1615 041615 นางสาวจันทร์จิรา ศรีปราชญ์
1616 041616 นางสาวรัตนาพร หาระสาร
1617 041617 นางสาวนูรฮูดา มะเซ็ง
1618 041618 นางสาวอนัญญา รักงาม
1619 041619 นายสิลา พรอภิชาติกุล
1620 041620 นางสาวรัตนา ตันตุด
1621 041621 นางสาวปิยะนันท์ นายใส่
1622 041622 นางสาวภัทรานิษฐ์ หนูอ่วม
1623 041623 นางสาวอรทัย ต๊ะวงศ์ใจ
1624 041624 นางสาวเตา ตนวารี /  ^ ' ' '
1625 041625 นางสาวรวิสรา ท้าวอินทร์ {  [  y  ■ J  \  _ ' 1

§  M  / 
y . ท ั่^

^ รรน m s ^ y
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี \0 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

^ ป/ก!ร!ปน์วัทั่

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
1626 041626 นายวรเทพ ส่งเสริม
1627 041627 นายอัศราวุธ โนขัย
1628 041628 นางสาวปุษยา บุญยิ่ง
1629 041629 นางสาวเอื้ออาทร บุญจันทร์
1630 041630 นางสาวสุณิฌญา สนแก้ว
1631 041631 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เส็งนา
1632 041632 นางสาวกาญจนา มะพรรณ์
1633 041633 นางสาวฃบิษฐา อาจหาญ
1634 041634 นางสาวคุภิสรา ทองสีนวล
1635 041635 นางสาวรอฮานี หมัดเระ
1636 041636 นางสาวเบญญาทิพย์ ท่าตะเคียน
1637 041637 นางสาวปิยาพร หลองคุ้ม
1638 041638 นางสาวบูรฮานะฮ์ สุขเดิมรอด
1639 041639 นางสาวนันทัขพร จงวงษ์
1640 041640 นางสาวศศิวิมล ปัจจุโส
1641 041641 นายทิวานนท์ สมจิตต์
1642 041642 นางสาวประวีณา เกษแก้ว
1643 041643 นางสาวดาริณี หงศรีเมือง
1644 041644 นายบันทการ ผ่านพินิจ
1645 041645 นางสาวศิริลักษณ์ ไขยวงศ์
1646 041646 นางสาววิภารัตน์ รักษากิจ
1647 041647 นางสาวนนธิซา บุญไขย
1648 041648 นายสถิระ ภูอวด
1649 041649 นางสาวสินนารถ รัซณ์ 1/  a C * . 0
1650 041650 นางสาวภาวินี เวียงศิริ ( ร" ( \  A (  /  1 72]
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1651 041651 นางสาวรัซฎาพร โชคคุณ
1652 041652 นางสาวนํ้าทิพย์ ศรีสุพรรณ
1653 041653 นางสาวรัชนก วันทองสุข
1654 041654 นางสาวพัซณิดา อยู่ภู่
1655 041655 นางสาวเวณิก แก้วตา
1656 041656 นายวิทยา บาลไธสง
1657 041657 นางสาววิภาพร จับทะบัณฑิตย์
1658 041658 นางสาวโชธรา จันสีมะณี
1659 041659 นายพงศ์ภัค สำฤทธิ้
1660 041660 นางสาวนรีลักษณ์ รันดาเว
1661 041661 นางสาวชนาพร พูลทอง
1662 041662 นางสาวศิรีนันท์ บุญมา
1663 041663 นางสาว'ขนิษฐา เชื้อผะกา
1664 041664 นางสาวสุภัสสรา เมฆพัฒน์
1665 041665 นางสาววันนิสา หวังวนวัฒนิ
1666 041666 นางสาวนสินทิพย์ สมุติรัมย์
1667 041667 นางสาวนภัทร ชัยทวิพรภัทร์
1668 041668 นางสาวปรีดา ฤทธิบัณฑิตย์
1669 041669 นางสาวจิตติรัตน์ มาบจะบก
1670 041670 นางสาวชฎาพร ศรีษะเกษ
1671 041671 นางสาวปราณปรียา พันธุประสงค์
1672 041672 นางสาววิจิตรา ถือสัตย์
1673 041673 นายสุทธิรักษ์ ห้วยแก้ว X  ' ____ \
1674 041674 นายเอกเทพ แปะเที่ยว เ  A \  r  A ๅy f \  \
1675 041675 บางสาวทิรพัต กรพรหม แ - y  felj

i p
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 o  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1676 041676 นางสาวสนธิยา ยอดสง่า
1677 041677 นางสาวปวิตรา สมาธิ
1678 041678 นางสาววิซุตา หอมกรุ่น
1679 041679 นางสาวเมธิยา ตระการพินิตพงศ์
1680 041680 นางสาวกัลยารัตน์ ภูเขียว
1681 041681 นางสาวเพขรลดา ขาวจันทร์
1682 041682 นางสาววสุกาญจน์ บัวขม
1683 041683 นางสาวหงษระดา วงศ์นิล
1684 041684 นางสาวนุชนาถ ไพคำนาม
1685 041685 นางสาวปรมาภรณ์ ชาตะรูปะ
1686 041686 นางสาวกนกวรรณ อ่ินแก้ว
1687 041687 นายศรัณยู เจริญชัย
1688 041688 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม
1689 041689 บางสาวสิริจันทร์ ทำทอง
1690 041690 นางสาวพีฃญา เชือนรัมย์
1691 041691 นางสาวศิริพร วัฒนกุล
1692 041692 บางสาวยุภาวดี ลาวัลย์
1693 041693 นางสาวธัญวรรณ จันทร์สระบัว
1694 041694 นางสาวพัสตราภรณ์ แดงคงรอด
1695 041695 นายดบุพล เผือกวัฒนะ
1696 041696 นางสาวประภัสสร พบสมัย
1697 041697 นายกืตติ'ชัย ประสิทธิเมนนท์
1698 041698 นางสาวศิรินภา โยธวรรผ์ /  '
1699 041699 นางสาวสุกัญญา ปุมเป้า /  / C r  f t  \
1700 041700 นางสาวแสบแก้ว แสบพันธ S ' 1 p jร0 - 4

^ ก า ร ท ^
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

' ท ี ่ ^ / / โ ] า ร ! ไ

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1701 041701 นายณพวัฒน่ สร้อยทอง
1702 041702 นางสาววิภาดา ปานนี้
1703 041703 นางสาวมลธิรา สาระนิตย์
1704 041704 นางสาวอรวรรณ วงศ์สามารถ
1705 041705 นางสาวจงดี พฤฒิขัยวิบูลย์
1706 041706 นางสาวดวงพร สีทรง
1707 041707 นางสาวป็ณฑิตา รอทอง
1708 041708 นางสาววิไลพรรณ เพ็งพ่วง
1709 041709 นางสาวสมฤดี พาบุตร์
1710 041710 นายอิทธิพัทธ์ ราชกิจจา
1711 041711 นางสาวสิริกัลยา สุวะรักษ์
1712 041712 นางสาวเปียมลาภ โสภาภาร
1713 041713 นางสาวกรรณิกา เมืองเปียง
1714 041714 บางสาวนภัสภรณ์ กมลเวช'ข์
1715 041715 นางสาววัชรีภรณ์ ยั่วยวน
1716 041716 นางสาวซุราภา อุ่นสิริ
1717 041717 นางสาวธิดารัตน์ หมิดทองคำ
1718 041718 ว่าที่ ร.ต.อรวรรณ ยิ่งดำนุ่น
1719 041719 นางสาวอุไรรัตน์ พูนประสาร
1720 041720 นางสาวภารดี ทิพย์ลม
1721 041721 นางสาวสิรีรัตน์ ปราบประจิตร
1722 041722 นายณ้ฐพงศ์ ฉางวัง
1723 041723 นางสาวณรัญญาไกรธีรางกูร '
1724 041724 นางสาวพัชรี พลสีลาด /  ไ / ■
1725 041725 นางสาวปีถยาภร ตนะทิพ?! 2 1 , 1  \ j



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ ^  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1726 041726 นางสาวขวัญขนก หมิดทองคำ
1727 041727 นางสาวพิฃญาภา สรรพคง
1728 041728 นางสาวสุนิสา พงศ์ผาสุก
1729 041729 นางสาวศสิมาภรณ์ ไชยสุวรรณ
1730 041730 นางสาวปณ้ฐ'ซา อินทร์ชัย
1731 041731 นางสาวบุณณดา สิริจามรกุล
1732 041732 นางสาววริศรา วรสาร
1733 041733 นางสาวนันทกาญจน่ ทองจีน
1734 041734 นางสาวกรรณิกา ทองเขียน
1735 041735 นางสาวอาภรณ์ บุดตะเคียน
1736 041736 นางสาวนวพร รอนใหม่
1737 041737 นางสาวณัฐวดี ศรีสองคอน
1738 041738 นางสาวนลนีย์ สารนอก
1739 041739 นางสาวสุธาทิพย์ กุลรักษา
1740 041740 นางสาวพิมลวรรณ หนูเล็ก
1741 041741 นางสาวอรัญญา อัตต์สินทอง
1742 041742 นางสาวจรียดา วังมนตรี
1743 041743 นางภัทร์พิมาน ศกุนตนาค
1744 041744 นางสาวสกลพร อ่อนละออ
1745 041745 นายกฤษฎา ลิเซ็น
1746 041746 นางสาวอัจฉรียา เริงสมุทร
1747 041747 นางสาวกรกนก ทนงศ์
1748 041748 นางสาวพรนภัส ตันติสฃารมย์
1749 041749 นางสาวสุกัญญา
1750 041750 นางสาวสิริกานต์ งานผัด
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
1751 041751 นางสาวสุณิสา ข่อจันทร์
1752 041752 นางสาว'ขมภูนุช รัตบา
1753 041753 นายชนพล หิรัญจรัสพิวัฒน์
1754 041754 นางสาวจุฬามณี บาคศิริ
1755 041755 นางสาวบิตยา บิเลปิยัง
1756 041756 นางสาวศศิธร เอี่ยมน้อย
1757 041757 นายธนวุฒิ ปวนปิน
1758 041758 นางสาวผกาวรรณ เกียรติพุฒิรักษ์
1759 041759 นางสาวนันท์นภัส รังไสย์
1760 041760 นางสาวพรนภา เบาสูงเนิน
1761 041761 นางนิภา สิงห์เสนา
1762 041762 นายธรรมนูญ ชื่นอารมย์
1763 041763 นางสาวจีรนุช สว่างโสดา
1764 041764 ว่าที่ร.ต.หญิงมณีรัตน์ ลัทธิธรรม
1765 041765 นายศวัชญา คฤหานนท์
1766 041766 นางสาววรัญญา ดุจจาบุทัศน์
1767 041767 นางสาวจิรัชญา ศิริคต
1768 041768 นางสาววซิราภรณ์ กองน้อย
1769 041769 นายเหมันต์ ระหา
1770 041770 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชิดชนก ยะหัวดง
1771 041771 นางสาวมานิตา เรืองธรรมพิศาล
1772 041772 นางสาวเบญจมาศ ศรีบัวลา
1773 041773 นางสาวชลดา อินชูวงค์ '
1774 041774 นางสาวศุภลักษณ์ เนตรวงศ์/  /  1 \
1775 041775 นายธนภัทร จายาบะ

ฟ  ^\ะ?, : ' ป A i*  /



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี t o  ส ิง ห า ค ม  2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1776 041776 นางสาวลลิตา สุรามิตร
1777 041777 นางสาวปณิตา พฤติธนาภัทร
1778 041778 นางสาวพัชรินทร์ บุญเชิญ
1779 041779 นายสุภวัฒน์ ชื่นรัมย์
1780 041780 นางสาวพรประภา ภู,เล็ก
1781 041781 นางสาวยุพารัตน์ เสนคราม
1782 041782 นางสาวเจนจิรา อุนาแพง
1783 041783 นางสาวจาฏพัจน์ ชนะกุล
1784 041784 นายวิทวัส ทองคำ
1785 041785 นางสาววารุณี คเขนทร์มาศ
1786 041786 บางสาวจิตรวรรณ มาตทอง
1787 041787 นายอิศรา ลบโลกา
1788 041788 นายเจษฎ์ณดนย์ โรจนกัณฑเศรษฐ์
1789 041789 นายชัยโรจน์ รัตนา
1790 041790 นางสาวธัญพิมล ง้าวกลาง
1791 041791 นางสาวเอมมิลา โงนมณี
1792 041792 นางสาวบันธิดา โษฑศัน
1793 041793 นางสาววิไลลักษณ์ บุญชู
1794 041794 นางสาวสุพัตรา โสมลี
1795 041795 นายพิรดณย์ คุณานุวัฒน์
1796 041796 นายสหรัฐ เพชรณิฃกุล
1797 041797 นางสาวสุดารัตน์ ภิรมรักษ์
1798 041798 นายจิรัชญา วังนิคม
1799 041799 นางสาวปราณี ชิตจันทร์ /
1800 041800 นายสราวุธ โคตรวิทย์ .' 21. (  (  '■ • \  _ณ์



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
1801 041801 นางสาววิลาวรรณ สีภาเลา
1802 041802 นางสาวลีลาวดี ใฝ่กุศลขจร
1803 041803 นางสาวจินตนา หนองเส
1804 041804 นางสาวพิมพ์วิภา เอแดง
1805 041805 นายธนวัฒน์ สิทธิเดชดำเกิง
1806 041806 นางสาวขวาลา นันทวิชิต
1807 041807 นางสาวนิภาพร พินิจดำ
1808 041808 นางสาวทิพรัตน์ แก้ววรรณา
1809 041809 นางสาวลักษณ์สุดา ชะนะบุญ
1810 041810 นางสาวสุดารัตน์ จันทนาม
1811 041811 นางสาววรินทร์พร อินทร
1812 041812 นายอภิชิต จันปุม
1813 041813 นางทอรุ้ง มาลีรส
1814 041814 นายนันทภพ เช้ือรุ่ง
1815 041815 นางสาวนิภาวรรณ์ วังแสง
1816 041816 นางสาวพรนภา ดำล้วน
1817 041817 นายนครินทร์ ขันธ์พัฒน์
1818 041818 นางสาวณัฐวดี คงขำ
1819 041819 นางสาวกัญญาภัค ทุ่มแย้ม
1820 041820 นางสาวนภสรณ์ ไวยากรณ์
1821 041821 นางสาวมินตรา ศรีสง่า
1822 041822 นายสถิตย์ จอมใส
1823 041823 นางสาวสุภารัตน์ พลคำ "
1824 041824 นางสาวสสิกัณย์ พ้ืนหัวสรพ้ื น ี้'ไ ' x \
1825 041825 นางสาวพัชรพร พึ่งอิ่ม / 21. (  X  i t  '[ J  \  n j

ะร,:£r
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ซ่ือสกุล
1826 041826 นางสาวรัตนา อินทรชุมนุม
1827 041827 นางสาววลัยลักษณ์ มีทรัพย์
1828 041828 นายคุณาวุธ อินพิทักษ์
1829 041829 นางสาวสายธาร ลาดนาแพง
1830 041830 นางสาวป้ทมวรรณ ศรีภักดี
1831 041831 นางสาวอรอุมา เสริมไพรวัลย์
1832 041832 นางสาวรัตดามล คลองแห้ง
1833 041833 นางสาวโชติกา ยอดซมภู
1834 041834 นายวิชชากร ลำดวน
1835 041835 นายณัฐวัชร ถูกขุนทด
1836 041836 นางสาวอรนิซา อินทะวงษ์
1837 041837 นางสาวศิรดา วันแก้ว
1838 041838 นางสาวอุไรลักษณ์ ป้สราษฎร์
1839 041839 นายอนุชิด คำมาวัน
1840 041840 นางสาวพิมพกานต์ ฉัตรทันต์
1841 041841 นางสาวสิรีนาถ ทองศรี
1842 041842 นางสาวปานวดี สุขรุ่งเรืองชัย
1843 041843 นางสาวกฤษณา ลังวรณ์
1844 041844 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม
1845 041845 นางสาวจิราวรรณ อุปนันต์
1846 041846 นางสาวดวงเดือน ธนะพงษ์
1847 041847 นางสาวธาราทัศน์ พรจิรายุวัฒน์
1848 041848 นายศรัณย์ คำคณานนท์ -
1849 041849 นางสาวมณเทียร ฝายชำนาญ'^  ------- " V  \
1850 041850 นางสาวมนัสนนท์ วิทยารุ่ง เรุอง^ร ! ภ ั^ / น ุ /  \  \

1
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1851 041851 นายศุภวิขญ์ ศรีพิพัฒน์
1852 041852 นางสาวธนาพรรณ กองวงศ์
1853 041853 นายณัขพล แสงเดือน
1854 041854 นางสาวสิริ'นภรณ์ ชัยชนะกลาง
1855 041855 นางสาวณัฐกฤตา คงกระพันธ์
1856 041856 นางสาวจริยากร พูนสุวรรณ
1857 041857 นางสาวอาภรณ์ ม่านทอง
1858 041858 นางสาววันสินนา แส๊ะเต็ง
1859 041859 นางสาวกนกพรรณ โนจิตร
1860 041860 นางสาวจุฑาทิพย์ เล้ารัตนาบุรักษ์
1861 041861 นางสาวดรุณี วิริยะวารี
1862 041862 นางสาวธัญญาภรณ์ ภูมิคำ
1863 041863 นายสุมิตร หอกระโทก
1864 041864 นางสาวพัช'รีภรณ์ เบญมาตย์
1865 041865 นางสาวระพีพร อาบสุวรรณ
1866 041866 นางสาวธันยพร อาจพงษ์ไพร
1867 041867 นางสาวจารีย์วรรณ สรเพ็ซร
1868 041868 นายเฉลิมชัย โพธ้ิลี
1869 041869 นายจิรโชติ ตงแก้ว
1870 041870 นางสาวจิราพร ทาหาญ
1871 041871 นางสาวชนิดาภา เหล็กเพชร
1872 041872 นางสาวสุธาริณี แสวงดี
1873 041873 นางสาวปรียาภรณ์สอนดา . ' ^  ' -  ..
1874 041874 นางสาวกมลชนก ก้อนเงิน /  / X ~  ^
1875 041875 นายฐานันดร สุทธิศักดา ( 21. (  x / d w '  y -  ^  *2 1

I
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1876 041876 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วฝ่ายนอก
1877 041877 นางสาวเกศกนก อรุณแสงศรี
1878 041878 นางสาวพัขริดา บุญน้อย
1879 041879 นายพงศ์สิทธิ้ เมืองไทยธัช
1880 041880 นางสาวประภาภรณ์ ปะยัง
1881 041881 ว่าที่ร.ต.หญิงสุมิตรา สิทธิจันทร์
1882 041882 นางสาวกนกพร ทองทา
1883 041883 นางสาวกิตติยา ประซามอญ
1884 041884 นางสาวทิพย์สุดา ม่วงเขียว
1885 041885 นางสาววันวิสา เต้น{เกษี
1886 041886 นางสาวเจนจิรา พวงจำปา
1887 041887 นางสาว'ชลธิ'ซา รักษาราษฎร์
1888 041888 นางสาวสุกัญญา เพชรดี
1889 041889 นายจารีวัชระ คุ้มครอง
1890 041890 นายณ์ฐพงศ์ ในทอง
1891 041891 นางสาวดวงกมล แท่นคำ
1892 041892 นางสาวเจณจิรา ทองอ่อน
1893 041893 นางสาวพัชรา สุวศิน
1894 041894 นางสาวกิตติญาพร โมหา
1895 041895 นางสาวกัญญาวีร์ สำราญจิตร
1896 041896 นายพฤทธิพร นาคะอินทร์
1897 041897 นายศตวรรษ หม้อแก้ว
1898 041898 นางสาวจุไรรัตน์ บุญอาจ
1899 041899 นางสาวซุติน้นท่ คำแพง
1900 041900 นางสาวอัญชลีพร ธน'พรเลิศส!(ล เ  \

ท ั่^ปการฉ^''''
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ นะ’ สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1901 041901 นางสาวดุจดาว กระทุ่มเขตต์
1902 041902 นางสาวฃนากานต์ สายวงศ์
1903 041903 นางสาวสถิตยไกรณ์ บาลโสง
1904 041904 นางสาวมนทการ รังเพีย
1905 041905 นางสาวสุภาพร บุญช่วย
1906 041906 นางสาวดวงบรรจง งามจั่นศรี
1907 041907 นางสาวจิราพร แพงวงษ์
1908 041908 นางสาวสุภาวดี มีศิริ
1909 041909 นางสาวธัญชนก ศรียงยศ
1910 041910 นางสาวพิยดา กุณาวงศ์
1911 041911 นายจักรกฤษ ต้ังแต่ง
1912 041912 นางสาวพัขรีภรณ์ ผงทอง
1913 041913 นางสาววันริษา สีทองทุม
1914 041914 นางสาวปวินณา ทวีทิพย์รัตน์
1915 041915 นายนันทวุฒิ ติยะโคตร
1916 041916 นางสาวซนิตา ประจวบเหมาะ
1917 041917 นางสาวกรรณิการ์ หินผา
1918 041918 นางสาวปริมประภา นามโนรินทร์
1919 041919 นางสาวจุรีพร สิมมา
1920 041920 นาบทวีศักดิf เจนขบวน
1921 041921 นางสาว'ชลธิ'ชา โพธิผละ
1922 041922 นางสาวพิชญา ซาลีหอม
1923 041923 นางสาววรรณิกา แสบสง่า
1924 041924 นางซูไฮลา ซือนิ f  / ( l  h  /
1925 041925 นางสาววัชราภรณิ คำพันธ์ 1 ะรฺ’ 1  J \ P

พ ^ '
น์/'ป/การิกา
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ไ© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1926 041926 นายตันติกร จันทรวิบูลย์
1927 041927 นางสาวณัฃซา ฮีมินกูล
1928 041928 นางสาวปพิซญา ขันติวงศ์
1929 041929 บายพีระพัฒน์ สิงห์ป้อง
1930 041930 นางสาวสาวิตรี แสงเขียว
1931 041931 นางสาวกนกอัฐ จารุจินดา
1932 041932 นางสาวพีตเตราะห์ บาโง๊ะ
1933 041933 นางสาวณัฎฐ,พัชร สมบัติภูธร
1934 041934 ว่าที่ร.ต.ธีรพงษ์ เกิดปรางศ์ ร.น.
1935 041935 นางสาวมารีษา จันทร์ศรี
1936 041936 นางสาวปณิดา วงศ์ศุภลักษณ์
1937 041937 นางสาวศศมณ ชินวงศ์
1938 041938 นางวรายา ทาพัด
1939 041939 นางสาวยุรดา เบ้าทอง
1940 041940 นางสาวธัญชนก ทิน่าน
1941 041941 นางสาวจุฑามาศ แดงสกุล
1942 041942 นายภูษิต สุชาติ
1943 041943 นางสาวสิรีวรรณ ป่าหวาย
1944 041944 นางสาวธีติมา ประทุมเดช
1945 041945 นายนรีนทร์ วุฒิ
1946 041946 นางสาวณัฐวิภา คงศรีประพันธุ
1947 041947 นางสาวนภาพร แย้มศรี
1948 041948 นางสาวอารีรัตน์ เขื่ยงหลิว """ร.
1949 041949 นางสาวอับธีกา เฟ ืยพ ิม เพ ิ่ม / X  / X
1950 041950 บางสาวสุรวดี บุญฤทธี้ 1 ร .  1 j p
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1(5 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
1951 041951 นายวิทูร จันเถร
1952 041952 นายรังสิมันต์ แทบสูงเนิน
1953 041953 บางสาวสราวลี การภักดี
1954 041954 นางสาวจันจิรา ทาเอื้อ
1955 041955 นางสาวฉวีวรรณ ตาลสูง
1956 041956 นางจันทร์สุดา พลสงคราม
1957 041957 นายฟ้ยรุสน์ จิตธีรกุล
1958 041958 นางสาวคิริรัตน์ ครองยุติ
1959 041959 นางสาว'‘ชลริ,ซา แสนทำพล
1960 041960 นายธีรภัทร สามารถ
1961 041961 นางสาวฑารินี เจริญกิจนฤนนท์
1962 041962 นางสาววริษฐา ศรีจำนงค์
1963 041963 นายภคพล สำราญ
1964 041964 นางสาวชนม์นิภา พงษ์บัณฑิตนุกุล
1965 041965 นางสาวเกวลิน โอเจริญ
1966 041966 นางณัซซาพัฃร์ ฤทธิ'รักษา
1967 041967 นายจิรัฏฐ์ เจริญจิตรโสภณ
1968 041968 นางวริศรา จำรัสแนว
1969 041969 นางสาวประภาพร จำปานิล
1970 041970 นายราเซนทร์ ซุ่มข่ืน
1971 041971 นางสาวพิมพกานต์ คำเพืเอย
1972 041972 นางสาวกัญญารัตน์ สังวาลรัมย์
1973 041973 นางสาวธัญญ'ารัตน์ อุ่นเสมอ ‘' ' 'ร ^
1974 041974 นางสาวทิพยเนตร หนองผือ /  /A h A\ \
1975 041975 นางสาวธบาทิพย์ แสงยืน [ รุน. ( >  A f  J  ) £
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ไ© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1976 041976 นางสาวกซมล ธนะ'วงศ์
1977 041977 นายพลวัต เจริญรักษ์
1978 041978 นางสาวยลฤดี นนทมาตย์
1979 041979 นางสาวสุนิตา ศรีโสภา
1980 041980 นางสาวปายาลักษณ์ สุดซารี
1981 041981 นายปราเมทย์ เพ็ฃรัตน์
1982 041982 นางสาวจตุพร กองผา
1983 041983 นางสาวณ์ฐพร แย้มกลิ่น
1984 041984 นางสาวอภิรดี อุดร
1985 041985 นางสาวณิฃาพรรณี ศรีประทุม
1986 041986 นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์พลา
1987 041987 นางสาวพรจันทร์ บุระเนตร
1988 041988 นางสาวนิภาวรรณ มีสุฃ
1989 041989 นางสาวซุติกาญจน์ โพธิกุดไสย์
1990 041990 นางสาวประภัสสร ซองดี
1991 041991 ว่าที่ร้อยตรีอำพล พรมศิรี
1992 041992 นางสาวซวัลญา วิจิตรโสภณ
1993 041993 นางสาวสุชาดา ติกาพันธ์
1994 041994 นางสาวพรรณผกา สุโรพันธ์
1995 041995 นางสาวพรพรรณ ทองคำ
1996 041996 นางสาวกัญญาภัทร คงดี
1997 041997 นายดรีม แสงฤทธ้ิ
1998 041998 นางสาวอทิตยา สุวรรมณี
1999 041999 นายเจษฎา อภัยวงศ์ /

2000 042000 นางสาวก ัลญารัตน์ เสนสุข I 2U 1 : /  }
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
2001 042001 นางสาวฉัตรติญาภรณ์ ขำจันทร์
2002 042002 นายพิพัฒน์พงษ์ พรหม,โขติขัย
2003 042003 นายมนตรี ศรีสุวรรณ
2004 042004 นางสาวอำพร ประขุมทรัพย์
2005 042005 นางสาวณีรนุ'ซ หนูแดง
2006 042006 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา
2007 042007 นางสาวสาวิตรี จงรักษา
2008 042008 นางสาวปิทมาวดี คงดี
2009 042009 นายบริรักษ์ วันจ๋ิว
2010 042010 นายศรุต สายัณห์รุจี
2011 042011 นายนรีศ'ขัย เทพวรรณ
2012 042012 นางสาววราภรณ์ สอนลา
2013 042013 นายภาณุพงศ์ ชินประหัษฐ์
2014 042014 นายสุทธิวรรษ เวทประสิทธ๋ึ
2015 042015 นางสาวกฤษณี ท้าวลา
2016 042016 นางสาวนวรัตน์ ทองประภาอนันต์
2017 042017 นางสาวฐาปนี จันทร์แก้ว
2018 042018 นางสาวนภัสกร คงคาลัย
2019 042019 นางสาวรัชบีพร สุทธวงศ์
2020 042020 นางสาวณัฎดามาตุ เรืองวงษ์งาม
2021 042021 นายธวัช,ขัย อินทโฉม
2022 042022 นางสาวนิซดา รวมธรรม
2023 042023 นางสาวมนรดา สุทธิโส X '" " " x
2024 042024 ว่าที่ร.ต.หญิงวิชขุดา ด่านบุพชาติ/ ^  , ไ / ' ' '  \
2025 042025 บางสาวณัฐกานต์ ประไพเพ็ขร์ S '  V  ^ £ 1;
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
2026 042026 นางสาวโสรวีร์ เปิงตา
2027 042027 นายวรรณขัย หยุ่นนิยม
2028 042028 นางสาวธีรารัตน์ สุวรรณโอสถ
2029 042029 นางสาวรำพึง เนียมมูสิก
2030 042030 นางสาวพัชรีย์ ชุมฤทธ๋ิ
2031 042031 นางสาวรัชนิ วงศ์สระดู
2032 042032 นางสาวนราทิพย์ สกุลนิธิเมธา
2033 042033 นางสาวบุญกนก ปิยะนิตย์
2034 042034 นางสาวคนิงนิจ โคผดุง
2035 042035 นางสาวสรญา เศรษฐ์สุข
2036 042036 นางสาวปิยรัตน์ หนูเกื้อ
2037 042037 นายกฤตพร ศรีประภาพงศ์
2038 042038 นางสาวสุรัสวดี นิลเกิดเย็น
2039 042039 นางสาววริษฐา ทองแดง
2040 042040 นายญาณกร แก้วสารภูมิ
2041 042041 นางสาวจอมนาง คงรัตน์
2042 042042 นางสาวเกตุคิริ เด่นดวง
2043 042043 นางสาวหทัยทิพย์ รสชาติ
2044 042044 นางสาววัลลภา ศรีสาร
2045 042045 นางสาวนลินนิภา เชียวหวาน
2046 042046 นางสาวสุจารี ทองขาว
2047 042047 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ จันทร์แก้ว
2048 042048 นายพรสวัสดิ๋ เชื้อเมืองแสน 7/
2049 042049 นางสาววนารี ขมภู เ  // พ ื้-  A ไ
2050 042050 นางสาวสมันทากระเทศ £ * (  V A P  £■ ]

V - — ■ •1 ะ ? ) '
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ซื่อ - ซื่อสกุล
2051 042051 นายธนเมศฐ์ จันทร์สงคราม
2052 042052 นางสาวดารานุช ไชยฝาง
2053 042053 นางสาวเพ่ืเองฝน หลักเพชร
2054 042054 นายทศวรรษ ภาคีศิลบํ
2055 042055 นางสาวกัลยกร อินมณี
2056 042056 นายสุฃฃี สุขภิรมย์
2057 042057 นางสาวเฃมนันท์ ขวัญแก้ว
2058 042058 บางสาววรรณวิไล อนันตศรี
2059 042059 นางสาวมาริดา บุญมายะพันธ์
2060 042060 นายวิเชษฐ์ หนึ่งเจริญ
2061 042061 นางสาวดนิตา ภูริ'โชติเมธา
2062 042062 นายณฐพร ศิริมังกูลโกมาลย์
2063 042063 นางสาววรรณวิสา ราชกิจ
2064 042064 นางสาวกนกวรรณชนก ศรีสังข์
2065 042065 นายจักรพันธ์ ทองลาด
2066 042066 นางสาวญาจิตร ไชยสุริย์
2067 042067 นางสาวสุภาภรณ์ แย้มประโคน
2068 042068 นายบำรุงพงค์ ต่อศรี
2069 042069 นางสาวศิริวรรณ จำปาอ่อน
2070 042070 นางสาวโชติกา สถาพร
2071 042071 นางสาวอภิฃญาดา บุญวิรัตน์
2072 042072 นางสาวณิชาภัทร บุญวัฒน์
2073 042073 นางสาวดุษฎี ไชยเสน
2074 042074 นางสาวภัทรภร ฤทธจรูท/ / f  . 1, / ^ \

2075 042075 นายฤทธิรงค์ ศรีสุยิ่ง j *}• ( ‘J  j f 2  j

IM .lUfib

'Q s i /ทา รก'' ร ่^ ' '
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 1 o  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ข ื่อสกุล
2076 042076 นางสาวลินดา เดชพงษ์
2077 042077 นางสาวนริสรา เดชพงษ์
2078 042078 นางสาวนวินดา ปิยหิรัญ
2079 042079 นางสาวหิรัญญา สุภเพียร
2080 042080 นางสาวอารียา ผลไม้
2081 042081 นางสาวปิยรัตน์ คงมีสุข
2082 042082 นางพิสมัย รองสุ'พรรณ์
2083 042083 นางสาวศิริวรรณ เนียมสุวรรณ์
2084 042084 นางสาวอันนา อินทร์งาม
2085 042085 นางสาวสิรินดา รักมณี
2086 042086 นางสาวอรวรรณ จันทร์พุ่ม
2087 042087 นางสาวสุขาดา วิจิตร
2088 042088 นางสาวนุษรา คำปี
2089 042089 นางสาววัลภา ห่วงนาค
2090 042090 นางสาว'ซาอีดะห่ ดิง
2091 042091 นางสาวคิริวิภา สารีนนท์
2092 042092 นางสาวอารียา หล๊ะหมูด
2093 042093 นางสาวมารีนา แดงแสง
2094 042094 นายพิทักษ์พงษ์ วรรณโชติ
2095 042095 นางสาววิซญาพร พิรพล
2096 042096 นางสาวลดาวัลย์ ศรีบ้านโพน
2097 042097 นางสาวแสงตะวัน สุริยนต์
2098 042098 นางสาวงามทิพย์ เทพรินทร์ ••• - .
2099 042099 นางสาวปิยะวรรณ ชาญสุ'นุธกน\ f (^... . / \
2100 042100 นางสาวศคิธร คงแก้ว 1 p ;  ( / h  ) g j

พ  2
vร ?
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 o สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นกวซาการศกษา

ท ั่ไ ป /ก ไ ร /ท ั่

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ข ื่อสกุล
2101 042101 นางสาววราลี วงษ์ภีระ
2102 042102 นางสาวคุภวรรณ คงสินธุ
2103 042103 นางสาวนาลิต้า หลีโส๊ะ
2104 042104 นางสาวปัญขิกา เค้าคำ
2105 042105 นางสาวยศธร เมฆาระ
2106 042106 นางสาวกรวรรณ เกตุแก้ว
2107 042107 นางสาวจิราพร สังเฃตร์
2108 042108 นายวิขญ์พล สุริยะวงค้
2109 042109 นายซนสรณ์ จันทร์แจ่ม
2110 042110 นางสาวสุภารักษ์ อุ่นเทียมโสม
2111 042111 นางสาวธนคณัซ คำลีทา
2112 042112 ว่าที่ร้องตรีเอกพงษ์ ฤาขัย
2113 042113 นางสาวจิราวรรณ แดงเรืองรัมย์
2114 042114 นางสาวณัฐธิดา วงศ์พรหม
2115 042115 นางสาวอมรรัตน์ บุญโจม
2116 042116 นางสาวปนัสยา เมฆพักตร์
2117 042117 นายวันขัย เพิ่มแก้ว
2118 042118 นางสาวจิรนันท์ สาระ
2119 042119 นางสาวสุมลรัตน์ ไตรทรัพย์
2120 042120 นางสาวสุภาวดี คงมาก
2121 042121 นางสาวอภิษฐา ยอดยิ่ง
2122 042122 นายปิยะรัตน์ กล้าแข็ง
2123 042123 นางสาวพรรณปพร วรซินา 7/
2124 042124 นางสาวนริศรา ศิริสวัสด้ี / /  ท ั่/
2125 042125 นางสาวปาลินี วงศ์เมือง 1 ร* [ \ .  '/A/f j  ) py1



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ข ื่อสกุล
2126 042126 นายธนาวีร์ วงศ์สิงห์งาม
2127 042127 นางสาวสุดารัตน์ จ้องสระ
2128 042128 นางสาวนงศ์ลักษณ์ เยาวนารถ
2129 042129 นางสาวเมธิณี แสงโทโพธ
2130 042130 นางสาวประภัสสร ซูราศรี
2131 042131 นางสาวชูฮานี อูเซ็ง
2132 042132 นางสาวณัฐวรรณ พิมพิลา
2133 042133 นางสาวณัฏฐณิชา กลับแก้ว
2134 042134 นางสาวพิซญา หอยลังฆ์
2135 042135 นางสาวสุดารัตน์ กันตา
2136 042136 นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์
2137 042137 นายพุฒิพงศ์ ทรัพย์สมบัติ
2138 042138 นางสาวศุภรัตน์ นามบุตร
2139 042139 นางสาวกัญญารัตน์ พูลสวัสด้ิ
2140 042140 นายซนิศภณ คดขาคร
2141 042141 นางสาวภาวินี สุดเย็น
2142 042142 นางสาวอาภาพร สินธพ
2143 042143 นางสาวสุกานดา เฉิดรัศมี
2144 042144 นายธีรพงษ์ ปานโต
2145 042145 นางสาวยุวดี คำแหง
2146 042146 นางสาวจิราพร ศรีสุวรรณวิเขียร
2147 042147 นายอธิษฐ์ ไขยวัฒน์เจริญ
2148 042148 นางสาวลออรัตน์ วงษ์ธัเพวรณ์' 'บ ุ\
2149 042149 นางสาวซนิกานต์ บ ัไ / บ'ุ ^ / ไ ? บ ุ^  \
2150 042150 นายตาสอง แจ่มจำ!รุ^ (  ;/  ^

A
ท ้^ /  m  รกุ}'0'



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ชื่อ - ช ื่อสกุล
2151 042151 นางสาวเบญจมาศ กล่ินดี
2152 042152 นายธัญวีร์ แก้วคงคา
2153 042153 นางสาวนิสรีน ปะดุกา
2154 042154 นางสาวขวัญดาว แก้วกระจ่าง
2155 042155 นายณฐกร หาญประสิทธิ้
2156 042156 นางสาวอรจิรา ขีวพัฒนพิบูลย์
2157 042157 นางสาวอัสมา ศรีนิล
2158 042158 นางสาวพรณิตา มิ่งมาลี
2159 042159 นางสาวป้ทมาวรรณ โสดก
2160 042160 นางสาวปุณยวีร์ เจียมรัมย์
2161 042161 นางสาวเอวารีญ พรหมศร
2162 042162 นางสาวลลนา ล่ิมสกุล
2163 042163 นายศุภซัย ทองนุ้ย
2164 042164 นางสาววีรญา มานะดี
2165 042165 นายศักย์วริษฐ์ รุ่งสุวรรณ
2166 042166 นายณภัทร พุฒนาค
2167 042167 นางสาววรรณระดา เงินนาม
2168 042168 นางสาวธัญญาภรณ์ ทะมันขัย
2169 042169 นางสาวธิดาแก้ว สุรวิทย์
2170 042170 นางสาวนภัสกร มาตเมฆ
2171 042171 นางสาวธารินี กำลังศีล,ป๋
2172 042172 นางสาวกัญญาภัทร จันทา
2173 042173 นางสาวกนกกร แก้วสนิท /  _____ N ,
2174 042174 นางสาวยุพารัตน์ กึกก้อง / / I  t  A / t\  \
2175 042175 บางสาวช่อผกา สุขุมทอง เ ^

เ พ ) !
&

ก าร ถ ''''^ '
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท ี1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ชื่อ - ช ื่อสกุล
2201 042201 นางสาวมลริรา เขียวย้อย
2202 042202 นายฐากูร แป้นเกิด
2203 042203 นางสาวสุนิศา มาลัยหอม
2204 042204 นางสาวสุภัทจิรา นัทธี
2205 042205 นางสาวอุไรพร คํ่าจุน
2206 042206 นางสาวลวิษา ศรีระษา
2207 042207 นางสาวอารยา สอนกลาง
2208 042208 นางสาวนิตยา อาจยิ่ง
2209 042209 บางสาวโญติกา สมถวิล
2210 042210 นายพงศธร บุญครอง
2211 042211 นางสาวปวันรัตน์ รัตนพันธ์
2212 042212 นางสาวสูไลลา ดาราแม็ง
2213 042213 นางสาวอารียา ไทยโกษา
2214 042214 นางสาวอริญรดา บารีศรี
2215 042215 นางสาวภัทรานิษฐ์ คาดสนิท
2216 042216 นายศรัญยู ปานเจริญ
2217 042217 นางวันทนีย์ ธาดาฃนะบวร
2218 042218 นายศุภวัฒน์ หลาวทอง
2219 042219 นางสาวนภา พาดี
2220 042220 นางสาวสิริกร แสงพลอย
2221 042221 สิบเอกณฐนน ธวณัซธัญธร
2222 042222 นายนัศรูน เปาะมะ
2223 042223 นายนภัทรอินทะโชติ /
2224 042224 นางสาวณฐพร บัวพา /  / f '  ''''๖». \
2225 042225 นางสาวจุฑารัตน์ ทูขุนทด ( 2 1 '  1  1 ท^ V̂ 3ร ุX

''ท ั่^ ก า ร
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ชื่อ - ช ื่อสกุล
2226 042226 นางสาวสุภาพร สวรรค์คงคา
2227 042227 นางสาวจุฑารัตม่ วิเศษแก้ว
2228 042228 นางสาวธัญสิริ ไขยนาม
2229 042229 นางสาวซลากร พ่อศรีซา
2230 042230 นางสาวรติยาภรณ์ ปกครองบ้าน
2231 042231 นางสาวพัชรีย์ ใจเดี่ยว
2232 042232 ส.อ.หญิงวราภรณ์ แสนเวียง
2233 042233 นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล
2234 042234 นางสาวอัจฉริญา หะยีหะมะ
2235 042235 นางสาวอาอีเสาะ กามะ
2236 042236 นางสาวนูรฮูดา หะยีสะมะแอ
2237 042237 นางสาวปนัดดา ช่วยคงทอง
2238 042238 นางสาววิซวิณ บิลยะแม
2239 042239 นางสาวสิริพร 'บดดานอก
2240 042240 นายอดิศักดี่ เกิดกล้า
2241 042241 นางสาวฐิติมา กล่อมจันทร์
2242 042242 นางสาวนภัสวรรณ เจ๊กพ่วง
2243 042243 นางสาวขัตติยาภรณ์ เอี่ยมสวัสดี่
2244 042244 นางสาวศศิธร นาภู่
2245 042245 นางสาวอรุณศิริ มามีสา
2246 042246 นางสาวพิมพ์ผกา วิเศษดอนหวาย
2247 042247 นายสันติ โอกาศ ..... __ ...
2248 042248 นางสาวสุภาภรณ์ ว ง ษ ์ส ุว ร ร ณ ์^ ------ 'S s\
2249 042249 นางสาวเพชรรัตน์ พิมพิขัย / /  (า'f  > \ z f )  \
2250 042250 นายวิชรากร สีมา 1ร ุ่^

๙ f j
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1<ะ> สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซื่อ - ซื่อสกุล
2276 042276 นางสาวไอรดา นิสสัย
2277 042277 นางสาวฐศิวรรณ วรรณรังษี
2278 042278 นายจักรพันธ์ กำเนิดสิงห์
2279 042279 นางสาวบุษรา เทพวงศ์ษา
2280 042280 นางสาวศิรัณยาพร สะใบ
2281 042281 นางสาวจิตรานุช ปรีเปรมโอน
2282 042282 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ณ เชียงใหม่
2283 042283 นางสาวปิยนุ'ซ คำอ้าย
2284 042284 นางสาวรัชพร กองม่วง
2285 042285 นายบุญเลิศ เจริญสุข
2286 042286 นางสาวสุพรรษา คำไวย์
2287 042287 นางสาวญาณิภัทร บุญธิปซัยรัฃ
2288 042288 นางสาวอรทัย พานนนท์
2289 042289 นางสาวอริสรา ผลสอน
2290 042290 นางสาวสุธาทิพย์ แก้วสนิท
2291 042291 นางสาววิมลทิพย์ บุญเกตุ
2292 042292 นางสาวณัฐมน ปานเจริญ
2293 042293 นางสาววิภาวดี ใจโลกา
2294 042294 นางสาวสายธาร กาฬแสง
2295 042295 นางสาวสุดาพร เก่งอาวุธ
2296 042296 นางสาวสุธนันท์ วรรณวงศ์
2297 042297 นายปฏิวัติ มาตขาว
2298 042298 นางสาวนฤมล พันตัน " " \ x
2299 042299 นางสาวจิราภรณ์ ด้วงโต [  A  . h

2300 042300 นางสาวขวัญฤดี บุตรดี เ^  1
■ รร
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ซื่อสกุล
2326 042326 บางสาวเบญจพร พูดงาม
2327 042327 นางสาวคิริพร ศุภเอม
2328 042328 นางสาวอำพร บุญร่วม
2329 042329 นางสาวคิริประภา กำยาน
2330 042330 นายวัชพล คำโฉม
2331 042331 นางสาวโสรยา ชุ่มทอง
2332 042332 นางสาวปริยาภรณ์ ไทยสงเคราะห์
2333 042333 นายวินัย ยางธิสาร
2334 042334 นางสาวขวัญฤดี วิลามาตร
2335 042335 นางสาวภรณ์ทิพย์ แย้มอยู่
2336 042336 นางสาวชบาพร พิมวัน
2337 042337 นางสาวกรรณิกา คำเฝ็า
2338 042338 นางสาวนัจญมา อิสสภาพ
2339 042339 นายธีรวัฒน์ เย็นเพ็ซร
2340 042340 นางสาวพิมลพรรณ บุศดี
2341 042341 นางสาวกมลฃนก คซสาร
2342 042342 นางสาวปิยะพร พันพิลา
2343 042343 นายพนมไพร ไตรวงค์ย้อย
2344 042344 นางสาวนฤมล ทิพยเนตร
2345 042345 นางสาววัชรีวรรณ ประคำนอก
2346 042346 นางสาวกมลฃญา ม่วงรอด
2347 042347 นางสาวสุรีรัตน์ ม่วงเสน
2348 042348 นางสาวมนขนก ดวงธรรม
2349 042349 นายสิทธิขัย พูนครี เ  A   ̂ y / \
2350 042350 นางสาววทันยา กรงศรี 1 ร* I \  V  1 ■  จ _____ £ะ\ \____  ___ J—£

ทาเรฺฐ^
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1® สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
2351 042351 นางสาวชนิดาภา สุทธิทักษ์
2352 042352 นายกฤษฎา กึกขุนทด
2353 042353 นายธีรวัช จาปรัง
2354 042354 นายปรัชญา ตระกูลยี่โถ
2355 042355 นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์
2356 042356 นายภาบุวัตร ช่ืนมะโน
2357 042357 นางสาวดรัสพร สุรินธรรม
2358 042358 นายอัษฎายุว์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2359 042359 นางสาวกมลชนก ชูเนียม
2360 042360 นางสาวขุติกาญจน์ สลาหลง
2361 042361 นางสาวภาวิผี ประเสริฐศักดิ,
2362 042362 นางสาวรัมภ์รดา นุชพงษ์
2363 042363 นางสาวณัขซา ศรีโคตรโพธ๋ิ
2364 042364 นางสาวคิริลักษณ์ เลี่ยนศิริ
2365 042365 นายวัซรภูมิ เพ็ชรประดิษฐ์
2366 042366 นางสาวพอหฤทัย จันเขียด
2367 042367 นางสาวไพวงศ์ ไตรวงค์ย้อย
2368 042368 นายณัฐพร โพธไพ:จิตร
2369 042369 นางสาวเกษมสันต์ สาลีรัมย์
2370 042370 นางสาวสุพัตรา มะลิ
2371 042371 นายวรชัย รูปคม
2372 042372 นางสาวธัญลักษณ์ คล้ายสงคราม
2373 042373 นายภูเบศ สาระจันทร์
2374 042374 นางศศิณัฏฐ์ เติมเกษมวงศ์ (  f. > N
2375 042375 นางสาวออมทรัพย์ สมหนองอ้อ[ au (  - /  )

ร s/*'SiVg5a A

ท ั่^ * โ ท ร ก า ท ั่^
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
2376 042376 นางสาวปิยะนุซ ใจฃัตติ
2377 042377 นางสาวมนต์ตรา ไชยเลิศ
2378 042378 นางสาวจันทิมา กระโจมทอง
2379 042379 นางสาวกนกอร สินทนะโยธิน
2380 042380 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ
2381 042381 นางสาวปฐมาวดี ทองพีระ
2382 042382 นางสาวบิรัตติกาณต์ กรดศรีใหม่
2383 042383 นางสาวมณัญยา บัญญัติ
2384 042384 นายณัฐเศรษฐ์ พงพันนา
2385 042385 นางสาวออละภาพร จันทร์ดำ
2386 042386 นายธบิก ง้าวหิรัญพัฒน์
2387 042387 นางสาวลัดดาวรรณ์ วรนาม
2388 042388 นางสาวกัญทิมา โอบจะบก
2389 042389 นางสาวพิมพาวรรณ โฮอิน
2390 042390 นางสาววันดี พิมพ์ทอง
2391 042391 นายวุฒิพงษ์ ผาภู
2392 042392 นางสาวอณัฐ'ซา บุญศรี
2393 042393 นางสาวปวันรัตน์ ซาวไร่
2394 042394 นางสาววรารัตน์ จันทะบาล
2395 042395 ว่าท่ี ร.ต.สหัสชัย เจริญครองสกุล
2396 042396 นางสาวศิริวิรุณ จงเทพ
2397 042397 นางสาวคอซีหย๊ะ แมฮะ
2398 042398 นางสาวกัญญาภัทร กองสุวรรณ
2399 042399 นางสาวกมลทิพย์ คงประสิทธ๋ึ /  / A '  /  X
2400 042400 นางสาวพรรณรินทร์ ฝ่ายจะตุรัส21‘ 1 ■ /  1

*  M ' M  jA ' ะะ!/\  A^ A 0
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2401 042401 นางสาวกมลวรรณ ประสงค์เกื้อ
2402 042402 นางสาวอัญซนาภา อ่อนละมูล
2403 042403 นางสาวกัลยรัตน์ คิมเข้ม
2404 042404 นายธีระพงษ์ จงรักษ์
2405 042405 นางสาวทัศนีย์ รุ่งเรือง
2406 042406 นางสาวจิตรานุซ ปัญญานะ
2407 042407 นางสาวหทัยชนก ศรีสวรรค์
2408 042408 นางสาวชลลดา ภูเต้า
2409 042409 นางสาวนุชนาฏ สุขชะ
2410 042410 นางสาวนิตยา เข่ืเอนสูงเนิน
2411 042411 นางสาววิชญาดา อิสระ
2412 042412 นางสาวธีรยา บุญเสรีม
2413 042413 บางสาวกนกพร บางศิริ
2414 042414 นางสาวอรอนงค์ โพธ'ไพร
2415 042415 นายวสันต์ ประทุม
2416 042416 นางสาวซนิษฎา เพชรฤทธี้
2417 042417 นางสาวดารารัตน์ ศรีรัตน์
2418 042418 นางสาวศิรประภา ออมอด
2419 042419 นางสาววรัตน์ฐนัน อินทร์กล่ัน
2420 042420 นายวสันต์ สินถ่าน
2421 042421 นางสาวเสาวลักษณ์ พันตรา
2422 042422 นางสาวนิลยา สิงห์ยะบุศย์
2423 042423 นางสาวเทียนทอง ดวงน้อย y /

2424 042424 นางสาวธาดารัตน์ สาคร /  / ษ !  15 'ไ
2425 042425 นางสาวภารดี ทรัพย์สิน ร* 1  ]

7* 3 /

วั̂ £^โเารก^V
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 o สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
2426 042426 นายอิทธิพล บุตรสะไส
2427 042427 นางสาวบุษยมาศ หัดทะวงศ์
2428 042428 นางสาวสุภากร กวดนอก
2429 042429 นางสาวอัญชลี รักธัญกิจ
2430 042430 นางสาวสิริประภา จันทร์คูณ
2431 042431 นางสาวสุนิสา ป้ตคามินท์
2432 042432 นางสาวมานิตา เยฃะจร
2433 042433 นางสาวธนิษฐา ทองจีน
2434 042434 นางสาวอาทิตยพร ฉิมมาลี
2435 042435 นางสาวอาภัสรา ดงแสนสุข
2436 042436 นางสาวนิรมล เจริญ
2437 042437 นางสาวภาวิณี เครือแสง
2438 042438 นางสาวเนตรชนก เกลี้ยงเกลา
2439 042439 นางสาวซนิภา คู่ มสกุล
2440 042440 นางสาวจริยา สายทอง
2441 042441 นางสาววรัญญาภรณ์ หลีหบุด
2442 042442 นางสาว'ชนากาญจน์ ทองดีเลิศ
2443 042443 นางสาวพรประภา โซคดี
2444 042444 นายจักรกฤต วิญญาสุช
2445 042445 นางสาวหน่ึงฤดี คุ้มด้วง
2446 042446 นางสาวเกศกนก ยงเพชร
2447 042447 นางสาวอารียา นามขันธ์
2448 042448 นางสาวแวรอพีอะห์บาเน็ง /  ^ ^ \ ^
2449 042449 นางสาวปิยะนุซเจียมจันทร์ ~ J -  \  v
2450 042450 นายสุริยา ไพรบูรณ์ H j ^ ^

§2
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2451 042451 นางจิรพรรณ ยศนันท์
2452 042452 นายขยรพ วัฒนาทรัพย์เกษม
2453 042453 นายธนพงษ์ ฟ้กเท่ืเอง
2454 042454 นางสาวปพิซญา กฤษวงศ์
2455 042455 นายนิรุซ บัวทอง
2456 042456 นางสาวเปียมลาภ เข็มเพ็ขร
2457 042457 นางสาววารุณี เศิกคิริ
2458 042458 นายสดายุ อ่อนพรม
2459 042459 นางสาวธัญญาภรณี กาศสกูล
2460 042460 นางสาวมานิสา คำวิไล
2461 042461 นางสาวณิซนันทน์ กาวิชัย
2462 042462 นางสาวพัชรินทร์ ข่ืนใจ
2463 042463 นางสาววรรณนิษา เรียงเถื่อน
2464 042464 นางสาวอภิญญา ภูฆัง
2465 042465 นางสาวคิริกัญญา อินทุมาร
2466 042466 นางสาวพรรณอร แก้วเรือง
2467 042467 นายวุฒิพงษ์ ยับตะพันธ์
2468 042468 นายวิระชาติ สมเที่ยง
2469 042469 นางสาวกนกวรรณ เพียรสุข
2470 042470 นางสาวอรอุมา หมัดนุช
2471 042471 นายซาคริต อาลีมีน
2472 042472 นางสาวดาราพร มิ่งเมือง
2473 042473 ว่าที่ร้อยตริหญิงพรสุดา จ ูจ ัน ท ร ์/
2474 042474 นางณภัทร เอี่ยมเลิศ เ  / /

2475 042475 นางสาวชิดชนก แสบเสนา แ ก ุ 1 ’/  1  &i p
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2476 042476 นางสาวจารุวรรณ เปรมพวง
2477 042477 นางสาวรัตนาภรณ์ สุขขัยศรี
2478 042478 นายศุทธิกร เรืองยุบล
2479 042479 นางสาวฃนิษฐา กลึงสำโรง
2480 042480 นายธีรดลย์ ศรีชาติ
2481 042481 นางสาวกนกพร อยู่โต๊ะ
2482 042482 นายปฤทธา ระดาพงษ์
2483 042483 นางสาวนวมินตรา บัวบาน
2484 042484 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองล้วน
2485 042485 นายเจษฎา รักษาภักดี
2486 042486 นางสาวดารุวรรณ นามโนนเขวา
2487 042487 นางสาวพรพนา โกฏิแก้ว
2488 042488 นางสาวเจนจิรา ศรีมนิลา
2489 042489 นางสาวนูราซีกีน ดอเล๊าะ
2490 042490 นางสาวสินี'นาฏ งามแสง
2491 042491 นางสาวนํ้าเพชร ป้องซาลี
2492 042492 นางสาวนาเรีย มายิ
2493 042493 นางสาวพรรณนิภา ทับทิมเมือง
2494 042494 นายอารียะชล ทะเจริญ
2495 042495 นายอภิวัขร์ มหินตรียานนท์
2496 042496 นางสาวอรณี หาญลำยอง
2497 042497 นายสิรวิชญ์ จุฑาพรรณนาชาติ
2498 042498 นางสาวพิขซานันทิ สุขรักษา ^ _____ x  ^
2499 042499 นางสาวปริญญาภรณ์ ส ินปร4สร ิข ้:;f  A  y f \
2500 042500 นางสาวบิศาบาล สุขช่วย /  \  ’ 1 & J

% จ พ ใ ร ก ^ '
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2501 042501 นายพฐสรร รัชตะชาติ
2502 042502 นางสาวนะลิตา โกษาแสง
2503 042503 นางสาวรังลิยา ตองอ่อน
2504 042504 นางสาวการีมะห์ ปาเนาะ
2505 042505 นางสาวสุนิษา ภารตระศรี
2506 042506 นางสาวยุพิน นามยศชวา
2507 042507 นางสาวสุริศา จันทนา
2508 042508 นางสาววลัยพร ดวงสิน
2509 042509 นายธีรศักดิ้ อินเลี้ยง
2510 042510 นางสุภาวดี สกุลโพน
2511 042511 นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศกดึ๋
2512 042512 นายไชยวัฒน่ วัชซวัลคุ
2513 042513 นางสาวปิยธิดา เหลือผล
2514 042514 นางสาวพัชราวดี นามเจริญ
2515 042515 นายชนะกานต์ หวังนิเวศน์กุล
2516 042516 นางสาวณัฐกฤตา สุขกิตติ
2517 042517 นางสาวป้ทมาวรรณ บรรลือทรัพย์
2518 042518 นางสาวณัฐสุภา สุทธา
2519 042519 นางสาวณัฐพร สุปีนะ
2520 042520 นางสาวพัซรินทรี โพธิวัฒน์
2521 042521 นางสาวสุภาลินี ต่างประโคน
2522 042522 นางสาวอันชรี ไชยนุต
2523 042523 นายจักรพันธุ โทวันบัง 7/ ' ^ ^
2524 042524 นางสาวรัชดาภรณ์ บาลโสง /  / f  f /  \
2525 042525 21. 1 y ® / ,  ก V  r i l  นางสาว'จุฑาณฐธน'พร นาคยเน ุ๊ X  .J3  v  p; 1
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2526 042526 นายปรีชา โชคชัย
2527 042527 นางสาวราตรี เจียมหทัยรัตน์
2528 042528 นางสาวอัมสฎางค์ สิงห์คราม
2529 042529 นางสาวจิราวรรณ โพธ'หล้า
2530 042530 นางสาวกานต์พิขชา คงม่ัน
2531 042531 นางสาววริศฐิภา มากไธสง
2532 042532 นางสาวลักษมี ดวงมาลา
2533 042533 นางสาวฑิตยา เสงี่ยมทรัพย์
2534 042534 นางสาวจิราพร ศรีมุล
2535 042535 นางสาวณัฐกานต์ แก้วกระจก
2536 042536 นางสาวศุรี'พร มณีจร
2537 042537 นายศราวุธ นิสกุล
2538 042538 นางสาวนภาพร บุญเกิด
2539 042539 นางสาวจิตปาลี วนิชธัญญาทรัพย์
2540 042540 นางสาวสุกัญญา โกลีลา
2541 042541 นายกิตติวุฒิ กิตติวุฒิไกร
2542 042542 นางสาวปรีญากร จรัสพันธ์
2543 042543 นางสาวลัยนุน กาแมแล
2544 042544 นายธีร์รัซซ์ ไตรภูริซสิน
2545 042545 นางสาวมิ่งขวัญ ตามถ่ินไทย
2546 042546 นางสาวชมัยทิพย์ โพธ๋ึอินทร์
2547 042547 นางสาวพรทิพา จินะแก้ว ^ ------ ^
2548 042548 นางสาว'ปืทมาวดี อุตอามาตย์ /  /  -—
2549 042549 นางสาววรัญญา มนตรีศรี t  /§0>21พั\
2550 042550 นางสาวกุลธิดา สุกันทา

S-Io ^  1

^ ■ พ /ท ใ ? '
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2551 042551 นางสาวลลิตวดี เขียวสวาท
2552 042552 นางสาวพัชราภรณ์ ทองใย
2553 042553 นางสาวขนิกานต์ ช่วยเกิด
2554 042554 นางสาวสุวิกานต์ ดาดี
2555 042555 นางสาวพิมพ์มาดา เซษฐสิงห์
2556 042556 นางสาวอรนุซ โกฏิแก้ว
2557 042557 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง
2558 042558 นางสาวรุ่งอรุณ วงษ์สิงห์แก้ว
2559 042559 นางสาวธนพร เติมเกาะ
2560 042560 นางสาวอภิซญา ศรีซมภู
2561 042561 นางสาวพิซญานัน ภู,เสือ
2562 042562 นางสาวกาญจนี ยอดสิลา
2563 042563 นางสาวปรัชญานาถ ไชยมูล
2564 042564 นางสาวปณิตา หอมระร่ืน
2565 042565 นางสาวธัชกร วรรณหอม
2566 042566 ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ภูริวัฒนปราการ
2567 042567 นางสาวศศิวิมล ราชานนท์
2568 042568 นายนนท์ภพ หมื่นชำนาญ
2569 042569 นายสาธิต จันทร์หอมกุล
2570 042570 นายกันตภณ กันภัย
2571 042571 นายศักดี้เสรี ปานอํ่า
2572 042572 นางสาววรรณิดาพระทวี - _
2573 042573 นางสาวสุธิตา ชุมรัตน ์ / / /  ------- \
2574 042574 นางสาวสิริรัตน์ โชคมงคลกิจ /  /  ^

2575 042575 นางสาวชนาพร สิงฃรณ์ i%'-l-------------------------------------- ------------- VW-\— & iTA---- ร
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ *10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
2576 042576 นางสาวจิตติมา แก้ววิเศษ
2577 042577 นายพิเขษฐ ทรัพย์สุข
2578 042578 นางสาวอมรรัตน์ อยู่เย็น
2579 042579 นางสมใจ คุ้มเดช
2580 042580 นายธนกฤต สมคะเนย์
2581 042581 นางสาวซลิตา วงษ์หาบุตร
2582 042582 นางสาวอติกานต์ ไล่กสิกรรม
2583 042583 นางสาววราภรณ์ สอนกลาง
2584 042584 นายศราวุธ เฉลียสว
2585 042585 บางสาวนพัทศร แก่นแก้ว
2586 042586 นายพลชัย ดีรอด
2587 042587 นายสายชล ชูมก
2588 042588 นางสาวสุวิมล สร้อยเสน
2589 042589 บางธนัซพร ไชยสาร
2590 042590 นายประวิตร จันทร์อับ
2591 042591 นายสิทธิพันธ์ รังสิยาวรานนท์
2592 042592 นางสาวสุพิซฌาย์ ถกลประจักษ์
2593 042593 นางสาวปิยพร สัตย์ซ้ํา
2594 042594 นางสาวอัญซิสา แสนสุขทวีทรัพย์
2595 042595 นางอาทิตยา ขวัญมา
2596 042596 นายณัฐภัทร บำรุงเผ่า
2597 042597 นางสาวปิทมาพร แขกเมือง __
2598 042598 นายอมรเทพ สุพิมพ์ Z '  ^ —
2599 042599 นางสาวสกุลกาญจน์ กาฝาก เ  / k | 4  y j j \

2600 042600 นางสาวธน์ญญา จีนกลาง [ % '  y  1

^ ท ั่^ /]โท ร
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี \ 0  ส ิง ห า ค ม  2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2601 042601 นางสาวณัฐขาวดี แจ้งกระจ่าง
2602 042602 นายศิรสิทธี้ สิริกุณขนาวงษ์
2603 042603 นางสาวสุจีรนุช งามข่ืน
2604 042604 นายวซิรจักรี ศรชนะ
2605 042605 นางสาวภัทราภรณ์ ใจรักษ์
2606 042606 นายอานันต์ ทรงกิตเจริญ
2607 042607 นางสาวรีฮัน สะมะปะ
2608 042608 นายศรัณย์ภัทร วัจนไพศาล
2609 042609 นางสาวพรรณิภา นามโฮง
2610 042610 นางสาวสิริยากร บัวคร้ืน
2611 042611 นางสาวกาญจนา อ่วมจ้อย
2612 042612 นางสาววันวิสาข์ ช่างต่อ
2613 042613 นางสาวธนภร ศรีวิเชียร
2614 042614 นางสาวรัตนาภรณ์ ตันเรือง
2615 042615 นายอภิสิทธี้ ล่องแซง
2616 042616 นางสาวพักตร์ประไพ สุวรรณพานิข
2617 042617 นางสาววัชราภรณ์ กูฎโสม
2618 042618 นางอารีรัตน์ เครื่องทิพย์
2619 042619 นางสาวปราณปริยา งอกคำ
2620 042620 นางสาววาสนา ประกอบแก้ว
2621 042621 นางสาวสกาวเดือน บูรณชน
2622 042622 นางสาวศิริพร กุดัน
2623 042623 นางสาวนราพรซิวเซ่ง ' x
2624 042624 นางจันทนา เจริญยิ่งสุขจินด^ A  \
2625 042625 นางสาวจุฑามาศสีสุกเพข ร ^ ^  ' ' ^ ^ .  \  J j j q i J
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2626 042626 นายจิรพนธ์ สร้อยไทร
2627 042627 นางสาวนันทกา ฐานโพธ๋ิ
2628 042628 นางสาวจารุพร แน่นแฟัน
2629 042629 นายสิทธิโชค นวลมะลัง
2630 042630 นางสาวนิศารัตน่ สอนตะโก
2631 042631 นายธนกร คนกล้า
2632 042632 นายอนุสิทธึ๋ ปีนดี
2633 042633 นายถิรวัฒน์ เฟือยปีญญา
2634 042634 นางสาวณิซาภา แพอาดุลย์
2635 042635 นายพัฒนพงษ์ ยวงทอง
2636 042636 นางสาวคิรินภา สีหาบุตร
2637 042637 นายณิฃานันทน์ เจริญเชื้อ
2638 042638 นางโสมมนัส สวัสด้ีนะที
2639 042639 นางสาวฐิตินันท์ ครุธาโรจน์
2640 042640 นายวัซรพล เจริญทัศน์
2641 042641 นางสาวมินทีตา ใจเสือ
2642 042642 นางสาวทรรศนพร ประคองใจ
2643 042643 นางสาวสุภาพร พูลคิริวัฒนา
2644 042644 นางสาวสุพรรษา คำมั่น
2645 042645 นางสาวพลอยไพลิน ลีลาน้อย
2646 042646 นางสาวปวริศา ภาคแก้ว
2647 042647 นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธ้ี
2648 042648 นางสาวฝืนภิรมณ์ แจ่มผล
2649 042649 นายอาทิตย์ ภูมิพัฒน์ /  / j T 'r  7 H \  \
2650 042650 นางสาววรญา เล็กประชา ^  \ ; ท ั่บ ุ^ /

../เร#5
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขืยน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2651 042651 นางสาวภารวี พวงไพบูลย์
2652 042652 นายณัฐวุฒิ พลซา
2653 042653 นางสาวสุปรียา แก้วเจริญ
2654 042654 นายนฤภพ วัยครุฑ
2655 042655 นางสาวพรนัขขา ไกรสุทธา
2656 042656 นางสาวนงลักษณ์ ณวงศ์ดวง
2657 042657 นางสาววซิรภรณ์ พิลาโสภา
2658 042658 นางสาวกุหลาบ อัศวณัฐธัญ
2659 042659 นางสาววิภาวี ศิลประดิษฐ์
2660 042660 นางสาวกรรวี เอี่ยมสะอาด
2661 042661 นางสาวสุภาวดี บาลวิมนต์
2662 042662 นางสาวดวงกมล จันทะบาล
2663 042663 นางสาวทัศน์วรรณ กันนา
2664 042664 ว่าที่ร้อยตริสุรเกียรติ จันทะมาตย์
2665 042665 นางสาวอุษารัศมี้ เขาเขจร
2666 042666 นางสาวทิพย์รัตน์ กันนา
2667 042667 นางสาวฐิติพร ยอดหวาน
2668 042668 นายนวพล ทองข่ืน
2669 042669 นางสาวเพ็ญพักตร์ สำเภา
2670 042670 นางสาวปรัซญาพร ดาวเรือง
2671 042671 นางสาวสาริศา โซติวัขรเมธา
2672 042672 นางสาวปวัณนา หรุ่นนุพันธ์
2673 042673 นางสาวอารินา ล่าเตะเกะ s '

2674 042674 นายพิตรพิบูล มีเหง้า
(  /V a/^n

2675 042675 นายพิฃยา เพียสา Ej° X y  ■  n

เ §  WbLJA
การถ''ทั่^

'.'ษ,
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รายซ่ืฮผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 o  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2676 042676 บางสาวนํ้าผึ้ง เนื้อทองงาม
2677 042677 นางสาวศิริบันท์ กินรมย์
2678 042678 นางสาวณัฐวลัย เผ่าพันธ์ดี
2679 042679 นางสาวซิยารัต หลังสกุล
2680 042680 นางสาวเพลินจิต อาจหาญ
2681 042681 นางสาวมาลินี พลายละหาร
2682 042682 นางสาวโยธกา กสิคุณ
2683 042683 นางสาววรรณพร อำนักมณี
2684 042684 นางสาวรัตติยา กางมูล
2685 042685 นายกีรติ รักษาพล
2686 042686 นางสาวฃนกนันท์ ขัยสงคราม
2687 042687 นางสาวนุซภินันท์ สนิทปู
2688 042688 นายนัทธพงศ์ ขมภูเจริญ
2689 042689 นายสุพัฒนพงษ์ นีกกาเวสา
2690 042690 นายกฤษฎา กริซนอก
2691 042691 นางสาวกนกนิภา ภูผิวผา
2692 042692 นางสาวคราวรรณ หงษวิเศษ
2693 042693 นางสาวปาลิตา บทมาตย์
2694 042694 นางสาวสุภัทรา พันธ์จันทร์
2695 042695 นางสาวอังคณา จักรรม
2696 042696 นางสาวบุษยมาศ ทองดี
2697 042697 นางสาวพลอยไพลิน นามไตร
2698 042698 นางสาวกซามาส รอดวินิจ s '  —
2699 042699 นางสาววราภรณ์ไชยสนาภูนื้ / ?  X  A  T / )  \

2700 042700 นางสาวธนวลัย มงคล tjj  [ ' ไ ^ ^ ^  ^

*  /  v

ท ั่^ น /  'ทารโ



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2701 042701 นายดำริ หวันทา
2702 042702 นายวิษณุ มะลานวล
2703 042703 นางสาวกฃพร ผิวดำ
2704 042704 นางสาวรักษณาลี แอ่งสุข
2705 042705 นางสาวบุหลัน ระหา
2706 042706 นางสาวกรนันท์ พันพรม
2707 042707 นางกมณ'ซนค คำบึงกลาง
2708 042708 นายอนุวัติ เพ่ืเองน้อย
2709 042709 นายทัศน์พล เพียง,กักดึ๋
2710 042710 นางสาวเบญจวรรณ ศิริอารุณปีญญา
2711 042711 นางสาวเพ็ญนภา ไชยหล่อ
2712 042712 นางสาวกีรติญา แกล้วกล้า
2713 042713 นางสาวปราณี สักดีแสง
2714 042714 ว่าที่ ร.ต.หญิงวารินทร์ซญา ข่ืนซม
2715 042715 นางสาวปียธิดา กิตวงศ์
2716 042716 นางสาวดาวฤทัย เบ้าธรรม
2717 042717 นางสาวปติญญา สมผล
2718 042718 นางสาวสุกานดา เจือจันทร์
2719 042719 นางสาวเนตรดาว ทรัพย์ร่มเย็น
2720 042720 นางสาวสุธาลินี ด้วงพลับ
2721 042721 นางสาวจุฑามาศ อนุเครือ
2722 042722 นางสาวบณธิดา เพ็ณอ่ิม
2723 042723 นางสาวสิรีธร ประดิษจา /  ^ ------- .^
2724 042724 นางสาวทัศนีย์ กุมภกรณี เ  /  ! 'T  A  A ' p \  \
2725 042725 นางสาวซัญญา ปีญญาแปง[ d l  [ \ / / \ .  ^  เ ^ ใ ]
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ซ่ือสกุล
2726 042726 บายจิตพล ศุภมันตา
2727 042727 นางสาวสุวิตา สิทธิบุตร
2728 042728 นางสาวหทัยรัตน์ นวลศรี
2729 042729 นางสาวกัญญ์วรา สามาอาพัฒน์
2730 042730 นายภูติศ จันทบูรณ์
2731 042731 นางสาวเกศศิรินทร์ คงขำ
2732 042732 นางสาวธัญวรัตน์ ชินนา
2733 042733 นางสาวพรนภา บุญวงศ์
2734 042734 นางสาวคิริพร ทองวัตร
2735 042735 นายวรุฒ นพปุณณกรณ์
2736 042736 นางสาวปวีณ ศาสบัส
2737 042737 นางสาวนิศวชล อุปะระมี
2738 042738 นางสาวจิรวดี ศรีริรมย์
2739 042739 นางสาวประภาวดี ประชุมเหล็ก
2740 042740 นางสาวหอมจันทร์ สุขสา
2741 042741 นายภาคิบัญฐ์ ดอกกุหลาบ
2742 042742 นางสาวปรียาภัทร มั่นเพ็ซร
2743 042743 นางสาววิมฬรัฏธ์ เยี่ยมราตรีสกุล
2744 042744 นายรัฐพงษ์ การะเกษ
2745 042745 นางสาวณ์ฐพร ทองศรี
2746 042746 นางสาวธัญญาเรศ ลุงมาก
2747 042747 นางสาวพันมัย ฤทธ๋ึอยู่ -------
2748 042748 นางสาวป้ทมา ภูเงินขำ / ___  \

ร ' * \
2749 042749 นางสาวกมลลักษณ์ เผือกประพันธั2lo [ k | | a : h  ไ

/ M % ฝ  1 ท

2750 042750 บายนราธิป ศรีบุญเพ็ง \ ^  y ท่ี® ! M
น  f, *๗F 'M  A ษ7

£ ^ ก า ร ^ ^ ^ '

หน้า 285 ถึง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
2751 042751 นางสาวจุฑารัตน์ ต๊ะสุ
2752 042752 นางสาววิลาวัลย์ ผิวพรรณ
2753 042753 นางสาวกฤติยา ชอบงาม
2754 042754 นางสาวปวีณา แก้วงาม
2755 042755 นางสาวธนิยา สังข์ทิตนุ
2756 042756 นางสาวศุภรัตน์ แสงแก้ว
2757 042757 นางสาวกัณฑ์กนิษฐ์ สว่างใจธรรม
2758 042758 นางสาวอารียา สุรสุฃ
2759 042759 นางสาวกมลรัตน์ อมาตสมบัติ
2760 042760 นายธีรวัฒน์ มูลสาร
2761 042761 นางสาวอาทิตยา ฮมแสน
2762 042762 นางสาวสุธีรัตน ์ ภธีตานนท์
2763 042763 นางสาวแก้วนภา สุรารักษ์
2764 042764 นางนันทิดา ผาสุขสม
2765 042765 นางสาวธิดาพร ปรุสันเทียะ
2766 042766 นางสาวสุภัสตา โพธโทรย์
2767 042767 นายนฤมล เชื้อสาวถี
2768 042768 นางสาวสิริขวัญ ศรีอุดร
2769 042769 นางสาวพรพินท์ บางสิริ
2770 042770 นางสาวนิลุบล เผ่าทะขัย
2771 042771 นางสาวเนตรวรา ศรีสิน
2772 042772 นางสาวไพอัส จิ '
2773 042773 นางสาวศรัญญา นันทะสา
2774 042774 นางสาวกรวิภา เหลาลาภะ \ เ ^ ^ /  \  ท เ
2775 042775 นางสาวซญานิน บรรเทิง vl\ Jill )£ )

^ 7 < / V



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2776 042776 นางสาววันฟาดีลละห์ แวเย็ง
2777 042777 นางสุรดา เดขาวายุภักษ์
2778 042778 นายภูมิพาสิษฐ์ เดซาวายุภักษ์
2779 042779 นางสาวพิมซนก ศรีหนองแก
2780 042780 นางสาวสุภานิตย์ ซาญนอก
2781 042781 นางสาวรุ่งฤดี พุทธมงคล
2782 042782 นางสาววิภารัตน์ บัวนุ่ม
2783 042783 นางสาวกนกวรรณ ประซารุง
2784 042784 นางสาวกฃภร ภัทรประเสริฐ
2785 042785 นางสาววราภรณ์ พุทธวงษ์
2786 042786 นางสาวธัญขนก สังข์วารี
2787 042787 นางสาวปรียาวดี คำวัน
2788 042788 นางสาวปุญขรัศมี้ คำสีทา
2789 042789 นางสาวนพรัตน์ จันทะวงค์
2790 042790 นางสาวศุภสุตา ตนภู
2791 042791 ว่าที่ร้อยตรีญานวรุตต์ เทียมอ้อ
2792 042792 นางสาวนาฏยา ยอดสง่า
2793 042793 นางสาวนุซนาถ คงสรรพ
2794 042794 นางสาวสิริวรางคํ บางนิ่มน้อย
2795 042795 นางสาวประวีณ ประซากุล
2796 042796 นายพูลศักดิ้ การภูธร
2797 042797 นางสาวศรัญญา ศรีเคน
2798 042798 นางสาวสุธรรมา สุตันตวรรณกุล
2799 042799 นางสาวอนาวิลา เพ็ซรวิส์ย /(■ '(
2800 042800 นายวับซาติ ลุนสาร y \1 J,. Ay
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2801 042801 นางสาวพิญาภัค เนาวิรัตน์
2802 042802 นางสาวอรอุมา ผ่องแก้วอินทร์
2803 042803 นางสาวณีฐซยา ดิษเจริญ
2804 042804 นางสาวสุภาวดี เจิดพิมาย
2805 042805 นางสาวเบญจวรรณ เกียวรัตน์
2806 042806 นายอดิศักดิ้ เพชรดี
2807 042807 นางสาวภัทรสุดา สุขประเสริฐ
2808 042808 นางสาวกฤษกัญญา บุบผาโภซน์
2809 042809 นางสาวกุลณัฐ หาดจันทร์
2810 042810 นางสาวสุขาดา คำมาเกี๋ยง
2811 042811 นางสาวเมธานันท์ มณีผล
2812 042812 นางสาวธวัลรัตน์ สุวรรณจันทร์
2813 042813 นางสาวกุ้งนาง ของสงคราม
2814 042814 นายเจตณัฐ พุกาธร
2815 042815 นายธนโชติ ใจแสน
2816 042816 นางสาวจีรนันท์ กำมหาวงษ์
2817 042817 นายเกียรติภูมิ ประทุมปี
2818 042818 นางสาวนพิดา อาจกมล
2819 042819 นางสาวบุญฑริกา สร้อยจิตร
2820 042820 นายอนุวัฒน์ ฝพ าท ย ์
2821 042821 นายพงษ์เทพ ทองต้ัง
2822 042822 นายศภชัย ทองเหม .
2823 042823 นายสุรชิต ศักดิ๋วิเศษ /  ^ -------
2824 042824 นายวัชรพล บุษบงค์ 1  / f  โ
2825 042825 นางสาววรดา มาลาศรี ^  y / / y  )

& S I VmStV

หน้า 288 ถึง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ชื่อ - ซื่อสกุล
2826 042826 นางสาวขมพูนุท เจริกุล
2827 042827 นางสาวนัยนภา หนูเสน
2828 042828 นางสาวภัทรา แป้นกลาง
2829 042829 นายศุภณัฐ ฤทัยแจ่มขื่น
2830 042830 นาย'ซินกฤต เวียงธรรม
2831 042831 นายพรเทพ เฉลิมศรี
2832 042832 นางสาวนวีนดา จงใจรักษ์
2833 042833 นางสาวอารีรัตน์ บูรณพันธ์
2834 042834 นายศรายุธ อ่อนหวาน
2835 042835 นายธีร์รัขซ์ ธนาธิปปพนโขค
2836 042836 นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ
2837 042837 นายกนกพล คลข่ือ
2838 042838 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง
2839 042839 นางสาวกมลขนก ซาลี
2840 042840 นางสาวทัศนิม หะยีดารียอ
2841 042841 นางสาวพิจิตรา ศิลาโชติ
2842 042842 นางสาวกซามาส เอี่ยมแก้วประเสริฐ
2843 042843 นางสาวอาทิตยา คำเขียว
2844 042844 นางสาวสุพรทิพย์ ยมศรีเคน
2845 042845 นางสาวมุกดา กระแสโท
2846 042846 นางสาวพิซญา จันทมงคล
2847 042847 นางสาวยุวดี เรืองเทพ
2848 042848 นางสาวลัคนา ศรีมณี ^ ___ ^
2849 042849 นางสาวอรกานต์ ใจ ป ีก ษ ์/ r  a / * ^ \  \
2850 042850 นางสาวธนัขพร ฆ้องทอ'! แ เ [ พ  ^ 1 !

ษ ^ /โ ท ร ท ุ^ ' ร ' '
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี iO สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
2851 042851 นางสาวเจนจิรา บุตรผา
2852 042852 นางสาวกมลชนก มูลคำสี
2853 042853 นายเจษฎากร ทองทวิง
2854 042854 นางสาวจุรีรัตน์ กางนอก
2855 042855 นายสุวพิชญ์ กมลวุฒิ
2856 042856 นางสาวมณิสรา ยินเสียง
2857 042857 นางสาวทิพกา ศรีดาว
2858 042858 นายวิโรจน์ อ่วมเจริญ
2859 042859 นายพรหมประสิทธึ๋ แสงอ่อนตา
2860 042860 นางสาวสโรชา ภู่ระย้า
2861 042861 นางสาวศุภรานันทิ สันตา
2862 042862 นางสาวเพ็ญพิซซา แท่นแก้ว
2863 042863 นางสาววิมลรัตน์ หนูรอด
2864 042864 นางสาวบงกซพร ภารสงัด
2865 042865 นางสาวนามิ ซาไก
2866 042866 นางสาวเปรมฤทัย ละเอียด
2867 042867 นายรณวรรธ ชูคำ
2868 042868 นางสาวอรสิริ อภิสุขสิริ
2869 042869 นางสาวเกตุวดี เจริญสุข
2870 042870 นางสาวกาญจนา นาเจริญ
2871 042871 นางสาวปนัดดา บุตรโท
2872 042872 นางสาวศุภสุตา สัณฑมาศ
2873 042873 นางสาวนวรัตน์ สถาพรพานิซ / '  ^ ___  ^
2874 042874 นางสาวกาญจนา ห อยสก ุล / / 1  ข ั้1 \
2875 042875 นางสาวอังคณา สินสมทร์ {-เ1 ' ร ิ0 \ - {  ■ /  rf>)
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2876 042876 นางสาวนัตติญา ศรพิชัย
2877 042877 นางสาวปิยะวัน ห่อดี
2878 042878 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
2879 042879 นายธนรัตน์ สุทา
2880 042880 ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พระสมิง
2881 042881 นายธีรเกียรติ ส้มฤทธ้ีตระกูล
2882 042882 นางสาวนริศรา บุญคง
2883 042883 นางสาวพัชราภรณี กันไชย
2884 042884 นางสาวพรสุดา สุขดี
2885 042885 นางสาวชัลวาณีย์ มะเย็ง
2886 042886 นางสาวรจเรศ แก้วคำเครือ
2887 042887 นางสาวสุภัควิภา สุทธิสนธ้ี
2888 042888 นายอนุชิต ศรีดา
2889 042889 นางสาวญาณภา โสภารัตนาทูล
2890 042890 นางสาวจารุวรรณ สุ่มมาตร
2891 042891 นางสาวพรรธน์ชญมน แก้วทุมลา
2892 042892 นางสาวดรุณี นาคคำ
2893 042893 นายอภัยจิตร สีรักษ์
2894 042894 นางสาวส้อแหยะ ยาซะรัด
2895 042895 นางสาวอารียา มาลาวงษ์
2896 042896 นางสาววัชราภรณ์ จันทร์มิศรี
2897 042897 นางสาวกุลสตรี คะยาบุตร
2898 042898 นางสาวศุภากร สุดเลิศ
2899 042899 นางสาวลิบีนาฏ เสาร์จันทร์ / f  'p \
2900 042900 น า ง ส า ว ณ ัฐ ก า ญ จ น ์ก า ญ จ น ^ • ไ) 1 -%
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ซื่อ - ขื่อสกุล
2901 042901 นางสาวอุมาวดี พุทธา
2902 042902 นายธนศักดื้ สุภเสถียร
2903 042903 นางสาวรัตนา ศรีละ
2904 042904 นางสาวนิซา คำสิงห์
2905 042905 นายกันตพัฒน์ ศุภพันธ์
2906 042906 นายศตวรรษ เสาวรัตนพงษ์
2907 042907 นางสาวพรธิตา ประจิมนอก
2908 042908 นายอนุพงษ์ วรรณโคตร
2909 042909 นางสาวพิซซาพร โสระดา
2910 042910 นางสาวกรรณิการ์ หาญยะ
2911 042911 นางสาวปณัสกาญจบ์ จุไล
2912 042912 นางสาวกมลวรรณ เกิดเมฆ
2913 042913 นางสาวสิริยากร วิริยะพันธ์
2914 042914 นางสาวธนิษฐา ศรีโสดา
2915 042915 นายมะฮาขัน เปาะฮะ
2916 042916 นายพีรวัจน์ ประภาสโนบล
2917 042917 นางสาวสุพัตรา ศรีพรวรรณ์
2918 042918 นางสาวณัฐวิภา วันทอง
2919 042919 นางสาวสมยุพา โพร้ี'ทอง
2920 042920 นางสาวณุรีสา แฉมิง
2921 042921 นางสาวธัญจิรา จันฑรเศรษฐ์
2922 042922 นายสทธิพงศ์ โหมดทอง
2923 042923 นางสาวยู'วารีย๊ะดอเลาะ ^ ------- ^ ' ' N\
2924 042924 นายภานุเดซ แก้วประจำ {  (  1' '  /  i  j '  \
2925 042925 นางสาวสพัตรา เบ้าทอง ภั! ( \  ): --------- \ บ้. V— -----พัษพั/

'•ไ,.'"
โ '^จ ั//โท รก '^
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1© สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซื่อ - ช ื่อสกุล
2926 042926 นางสาวสุปรียา ษิญญาเสมอทรัพย์
2927 042927 นางสาวกนกกาญจน่ ไซยกำเนิด
2928 042928 นางสาวนิศา'ชล อาจวงษา
2929 042929 นางสาวอินทุอร ถาพร
2930 042930 นายปฐมพร ปานขาว
2931 042931 นางธนัญญา หงษา
2932 042932 นางสาวศริยา นิลประเสริฐศักดึ๋
2933 042933 นายกรวีร์ สุทธิประภา
2934 042934 นางสาวหมายซูเราะห์ หะยีสาและ
2935 042935 นายอภิวัฒน์ บำรุง
2936 042936 นางสาวศุภาพิชญ์ ชอบธรรม
2937 042937 นางสาวคณัสนันพ์ ฤทธิรณ
2938 042938 นางสาวหนึ่งฤทัย ดิษฐ์โรจน์
2939 042939 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีศักดา
2940 042940 นางสาวพิมพ์ภิลาศ จอดนอก
2941 042941 นางสาววิไลลักษณ์ ฤทธิณร
2942 042942 นางสาวทักษิณา จรบุรมย์
2943 042943 นายพัฒนศาสตร์ สิทธิ๋กาญจนพันธ์
2944 042944 นางสาวณัฐธยาน์ เยาวมาลย์
2945 042945 นางสาวพัฐธนัซกรณ์ สิงหวรบัญชร
2946 042946 นายศตวัฒน์ สามิบัต
2947 042947 นางกรกันยา พรมสูงยาง
2948 042948 นางสาวนิติยา ศัทธ'จันทร์ / "
2949 042949 นางสาวกานต์ชนก แก ้วบ ัวป ี^ r  N
2950 042950 นายพัฒนาสิทธี้ อรณศิริภมิ If; T?1
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^ทใรพั

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
2951 042951 นางธนิดา โทนะพันธ์
2952 042952 นางสาวปริมวดี บทมาตร
2953 042953 นางสาวจิราวรรณ อุกอาจ
2954 042954 นายนับทวัฒน์ งามยิ่งยืน
2955 042955 นายนนทภูมิ แสนสุข
2956 042956 นางเอมมิกา พะนิรัมย์
2957 042957 นางสาวประภัสสรา บุญสงค์
2958 042958 นายศิรวัฒน่ ดอกย่ิสุ่น
2959 042959 นางสาวขวัญใจ บุญแสร์
2960 042960 นายธีรรัชศร แสงงาม
2961 042961 นางสาวพานทอง บทมาตร
2962 042962 นายเตซินท์ ศุภเลิศ
2963 042963 บายภัทรพล สุดประโคน
2964 042964 นายภักดี ทะรารัมย์
2965 042965 ว่าที่ร้อยตรีพัสกร คุณารักษ์
2966 042966 นางสาวสุขานุช พานอังกาบ
2967 042967 นางสาวปาณิสรา รักเกื้อ
2968 042968 นางสาวภัทร์พิซา พานทอง
2969 042969 นายจิรัฎฐ์ รพีรุ่งเรืองกิจ
2970 042970 นางสาวศิรินันท์ กุตเสนา
2971 042971 นางสาวธิดาพร บึงอำพัน
2972 042972 นายนราวิขญ์ ทรงงาม
2973 042973 นางสาวภัคจิรา ชุมนวล
2974 042974 นางสาวสมิตา คอกพิมาย
2975 042975 บางสาวปวริคา โฉมเฉลา



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ข ื่อสกุล
2976 042976 นางสาวเสาวคนธ์ สมอดี
2977 042977 นายชาญวิทย์ ภูผา
2978 042978 นางสาวประภาพรรณ สนเอี่ยม
2979 042979 นางสาวอนัญญา พันธ์ไชย
2980 042980 นางสาวปียธิดา คำโปซิ
2981 042981 นางสาววิซุดา บุบผาวาส
2982 042982 นายธนพล ซินาภาษ
2983 042983 นางบีบีฮาบีบ๊ะห์ โต๊ะเตบ
2984 042984 นางสาวลดาวัลย์ คำมุงคุณ
2985 042985 นางสาวพรนภา ซึ่งรัมย์
2986 042986 นางสาวพัชรา สง่าศรี
2987 042987 นางสาวปรียาพร เสริมผล
2988 042988 นายพิชิต บุญช่วย
2989 042989 นางสาวอัญธิกา แสงปาก
2990 042990 นางสาวเพ็ญนภา สุถานา
2991 042991 ว่าที่ ร.ต.หญิงนวพร ละอองศรี
2992 042992 นายณรงค์วิทย์ ขาคำ
2993 042993 นางสาวพิณรัซฎ์ น้อยแก้ว
2994 042994 นางสาวเมธินี สีคำ
2995 042995 นายทนงศักดี้ ป่ากว้าง
2996 042996 นางสาวพัชรมน สุฃศิริ
2997 042997 นายกันตินันท์ อาศนะ
2998 042998 นางสาววรัญญาทรงชัย /  ___
2999 042999 นางสาวรัชนิกร แสงเพชร /  / P r  / ,  7 ; / \  \

3000 043000 นางสาววริศรา เอกจีน c|i  ̂ P P p p A 7 j ภฺบุเ
'

^ การท'0
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1๐ สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ซื่อ - ซื่อสกุล
3001 043001 นางสาวลัดดาวัลย์ ประมูลใหม่
3002 043002 บางสาวแพรวพรรณ อินทร์มา
3003 043003 นายสิงหเทพ กัลยาฤทธี้
3004 043004 บางสาวอุษา จันมา
3005 043005 นางสาวกมลฃนก แก้วเสนา
3006 043006 นางสาวอภิขยา นุ่มเหล็ก
3007 043007 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองมาก
3008 043008 นางสาวลัลนา วงษ์ประเสริฐ
3009 043009 นางสาวศุภรัขญา สาหร่าย
3010 043010 นายภานุพงศ์ พุฒเขียว
3011 043011 นางสาวศาตนับท์ แก้วอุดม
3012 043012 นางสาวเจสิตา ศิรกาญจนวาณิฃ
3013 043013 นางสาวเมขลา กระจ่างมนตริ
3014 043014 นางสาวอินทร์ธุอร โฃติจันทึก
3015 043015 นางสาวกัญจนพร บูรณะพิทักษ์
3016 043016 นางสาวกนกภรณ์ บูรณะพิทักษ์
3017 043017 นางสาวกาญจนา สอนคำจันทร์
3018 043018 นางสาวกัณฐ์ญาภัทร ผางจันทะ
3019 043019 นางสาวกัญญารัตน์ มานะงาน
3020 043020 นายสัพพัญญ ประทุมปี
3021 043021 นางสาวฐิติพร รังษ์ภโนดร
3022 043022 นางสาวบุสรา พรมพ้ัว
3023 043023 นายกฤษณพงศ์ อํ่าจิ่ว / ~
3024 043024 นางสาวนวนันศ์ เกิดนาค /  ร  ^  ไ)^ \
3025 043025 นางสาวสุมิสา ศรีสาคำ j 2JJ  1 £ 1

^  V yf  ̂ ๆ

ท ั่^ ก า ร ถ J
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3026 043026 นางสาวสิริกร กุลฑล
3027 043027 นางสาวไพลิน พิมทอง
3028 043028 นางสาวจุฑาลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง
3029 043029 นางสาวพนิตอนงค์ แก้วแพรก
3030 043030 นางสาวปียวรรณ สุวรรณ
3031 043031 นางสาวปริยาวรรณ ปริปุรณะ
3032 043032 นางสาวณภัค ไตรทิพย์
3033 043033 นางสาวรัตติยาพร วงค์พาน
3034 043034 นางสาวปณิดา เกณฑ์สาคู
3035 043035 นายนาวิน เมืองสุวรรณ
3036 043036 นางสาวณิซา ขวัญใจซาวไกรลาศ
3037 043037 นางสาวกัญญ์วรา สิงห์โต
3038 043038 นางสาวรุจิประภา สุขาทิพย์
3039 043039 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์แสงคำ
3040 043040 นางสาวทิศากร ซูศริดำ
3041 043041 นางสาวอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์
3042 043042 นางสาวลภัสรดา นิลมาก
3043 043043 นายศิริซัย ฉัตรแสงศุภวงศ์
3044 043044 นางสาวเปรมใจ เจนประโคน
3045 043045 นางสาวธมลวรรณ รอบแคว้น
3046 043046 นายเจริญทรัพย์ ทองกลม
3047 043047 นางสาววาทินี นงนุช
3048 043048 นางสาวสายชล เนาวโนนทอง,'''
3049 043049 นางสาววิวาห์ จั้นเขว้า f  \
3050 043050 บายธีรตักด มันกระโทก { ร* ( / ( y  j | i
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1C) สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
3051 043051 นางสาวจันวิภา สิริธนานุวัตร
3052 043052 นายปีญจพล นิลเขียว
3053 043053 นางสาวมณีรัตน์ นาเวียง
3054 043054 นางสาวสุณีสา ทองใบใหญ่
3055 043055 นายอดิศักดิ้ อาจคำพันธ์
3056 043056 นายจิราวุฒิ จิตจักร
3057 043057 นายอนุขา โสบุญมา
3058 043058 นางสาวรุจิรา ดาทอง
3059 043059 นายธบาพรรดี้ วิลาวรรณี
3060 043060 นางสาวพนิดา บุญส่ง
3061 043061 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ ขันสส่า
3062 043062 นางสาวจารุวรรณ กงเพชร
3063 043063 นางสาวอิสริยาภรณ์ โคตรมนตรี
3064 043064 นายทศพล จินดาบุตร
3065 043065 นางสาวสุวนันธ์ ทองคำ
3066 043066 ว่าท่ีร.ต.'หญิงณัฎฐ'า ทองสุข
3067 043067 นางสาวธารินี จรรยาดิลก
3068 043068 นางสาวอาอิซะฮ์ เบญมาหะหมัด
3069 043069 นายอิศรา ปีนทอง
3070 043070 นางสาวซัญญนิษฐ์ ภาคคำ
3071 043071 นางสาวรพีภรณ์ไกรเพชร
3072 043072 นายณัฐพงศ์ ปานเสียง
3073 043073 นางสาวพรรณีภา นิลทัย /

3074 043074 นายมงคล หวังผล /  A  A \

3075 043075 นางปกฉัตร ศรีมล เบ ุ J  f | j

หบ้า 298 ถึง 339



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3076 043076 นางสาวปีณฑิตา พักเกาะ
3077 043077 นายนพคุณ แซ่ล้ิม
3078 043078 นายบัณฑิต ทากิละ
3079 043079 นางสาวปียะดา พิมพา
3080 043080 นางสาวดวงฤทัย ไสยกิจ
3081 043081 นางสาวสุภัสสรา บุตรละกุล
3082 043082 นายสิปปกร อ่อนโอภาส
3083 043083 นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะตือเง๊าะ
3084 043084 นางสาวนัดดา สะแกกลาง
3085 043085 นางภัซราพรรณ สุริโย
3086 043086 นางสาวสรัลนุช ไชยสุวรรณ
3087 043087 นางสาวจาริณี แดงเดช
3088 043088 นางสาวกัตติมาศ แปลงาม
3089 043089 นางสาวกุสุมา วรเซษฐ
3090 043090 นางสาวคุภรัตน์ มีเนียม
3091 043091 นายฐิติพงศ์ สุดาทิพย์
3092 043092 นางสาวพิซชญา เคธรรมมะ
3093 043093 นางสาวอุไรพร เติมสุข
3094 043094 นางสาวไพลิน สมหวังพรเจริญ
3095 043095 นายก้องกิตตี้ อินกอง
3096 043096 นางสาวพัชราภรณ์ ชำนาญ
3097 043097 นายณัฐชนน พูลเณร
3098 043098 นางสาวกันยารัตน์ แสงพรหมศ ร / ' ^ ______
3099 043099 นางสาวพิมลวรรณ ตะเคียนงวม / L r  Aj
3100 043100 นายณัฐภัทร์เปลี่ยนชื่น [§บ [ ' ' น ุ่^ ร ั^ ^  M ,



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี P  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ข่ือ - ขื่อสกุล
3101 043101 นางสาวฐิติณันท์ เพิ่มทูล
3102 043102 นางสาวจรณินทร์ คำฤทธิ้
3103 043103 นางสาวเสาวลักษณ์ หม่อมพะเนาว์
3104 043104 นางสาวนันทิกานต์ โล่ห์คำ
3105 043105 นางสาวปณิดา ส่งเสริม
3106 043106 นางสาววรัญญา เกตุไพบูลย์
3107 043107 นายจิรภัทร ละแสง
3108 043108 นางสาวนารีทิพย์ กิจสมัย
3109 043109 นางสาวพิซญา อรรถกรวรรธนะ
3110 043110 นางอนงคํนุข ธนะจันทร์
3111 043111 นางสาวอรยา สีดา
3112 043112 นางสาวภัตฐศร วฃิรพันธ์วิชาญ
3113 043113 นางสาวสุพัช'รี คำนันท์
3114 043114 นางสาวจีระพันธ์ ทองเงิน
3115 043115 นางสาวภัทราพร ศรีรักษา
3116 043116 นางสาวรุ่งทิวา ศรีโมรา
3117 043117 นางสาวศุภลักณ์ จิตรจักร์
3118 043118 นางสาวอัจฉรา แก้วนับพา
3119 043119 นางสาวกนกพร โชติเสวตร
3120 043120 นางสาวรดาการ เรืองสมานวงศ์
3121 043121 นายลังวาร ทองมันปู
3122 043122 นางสาวพัซรียา ทูนพุฒ
3123 043123 นางสาวจิราวรรณ จำปาเรือง / ’ ^ ____ _ > N
3124 043124 นางสาวนุสรา เปาะมะ /  / ?  2 , y / \
3125 043125 นายภาณุพงศ์ วงษ์แก้ว 1 d j  l  h

หน้า 300 ถึง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3126 043126 นางสาวทิพวรรณ พรหมพิทักษ์
3127 043127 บางสาวจันจิรา จันทะระ
3128 043128 นางสาวสุนัดดา เกตุเส็ง
3129 043129 นางสาวสิริรัตน์ กุมพันธุ
3130 043130 นางสาว'ซอพียะฮ จิตต์สอาด
3131 043131 นายศรัณย์ บุญศรี
3132 043132 นางสาวเติมา ยืนนาน
3133 043133 นางสาวปวีณา ศรีสุข
3134 043134 นางสาวภัทราพร บัวทอง
3135 043135 นางสาวศินี'นาถ ไชยเสริม
3136 043136 นางสาวศิริยากร ดาวใส
3137 043137 นางสาวศิริธนัญกรญ์ เรืองธัญญกุล
3138 043138 นางพัชรา ดานี
3139 043139 นางสาววรัญญา บุญเลี้ยง
3140 043140 นายพีรวิขญ์ ปุญญชยันต์
3141 043141 นายพีสิษฐ์ ศรีสมานุวัตร
3142 043142 นายกานต์ พลธรรม
3143 043143 นางสาวพนันทร ใจสุทธ๋ึ
3144 043144 นางสาวเบญจลักษณ์ ผ่องแผ้ว
3145 043145 นางสาวเจตสุภา หลอดกระโทก
3146 043146 นางสาวกันตา ศรัทธาพันธ์
3147 043147 นางสาวโสรยา โรมราช
3148 043148 นางสาวสิริบดา แมนผดุง /  ^ ------^
3149 043149 นางสาวสุนิสา ศรีภา L  \

3150 043150 นายวนัฐพงศ์ กลึงกลางดอน

ทนิณ์นั

ร ^ / /ก ๅ ร ก '''ท ั่^



^ น / โ ท ร โ บ ั^

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1© สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3151 043151 นางสาวสุ,ภรา ศรีซมภู
3152 043152 นางสาวฐิติมา ท้วมทอง
3153 043153 นายซวิศ คล้ายวิมุติ
3154 043154 นางสาวลักษณา บัวเจริญ
3155 043155 นางสาววีรยา ไฉไลพานิข
3156 043156 นางสาวเบญจมาศ ตันสูงเนิน
3157 043157 นางสาวพรภิรมณ์ ศรีชาติ
3158 043158 นางสาวปุณยนุช นามโคตร
3159 043159 นางสาวบุษบง ลัดดา
3160 043160 นางสาววิไลพร แสงประเสริฐ
3161 043161 นายพงศ์เพชร เพชรญชัย
3162 043162 นางป่นปินัทธ์ เชื้อบุญจันทร์
3163 043163 นางสาวกานต์สินี เศวตนัย
3164 043164 นางสาวธาลินี วรรณสา
3165 043165 นางสาวจตุพร โกไสยาภรณี
3166 043166 นางสาวเจนจิรา มณีรอด
3167 043167 นางสาววิซุดา สีดามา
3168 043168 นายฌานวิศว์ สุวรรณรัตน์
3169 043169 นางสาวกัลยารัตน์ เจียมสกุล
3170 043170 นางสาววิภาวดี ทุมชาติ
3171 043171 นางสาวจิตรลดา ตูมโฮม
3172 043172 นางสาวณัฐฑิกานต์ ธุรารัตน์
3173 043173 นางสาวณัฐพร มิตรพิทักษ์
3174 043174 นางสาวมนัสนันท์ โกระวงค์
3175 043175 นางสาวอาริตา สาหัสสาอิ

หน้า 302 ถัง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

( แ น บ ท ้า ย ป ร ะ ก า ศ ส ำ น ัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข ั้น พ ื้น ฐ า น  ล ง ว ัน ท ี่ 10 ส ิง ห า ค ม  2 5 6 5 )

ตำแหน่ง นักวิซาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3176 043176 นางสาวฮานาบี ดะแซสาเมาะ
3177 043177 นางสาววรรณอันฮาร์ มะนอ
3178 043178 นางสาวจรรยา จิตสมาน
3179 043179 นางสาวสุพรรณิกา ไวยะพันธ์
3180 043180 นางสาวเบญจวรรณ วงษ์อุบล
3181 043181 นางสาวณัฐวดี พากเพียร
3182 043182 นางสาวอรอนงค์ หวังดี
3183 043183 นายราเซนทร์ สวัสดี
3184 043184 นายวัชราวุฒิ สายบุตร
3185 043185 นายธนะพล ทองเต็ม
3186 043186 นางสาวณฐพร กดมงคล
3187 043187 นางสาวซนนิกานต์ แก้วราม
3188 043188 นางสาวกมลชนก ทบุจันทร์
3189 043189 นางสาวมธุกุลยา ทรงโสภา
3190 043190 นางสาวมาริสา เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
3191 043191 นางสาวปภาวดี แก่นแก้ว
3192 043192 นายสัญญา รัญสันเทียะ
3193 043193 นายศาสตรา แหลมหลัก
3194 043194 นางสาววิเดารัตน์ ซาวใบ
3195 043195 นางสาวยุวเรศ นามชู
3196 043196 นางสาวสุกัญญา รุ่งอรุณ
3197 043197 นางสาวพิศตา ทองม้วน
3198 043198 นายศรัณณู สินประเสริฐ
3199 043199 นางสาวปารีดะห์ ยีมะแซ (  /ญ
3200 043200 นางสาวเพ็ญพิซซา ใครนา / / !  ) f

ว ั^-''^
ท ั่^ / ท ไ ร ถ ^ /

หน้า 303 ถึง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 o สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3201 043201 นางสาวนภาวรรณ แก้วมา
3202 043202 นางสาววิภาพร จับใจเหมาะ
3203 043203 นางสาวศศิพร อ่อนดี
3204 043204 นางสาวอุทัยทิพย์ มากเพ็ง
3205 043205 นางสาวกานต์พิข'ซา จันทาโฮม
3206 043206 นางสาวกุลจิต วิศิษฎ์วณิขย์
3207 043207 นายพิเซษฐ ดลเจริญนนท์
3208 043208 นางสาวซไมพร ใจภิกักดิ้
3209 043209 นางสาวรนิดา โหรารัมย์
3210 043210 นางสาวณิซากร ซูเมือง
3211 043211 นางสาวพิชญา ทองกุม
3212 043212 นายวัชรินทร์ กมลเมือง
3213 043213 นางสาวพิรุณ ศรีซมภู
3214 043214 นางสาวอัมรา จำปานาค
3215 043215 นายสมซาย พูลสวัสด้ี
3216 043216 นางสาวดวงสมร กาจัด
3217 043217 นายพรมงคล สุขดี
3218 043218 นางสาวพัขราพร แสนทวีสุข
3219 043219 นางสาวรัตติยา ดำนุ้ย
3220 043220 นางสาวนวพร จิตรามาศ
3221 043221 นางสาวธันยพร กันเกิด
3222 043222 นางสาวพัฃราภรณ์ รัต'นง
3223 043223 นางสาวกฤดียา ปุตสะ ^ ------
3224 043224 นางสาวพิซยา ประสงค์สุข /  ^ ------ y t  \
3225 043225 นายวรกันต์ ศรีประเสริฐ (  (  \  --------------------------------------------— /  (ร*1,’-''----------Skพ* o '

รนท'.<*<*^''
หน้า 304 สิง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3226 043226 นางสาวกซมน สามารถ
3227 043227 นางสาวกาญจน์ชนก นุตภิบาล
3228 043228 นายชนะภัย อินทสิทธ้ี
3229 043229 นางสาวนาดียะ เจะแม็ง
3230 043230 นางสาวอมรรัตน์ โด่งวิริยะกุล
3231 043231 นางสาวอณัฐภิศร ทองน้อย
3232 043232 นางสาวทิพวรรณ ต้นเกตุ
3233 043233 นางสาวมาลี สิงห์อินทร์
3234 043234 นางสาวจุรีรัตน์ นาคมุสิก
3235 043235 นางสาวอมรรัตน์ กุ้ยเส้ง
3236 043236 นางสาวณธิดา หวันสมาน
3237 043237 นางสาวกนกวรรณ โชติก่ิง
3238 043238 นางสาวโยธิกุล สิทธิพันธ์
3239 043239 นางสาวมัษณียา พูนสุข
3240 043240 นางสาวมัลลิกา ศุภพงษ์สิฐ
3241 043241 นางสาวแพรไหม ฃุฃันธิน
3242 043242 นางสาวทิพย์กมล แย้มคล้าย
3243 043243 นางสาวเขมาภรณ์ สาหร่ายพิมาย
3244 043244 นางสาวพัชลิตา บุญไทย
3245 043245 นางสาวอซิรญาณ์ ดอนสกุล
3246 043246 นางสาวพรรณิภา งอยภูธร
3247 043247 นางสาวภคมน สุ่มมาตร
3248 043248 น'ไงสาววชรญา ดียิ่ง .•
3249 043249 น า ง ส า ว ป ณ ิ ต า แ ส น ป ี ฟ ญ ~ ^

3250 043250 นางสาวธนัญญา เผ่ือเ(igา^า \ '  j  \ 1 - j

^ sรน msfltf
หน้า 305 ถึง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  ส ิง ห า ค ม  2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
3251 043251 นางสาววัลลภา โนนทิง
3252 043252 นางสาวธัญขนก โสดา
3253 043253 นางสาวมณีรัตน์ ทีคะพันธ์
3254 043254 นายสมยศ พันธวงศ์
3255 043255 นางสาวฐิติพร แสงรีย์
3256 043256 นายภพธรรม สุขเจริญ
3257 043257 นางสาวจิตติยา ทุมทา
3258 043258 นางสาวรสริน อ่ิมหิรัญ
3259 043259 นางสาวสุดารัตน์ ส่วนบุญ
3260 043260 นางสาวพงษ์พิซ'ซากร วรรณโฃติ
3261 043261 นางสาววิภาวรรณ เขียวอ่อน
3262 043262 นางสาวอรรษฎาภรณ์ ถนอมชาติ
3263 043263 นางสาวกุลสตรี กํ่าวงษ์
3264 043264 นายอาณัติ ขวานทอง
3265 043265 นางสาวบุซจรินทร์ ปริยพงศ์พันธุ
3266 043266 นางสาวเปรมยุดา งามแก้ว
3267 043267 นางสาวยุพาพร ภูรินทร์
3268 043268 นายมณฑล ชั้นพรหมงาม
3269 043269 นายกิตติชาติ ละเอียด
3270 043270 นายไกรทอง ยะแสง
3271 043271 นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์ประทุม
3272 043272 นางสาวธันยธรณ์ หอมเกษร
3273 043273 นางสาว'จุติภัทร ไผทฉับท้''
3274 043274 นางสาวผลินภัทร อเข้ัยจิต ร ิA / v j j \  \
3275 043275 นายนฤพล ภูสีฤทธ้ี ^ ° (  )  3

^ [รุ*/ ทารท',รุ^
หน้า 306 ถัง 339



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3276 043276 นายนิยมสักดึ๋ วงษ์มาเกษ
3277 043277 นายรณกฤต ยานิพันธ์
3278 043278 นางสาวปิยะวรรณ จุมปูสิงห์สา
3279 043279 นายศตวรรษ บุตรคล้อ
3280 043280 นายวัชรทาณธนที บุญเชิด
3281 043281 นางสาวรุ่งทิพย์ สีคำ
3282 043282 นายภาณุพงศ์ โยลัย
3283 043283 นางสาวพัทธวรรณ เฮี้ยนซาศรี
3284 043284 นางสาวสิริสุดา สุยะลา
3285 043285 นางสาวเอื้ออารีย์ ทองภู
3286 043286 นางสาวบุษยมาส สอนสมนึก
3287 043287 สิบเอกหญิงภรไพรศรี แสงเขตร
3288 043288 นายภาคภูมิ สวนพันธ์
3289 043289 นางสาวพรนภา แซ่ล้ิม
3290 043290 นางสาวจิราภรณ์ ตุ้มนิลกาล
3291 043291 นางสาวทีมทิศา ภูษิต
3292 043292 นางสาวลภัสรดา คำมุล
3293 043293 นายเกริกกฤษณ์ พรหมลา
3294 043294 นางสาวเสาวลักษณ์ แหอาหลี
3295 043295 นางสาววัชราภรณ์ บุญฟิก
3296 043296 นางสาวรวิกานต์ ตะคร้อ
3297 043297 นายเฉลิมศักดิ้ มากพันธุ
3298 043298 นางสาวกนกกาญจน์ พัฒนะกูล ^ ''''''''
3299 043299 นางสาวสุรี,รัตน์ ปานทอง^  /  ' ' x
3300 043300 บางสาวสุรี'รัตน์ เทียมแกL้ น /  y X  ภู '■  )  \  _5'

หน้า 307 ถึง 339



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ร *ุ ! ร * น
■ '’'โ'’.'โ ท ร โ ^ า .

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซ่ือสกุล
3301 043301 นางสาวกัญญาพร อยู่นุช
3302 043302 นางสาวนันธสา รัตนเพ็ง
3303 043303 นางสาวเพ็ญวิภา สว่างรัตน์
3304 043304 นายเดะแว สะแลแม
3305 043305 นางสาวศุภมาศ ซุ่มวิจารณ์
3306 043306 นายเจษฎากร พัฒนกิจการสาร
3307 043307 นางสาวอัญชลี สิทธิการ
3308 043308 นายทรงอภิสิทธิ้ กิจเธาว์
3309 043309 นางสาวนูรพีรดาวส์ เบญนิแม
3310 043310 นายกัทซนนท์ อนุพันธ์
3311 043311 นางมณฑา กมลเลิศ
3312 043312 นางสาวธนธรณ์ เสาตรง
3313 043313 นางสาวพิมพ์ชนก จานโอ
3314 043314 นายพัฒบุพงษ์ นรินทร์
3315 043315 นางสาวนิสากร แก้วศรี
3316 043316 นางสาวปิทมาภรณ์ ใบแสง
3317 043317 นางสาวนพัทขา สุระแสง
3318 043318 นางสาวจิราวรรณ จันทร์รักษ์
3319 043319 นางสาวเบญจมาศ จรัสศิลปี
3320 043320 นางสาวกนกกาญจน์ เขียงส่ง
3321 043321 นางสาวพิทย์สินี เพียงกระโทก
3322 043322 นางสาวนาบีละท์ มะปีเยาะ
3323 043323 นายวันขัย บริรักษ์
3324 043324 นางสาวอัจจิมา ศรีรั๙น /  ข ั้^ \
3325 043325 นายนิวัฒน์ ยางศรี I S U  (  ) P



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงว ัน ท ี่ 10 ส ิง ห า ค ม  2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3326 043326 นางอภิญญา แจ่มศรี
3327 043327 นางสาวดวงกมล นีระพันธ์
3328 043328 นางสาวมูนีเราะห์ นิมะ
3329 043329 นายพิษติพงษ์ เพฃรไทย
3330 043330 นางสาวซลดา บุญแสน
3331 043331 นางสาวสุพัตนิตรา ชนากร
3332 043332 นายสิทธิชัย ต๊ะสุ
3333 043333 นางสาวปณัฐดา โตประเสริฐ
3334 043334 นางสาวเบญจพร เธียรนิทัศน์
3335 043335 นางสาวนภัสนันท์ เพ็ชจันทร์
3336 043336 นางสาวนัสรินทร์ สันติเลิศนรา
3337 043337 นางสาวอันฟาล กะลูแป
3338 043338 นางสาวสุพรรษา หอมอัม
3339 043339 นายภูมรินทร์ บุดดาพันธ์
3340 043340 นางสาวไอ่คำ จันทร์แหล
3341 043341 นางสาวกันตพิชญ์ พงษ์พรม
3342 043342 นายวงศธร สกุลพราหมณ์
3343 043343 นายธนพล เขตประทุม
3344 043344 นางสาวสุพัตรา ไชยสีทา
3345 043345 นางสาวนิรมล วุฒิ
3346 043346 นายนิญญาทิพย์ พิมพ์กลาง
3347 043347 นายกิตติ อนุสินธ์
3348 043348 นางสาวรัตนวดี เทพผา
3349 043349 นายธีรวัฒน์ บุญเจือจันฬร A  , r  A A y  '. ว ั
3350 043350 นางสาวณิชซา กุลเตชะแชุ( ^ เ ^ ‘ที่



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
3351 043351 นายปิยะวัฒน์ จงไกรจักร์
3352 043352 นายแบงค์ บุญช่วยช้อย
3353 043353 นางสาวอนัญลักษณ์ จันทุรส
3354 043354 นางสาววันวิสา พลสันต์
3355 043355 นายอภิสิทธี้ บุดดาวงค์
3356 043356 นางสาวกัลยากร ต้นแก้ว
3357 043357 นางสาวสุธิดา จันทร์ศรี
3358 043358 นางสาวฟารีดา แวดอเล๊าะ
3359 043359 นางสาวบุษยา นวนพิจิตร
3360 043360 นางสาวอริสา สุริโย
3361 043361 นางสาวจตุพร ปีญจ่าแก้ว
3362 043362 นางสาว‘นรีซาน ดือเร๊ะ
3363 043363 นายพรอนันต์ ไชยโย
3364 043364 นายศุภฤกษ์ วธีรวงศ์นิจ
3365 043365 นางสาวอุษา ปิกษี
3366 043366 นางสาวพัชรินทร์ อินพล
3367 043367 นางสาวสุนิซญา ละมุน
3368 043368 นายธนวัฒน์ พิมเสนา
3369 043369 นายวัซรพล พรหมขน
3370 043370 นายธวัช,ชัย ดีงูเหลือม
3371 043371 นายธนทรัพย์ หันลัง
3372 043372 นางสาวสุนิสา พึ่งความชอบ
3373 043373 นางสาวอินทิรา พ ูลทองู/'''
3374 043374 นางสาวเมธาวี จิตไธ//ง  11r

3375 043375 นายอิยมาน แลแร ] p .  I

พ



อุ'นทอ

พ/การภ'

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ไ0 สิงหาคม 2565)

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
3376 043376 นางสาวกนกพร ยอดยศ
3377 043377 นางสาวนิธิรดา ตันนุรักษ์
3378 043378 หม่อมหลวงภาณุพงษ์ ชยางกูร
3379 043379 นางสาวธัญญารัตน์ สามสี
3380 043380 นางสาวพัช'รีภรณ์ ศีลธรรม
3381 043381 นางสาวธิดารัตน์ สีดาจิตร
3382 043382 นางสาวปุญซรัศมิ๋ บางจริง
3383 043383 นางสาวฉัตรชนก ขิราพร
3384 043384 นางสาวศิรินภา กุ'นันท์
3385 043385 นางสาวอริสา มะโนรา
3386 043386 นางสาวนิภาพร ผลโยน
3387 043387 นางธิดา พลอินทร์
3388 043388 นางสาวทัศนีม ดอแว
3389 043389 นางสาวต่วนยัสมี ปาเต๊ะ
3390 043390 นางสาวปริชาติ อินธิรัตน์
3391 043391 นางสาวพลอยไพลิน เจริญชัย
3392 043392 นางสาวเดือนเพ็ญ ยังมี
3393 043393 นายฐิฏภิรพรรษ ปลิวจันทึก
3394 043394 นายณัฐวุฒิ วงศ์ปราชญ์
3395 043395 นางสาวธันย์ชนก สิงห์โตทอง
3396 043396 นางสาวนันทิขา ถนอมทรัพย์สิน
3397 043397 นางสาวพัชราภรณ์ แย้มแก้ว
3398 043398 นายซัชซัย ไพเขียว
3399 043399 นางสาวอารีรัตน์
3400 043400 นางสาวปาริชาติ

หน้า 311 ลิง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3401 043401 นางสาวซัญญพัซร์ สิริภัซวิวัฒน์
3402 043402 นางสาวสุนิสา ทองขาวเผือก
3403 043403 นางสาวดวงกมล กุลทะโสม
3404 043404 นายสมคิด กิ่งกุลทา
3405 043405 นางสาวมาริษา เสนอ่ิม
3406 043406 นางสาววนิดา ราชวงค์
3407 043407 นายสืบสาบ ไชยพิมพ์
3408 043408 นางสาวนิตยา จันทร์แดง
3409 043409 นางสาววรันธร เอกป้ญญานุวัฒน์
3410 043410 นางสาวสุรีย์พร ถาวรศรี
3411 043411 นางสาวปริญญา พัดเท
3412 043412 นางสาวยมลพร ธรรมคิริ
3413 043413 นางสาวขวัญชนก พลราซม
3414 043414 นางสาวกรกนก อนันทศรี
3415 043415 นางสาวอุไรพร ไทยสงฆ์
3416 043416 นางทัศนีย์ สุดน้อย
3417 043417 นายชนะพล ผินสู่
3418 043418 นายนิติเทพ สุขหลังสวน
3419 043419 นายไพรพนา แก้วเพชร
3420 043420 นางสาวภัขธีญา นาโสก
3421 043421 นางสาวกุลยา สว่างศรี
3422 043422 นางสาวกัญญาภัค วนมา
3423 043423 นางสาวปาณิสรา บุญมาพร!1 ^
3424 043424 นายอำนาจ โอกระโทก /  / ท ั่' -  \

3425 043425 นายสิรวิซญ์ สุพรรณ แโ
\ % .  \  A ,  iV มั— A 7  -V A  ฯ- ง / •':ixjsg;พ



รายขื่ฮผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษา

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
3426 043426 นางสาวคริษฐา หาญแอม
3427 043427 นายภูวดล บัวระวงค์
3428 043428 นางสาวมลฤดี ไชยงาม
3429 043429 นางสาวอามีเนาะ ดีแม
3430 043430 นางสาวพุธกาญจน์ สระทองโฉม
3431 043431 นางสาวจริยา ขุนณรงค์
3432 043432 นายจตุภัทร ลิบงามเลิศ
3433 043433 นางสาวพรสวรรค์ พงษ์แขก
3434 043434 นายฮาซ้น ทิพย์ร่วง
3435 043435 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลอยพรรณราย สมแสน
3436 043436 นางสาวซญานี ทิพย์โอสถ
3437 043437 นางรัตติยากร วิจิตรกุล
3438 043438 นางณัฐกฤตา รัตนวงศ์
3439 043439 นางสาวณัฐวศา เกิดแก้ว
3440 043440 นางสาวรมิดา ไชยมงคล
3441 043441 นางสาวปุญญพัฒน์ จันตะคุณ
3442 043442 นางสาวกมลพรรณ อินทรีนอก
3443 043443 นางสาวศศิขานันท์ ฤกษ์เรืองชัย
3444 043444 นางสาวกัลจิตร ยอดคำ
3445 043445 ว่าที่ร.ต.ลภณ ประยงค์
3446 043446 นางสาวสายไหม สมบัติศรี
3447 043447 นางสาวกิตติยากร เมทนีซวณิร่น '------- - ' - ^
3448 043448 นางณรกร วรรณเกื้อ /
3449 043449 นายจีรพ ัฒน ์พรประดิษฐ์/ ^ " '  y  \  \
3450 043450 นางสาวสุทธิดา ร ัก บ ุญ ^  . j  J - , '■ })

พ 9/
'̂ รรนการก'6^ ''^
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท ้ายประกาศสำน ักงานคณ ะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2565)



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1 050001 นางสาวสุทธิดา ปีนสุรัตน์
2 050002 นายพันธ์พงษ์ ทองแก้ว
3 050003 นายสุวิวัฒน์ สีระโก
4 050004 นางสาวธัญซนก บุญเต็ม
5 050005 นางสาวสุภาดา บุญเติม
6 050006 นางสาวธนิษฐา ขุนประดิษฐ์
7 050007 นางสาวอฑิติยา จันทร์เจริญ
8 050008 นางสาววลัยพร นนทพันธ์
9 050009 นายธนพล ฉันทธิระ
10 050010 นางสาวกัญญาณัฐ ม่วงสกุล
11 050011 นางสาวสกาว สาระแสน
12 050012 นางสาวนิศานาถ ดวงโสมา
13 050013 นางสาวรัฐศรี เอื้อจตุรสมบูรณ์
14 050014 นางสาวธัญฃนก ธาตุทองคำ
15 050015 นายอรรถสิทธิ้ สุวรรณมณี
16 050016 นายทัศนัย วงศ์คำ
17 050017 นางสาวชยาภรณ์ ผิวผ่อง
18 050018 นางสาวจุฑาทิพย์ หาญขุนทด
19 050019 นายสุวพัชร นกนวล
20 050020 นายเอกอมร เก่งเขตวิทย์
21 050021 นายนิธิศ คุณยศยิ่ง
22 050022 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีกงพาน ^.-------- -..^
23 050023 นางสาวรัตนากร สารคำ /  / ------ ->sN
24 050024 นางสาวชลนันทิ อุดมพงษ / .  /  \  -A
25 050025 นางสาวสิรีลักษณ์ ขาวก]1ตัไ' l  y \ \  )

พ



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ที ่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
26 050026 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสด๋ึ
27 050027 นางสาวปาจรีย์ เจริญศรี
28 050028 นางสาวเสาวลักษณ์ โตแจ้ง
29 050029 นางสาวผักบุ้ง ซวนรักธรรม
30 050030 นางสาวยุสรียะห์ มะเย็ง
31 050031 บายณัฐพงศ์ ศิริฤดีภรณ์
32 050032 นางสาวทัศนีย์ แสนบุญศิริ
33 050033 นายวศิบ วรรคตอน
34 050034 นางสาววิยะดา ทรัพย์สิน
35 050035 นางสาวกุสุมาลย์ คำเลิศ
36 050036 นางทัศน์ลักษณ์ อติวงศ์ธาดา
37 050037 นางสาวฐาปนี ยนต์พิทักษ์กิจ
38 050038 นางสาววนิดา จันทร์เจียม
39 050039 นางสาวกาญจนา พื้นฉลาด
40 050040 นายณัฐพล จันทรตุลนานนท์
41 050041 นางสาววัฃราภรณ์ นาคพลั้ง
42 050042 นางสาวปริมประภา พิมทอง
43 050043 นายภูมิภัทร เครือคำ
44 050044 นายประพนธ์ ศิลปศาสตร์
45 050045 นางสาวธัญวัลย์ ละว้า
46 050046 นางสาวมณีรัตน์ เดชมัด
47 050047 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี
48 050048 นางสาวคิริพร แก้วรุ่งเรือง
49 050049 นางสาวฟารีดา มาระพงศ์ / บ ุ ้ „  ,1  J V \ \

50 050050 <น  *  <L> *  o '  1 f  f  /  / \นางสาวพกตรธนวนต คาพรรณ .. y . Y

ท ัฟ ้เ ร

หบ้า 316 ถึง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
51 050051 นางสาวอติญา เสียงวิจิตร
52 050052 นายเอกราฃ จิตพิภพ
53 050053 นางสาวศิวะพร วิโรจน์เพ็ซร์
54 050054 บางสาวสุภัทรา กอประเสริฐสุด
55 050055 บายธีรยุทธ มากทอง
56 050056 นางสาวกนกวรรณ ยาท้วม
57 050057 นางสาวมุกธิดา พงษ์จันทร์
58 050058 นางสาวบุหลัน อิสหมาน
59 050059 นางสาวสุจิตตรา จันทะเกษ
60 050060 นางสาวปาหนัน บรรเทิงจิตร
61 050061 นายภัทรพงศ์ บุดซาดา
62 050062 นางสาวซณิกา พุฒตาล
63 050063 นางสาววรันยา เพียรเก็บ
64 050064 นางสาวณัฏฐณิซา จันทร์จรัสวัฒนา
65 050065 นายนิติกร อาวุธเพชร
66 050066 นายณธัชกร เมฆขยาย
67 050067 นายทิวากร ละลาย
68 050068 นางสาวพรทิพย์ บ่างแสงนุรัตน์
69 050069 นางสาวพักตร์จิรา ยะพิมพ์สิน
70 050070 นางสาวบุญช่วย จันทร์ฉาย
71 050071 นางสาวซญาณี เจริญสวัสดี้
72 050072 นางสาวสุปราณี พรมทอง
73 050073 นางสาวธมลวรรณ บ ัว ห P งA

74 050074 นายธนพงษ ์ม ุลทะล'/ / A  \
75 050075 นายจงณีซณพ รสอ](ณ. (  / A \  ' )  1 P '

<|£L
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
76 050076 นางสาวปนัดดา ปานแก้ว
77 050077 นายพลวัฒน่ อัคร'พัฒน'ชู'วงษ์
78 050078 นางสาวพิมพ์กานต์ ทองศิลา
79 050079 นางสาวปาลิดา วิสาวนนท์
80 050080 นางสาวจารวีย์ พรพันธ์รวี
81 050081 นางสาวธิดารัศมิ้ สว่างสาลี
82 050082 นางสาวรขุดา อินเลี้ยง
83 050083 นางสาวศศิพร หร่องเจริญ
84 050084 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดดี
85 050085 นางสาววลุนยุพา มียอด
86 050086 นายฤทธิ,ชัย ใจใส
87 050087 นางลลิตา หยุ่นเจริญ
88 050088 นางสาวนวินดา พูลทะจิตร
89 050089 นางสาวสุรางคนา แจ้งศรี
90 050090 นายกิติฃัย ขันธวิชัย
91 050091 นางสาวอรจิมา จันทร์ทอง
92 050092 นางสาวเนตรนภา เชื้อคำลือ
93 050093 นางสาวณฐนาถ วิวัฒนกิจเสรี
94 050094 นายธนธรณ์ กรพรม
95 050095 นางสาวอภันตริ พิมพ์สราญ
96 050096 นายวินัย สมพงษ์
97 050097 นางปนัดดา รุ่งเรืองนรา
98 050098 นางสาววราพร หลิน /  x -- — ...
99 050099 นางสาวเมธาวี ภู่แจ้ง /  / 1  '  J  f  \  \
100 050100 นางสาวอังศุมาลี บุญผู้เอ้^ l / 1ว ั11

m S 0
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

หน้า 319 ถิง 339



รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ซ่ือสกุล
126 050126 นายธซรัฐ กงแก้ว
127 050127 นางสาวปาเจรีย์ รัตนะ
128 050128 นายจิรวัฒน์ พูลภูงา
129 050129 นางสาวนัฏนาฏ จูฑะพงษ์
130 050130 นางสาว{เกศรี จันดารัตน์
131 050131 นายสมหมาย กองเกลือน
132 050132 นายภูรีภัทร์ ผุดผา
133 050133 นางดารณี สามสี
134 050134 นางสาวอารียา แสงแก้ว
135 050135 นางสาวพิรุณเรือง สารีปา
136 050136 นางสาวณัฐริกา จำปา
137 050137 นางสาวกนกวรรณ ศรีสำราญ
138 050138 นางสาวเบญจรัตน์ คำแดง
139 050139 นางสาวกาญจนา เมืองแก้วสมุทร
140 050140 นางสาวนัจนันท์ เป็งวัน
141 050141 นางสาวธนพร ศรีสุวรรณี
142 050142 นางสาวศิริพร ทรายสา
143 050143 นางสาวสุกัญญา เมืองโคตร
144 050144 นายนราธิป สมิตเวช
145 050145 นางสาวขวัญชนก นวลคิริ
146 050146 นางสาวกขพรรณ ไตรยะพันธ์
147 050147 นางสาวงามฤดี เทพอนันต์
148 050148 นางสาวปีทมนันท์ เจ'ริณเมืย์ , -----
149 050149 นางสาวพิมลพรพ่อส/ร / V โ /!^ T  ไ' ,' \  \
150 050150 นางสาวอัจฉราใจตรง § 1 (  /  & ท ั่ K  ) ’  ~ ใ !  -----------------------------— / V  .น-------------------------------
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ช่ือ - ชื่อสกุล
151 050151 นายพันธวุธ ธรรมบุตร
152 050152 นางสาวลัพธวรรณ หล้าพิมพ์
153 050153 นายปฏิมากร ตื้อจันตา
154 050154 นางสาวณเก'าร์ ศรีวิไล
155 050155 นายวินัส เมืองใหม่
156 050156 นางสาวซัซซุมา คำมณี
157 050157 นายฉัตรวิซข์ เรืองธัมรงค์
158 050158 นางสาวณัฎฐนันท์ ขานจันทึก
159 050159 นายเซษฐกรณี จริงจิตร
160 050160 นางสาวนฤมล ผลจันทร์
161 050161 นางสาวเพลินตา สบาย
162 050162 นางสาวสุภาวดี ทองแก้ว
163 050163 นางสาวซาฮาร่าห์ สรรเพชุดา
164 050164 นายฐิติพงษ์ ศุภสังข์
165 050165 นายทินกร คำแว่น
166 050166 นางสาวขวัญชนก ใจกล้า
167 050167 นางสาวกัณฑ์นิษสร ประดิษฐกุล
168 050168 นายปิญญา จันซา
169 050169 นางเบญจวรรณ รอตประเสริฐ
170 050170 นางสาวบิตยา ทองบุญเหลือ
171 050171 นางสาวพรพรรณ มันทเจริญ'วงศ์
172 050172 นางสาวเสาวนิ ประดับมุข
173 050173 นางสาวขญาพิชญ์ กาววัสัย
174 050174 นางสาวธนาภรณี เ พัองฟ ณ ี เ ^ ^ y T , \
175 050175 นายขัยรัตน์ พรหมเกษร / \  J  {.นิ!

- m s
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รายฃื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
176 050176 นางสาวภัทราพร นราศรี
177 050177 นางสาวนํ้าค้าง ศรีวงษ์รักษา
178 050178 นางสาวนภาพร มีวงษ์
179 050179 นางสาวอรจิรา พูลสมษ์ต
180 050180 นายอวิรุทน์ ทาพวง
181 050181 นางสาวพรรษกมล แสนบ่อ
182 050182 นายนราวิขญ์ ข้อปง
183 050183 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา
184 050184 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม
185 050185 นางสาวณัฐณีซา ทองซมภู
186 050186 นางสาวณิภารัตน์ แหลมทอง
187 050187 นางสาวณัฐวัณณี ลุ่มสวย
188 050188 นางสาวนิดาพร โทบุดดี
189 050189 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อเมืองแสน
190 050190 นายอนุศิษฎ์ สุขเกษม
191 050191 นางสาวปียภัทร ซุ่มธิ
192 050192 นางสาวรักษิณา อุ้ยสกุล
193 050193 นายตรีทัศน์ วารุณี
194 050194 นางสาวเจนจิรา ตู้ดำ
195 050195 นายสุทัศน์ จันทรักษ์
196 050196 นางภัทลียา วงษ์สมัน
197 050197 นายณัฐกานต์ จ่ันหนู ^ ____
198 050198 นางสาวภัคจิรา เหล็กแบ่ง — \
199 050199 นางสาวศิรประภา แกว ่น ค ้ส กรร ีม ]//น ์ T  N
200 050200 นางสาวจุฑารัตน์จิตรพ ัน ^ , ฐ ^ .  j  j,.นุ1-__J x

y^sunv^--
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
201 050201 นายฉันฐรัฐ ทุ่งล้อม
202 050202 นายอโนขา สิริม''วง
203 050203 นางสาวนิศานาถ สงสังข์
204 050204 นางสาววัลวิภา อ่อนราษฎร์
205 050205 นายสหฑัฎษ์ สุดทีป
206 050206 นางสาวพรวิสัยลักษณ์ จงเทพ
207 050207 นางสาวสิริวรรณ จันทร์ฉาย
208 050208 นางสาวธันยาภรณ์ นุตตะบุตร
209 050209 นางสาวสริดา กฤษณสุวรรณ
210 050210 นางสาวสุนิสา ยมโชติ
211 050211 นายฉัตรขัย อภัยพลชาญ
212 050212 นางสาวยุวดี ซ้ือผาสุข
213 050213 นายธนากร ขันธจิตต์
214 050214 นางสาวเบญจวรรณ วิเชียรทอง
215 050215 นางรัสรินทร์ ทิศาสมบูรณ์สิน
216 050216 นางสาวสุกัญญา บุษบา
217 050217 นางสาวพัชรา เสาร์แก้ว
218 050218 นางสาวณิชนันทน์ อโศกบุญรัตน์
219 050219 นางสาวเมธาวิ แกล้วเซิงค้า
220 050220 นายธงชาติ กันยะมี
221 050221 นางสาวพิมผกา จันทร์เพชร
222 050222 นางสาววรางคณา สุขแสวง
223 050223 นางสาวพัชรซีรีน ภูวิจิตร S ' ____
224 050224 ว่าที่ ร.ต.กรวิซญ์ การอุภัย

L  A - x / r  ไ -1!\ _____
225 050225 นางสาวนสินรัตน์ หลานเ?

m  -

------- 3- ร น  โ ท $ 'พ ั^
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานค ณ ะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 ส ิง ห า ค ม  2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ขื่อสกุล
226 050226 นางสาวขลกร ดีสมเจริญเดช
227 050227 นางสาวกมลทิพย์ แช ่แย
228 050228 นายกมณทัต เที่ยงประติษฐ
229 050229 นางสาวสุธาสินี กุศลชู
230 050230 นางสาวณิซาภัทร เครือสา
231 050231 นางสาวสาวิตรี เชื้อภิชาติบุตร
232 050232 นางสาวชรินรัตน์ ราชวงค์
233 050233 นางสาวปภัสสร ขื่อตรง
234 050234 นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
235 050235 นางสาวกมลชนก อินทรพานิซย์
236 050236 นางสาวคัทลียา แลบัว
237 050237 นางสาวนุซรินทรี ชินคำ
238 050238 นางสาวบุษบาบัณ เกียวรัตน์
239 050239 นางสาวบุษบาคม เกียวรัตน์
240 050240 นางสาวณัฐวรา ธนาภิวัฒน์สกุล
241 050241 นางสาวธิดารัตน์ บัวเผียน
242 050242 นางสาวกฤษณี เพ็ขรโต
243 050243 นางสาวแววมยุรา แช่เลี้ยว
244 050244 นายศุภกร ผานาค
245 050245 นางสาวสุภาภรณ์ สมุดรัมย์
246 050246 นางสาวเดาพร สังข์ทอง
247 050247 นางสาววิภาวี บูรณะ
248 050248 นางสาวทวิพร บุญเส็ง /  — T " \
249 050249 นางสาวพัชรี เตชชัง / /  /  f  ~  ?
250 050250 นางสาวปิฐมาพร ถนอมเ ง ิ ^ ' ; JJpj

^ พ /ก า ร ^ ^ '' '
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ไ0  ส ิง ห า ค ม  2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล
251 050251 นายวุฒิชัย จำเริญ
252 050252 นางสาวนัฎฃา บุญเพ็ง
253 050253 นางสาวพรรณกร แก้วสุพรรณ์
254 050254 นางสาวจินตยา ปุบน้อย
255 050255 นางสาวดารารัตน์ ซมบ้านแพ้ว
256 050256 นางสาวกนกพร ญาติปีน
257 050257 นายภูมินทร์ไวยเซิงค้า
258 050258 นางสาวลัดดาวัลย์ สังข์ดวง
259 050259 นางสาวสุทธิดา สำอางศรี
260 050260 นางสาวรุ่งรัตน์ หมู,ผ้ึง
261 050261 นางสาวอรัญญา สุขนก
262 050262 นางสาววรัญธร ทิพย์อักษร
263 050263 นายจิรายุ หาแพง
264 050264 นางสาวบัสริน ยีด่อเหล๊าะ
265 050265 นางสาวบัณทิยา วัฒนธรรม
266 050266 นางสาววราลี ลีฬหสกุลชัย
267 050267 นางสาวฃบัญซิดา ฤทธิภควัฒน์
268 050268 นางสาวหทัยรัตน์ พันธุจันดา
269 050269 นายธนภัทร ดำตุ้น
270 050270 นางสาวจารุวรรณ จักรเงิน
271 050271 นายอาทร บุญประโคน
272 050272 นางสาววิมลศรี พรหมคงบุญ ^ —  .
273 050273 นายธนวัฒน์ กุญซรินทร์ /
274 050274 นางสาวเอื้อการย์ ศิริภิรมย์ f  \  \

275 050275 นางสาว่วิชารัตน์ฟ้กขะน&, ป ุ/  J r  ะ J ' J s j
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
276 050276 นายเอกพล ตรีม่ันคง
277 050277 นางสาวสายสุบีย์ อินทรัพย์
278 050278 นางสาวพรปวีณ์ โตม่วง
279 050279 นายพีรพงศ์ไกรพินิจ
280 050280 นางสาวณัฐธิดา จ่ายประญัติ
281 050281 นางสาวฉัตราภรณ์ พิเคราะห์งาน
282 050282 นางสาวอรอุมา สีทาหล่อน
283 050283 นางสาวอัญชลี มูฃอแล
284 050284 นางสาวนิรพร สุหลงกูด
285 050285 นางสาวเหมือนฝืน อินเอิบ
286 050286 นางสาวสุเรณู เบญจแพทย์
287 050287 นางสาวส ุภ ัสสรเพ ียรส ัน^/เธ ี่^ / / , \  \
288 050288 นายนิรุตตึ๋ พวงพีมาย ( ร ุน  (  1 3  1 

----------------------------------------L- ^ — H r v ------

x  โ ) า ร ก ^ - น ั '



รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1 060001 นายสหรัฐ สังข์อ่ํา
2 060002 นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน
3 060003 นายวรกิจ สุนทรหิรัญเลิศ
4 060004 นางสาวเต็มดวง โพธ'ทอง
5 060005 นายอนาวิน ซะแรมรัมย์
6 060006 นายพงศ์พิสุทธึ๋ เรืองรุ่งศรี
7 060007 นายวศิน เพชรคง
8 060008 นายปฐมพงศ์ ศรีพลเรือน
9 060009 นายสิทธินนท์ ทังโส
10 060010 นางสาวสตรีรัตน์ ฤทธิ้ขาวนา
11 060011 นายศุภสิน วีรเจริญรุ่งเรือง
12 060012 นายปฎิณัฐ วิลาวรรณ์
13 060013 นางสาววิยะดา พันธรักษ์
14 060014 นายธีระพันธุ คิดดี
15 060015 นายศกดี'กมล ทิพย์ณรงค์
16 060016 นายนิเทศ อยู่เจริญ
17 060017 นายวีรวงศ์ สะวะรัมย์
18 060018 นายคุณานนท์ ค้าแหวน
19 060019 นางสาวกอบกุล ชำริห์
20 060020 นางสาวกฤษณา ตาพรม
21 060021 นางสาวศรัณย์กร เสริมวิฑูรย์
22 060022 นายสุรขัย สุทธิแสงจันทร์
23 060023 นางสาวณัฐวดี ช้างสาร ^ ______ ^
24 060024 นายณรัณศกร หนสูอน /  /  ,  ^  \  \
25 060025 นางสาวปานพรรณ การ[ใ!!ร[  / \  1 /. ะหิเIf พ



รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการที่,วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการโสตทัศนศึกษา

*
ก าร ก ^

ท่ี เลขประจำต ัวสอบ ซื่อ - ซื่อสกุล
26 060026 นางสาวธัญวรัตน์ อภิญญานิพนธ์
27 060027 นางสาวนัซเราะห์ อุเซ็ง
28 060028 นายดนุนัย สอนจันทร์
29 060029 นายทศพร ยาตรา
30 060030 นายภูรินทร์ คำสุข
31 060031 บายเฉลิมพงษ์ ภักดี
32 060032 นายอาทิตย์ คำโคตรสูนย์
33 060033 นายนภนต์ พิมพ์ศรี
34 060034 นางสาวอมรรัตน์ พันธ์
35 060035 นายธนภัทร เขตร์สุพรรณ
36 060036 นายธีรพงศ์ มองทองหลาง
37 060037 นายนิรันดร์ ชาตินันทิ
38 060038 นายธนภัทร ปราบไพรี
39 060039 นางสาวผุสดี ไชยสุข
40 060040 นายเวทย์ มุสิสวัสด้ี
41 060041 นางสาวสมฤดี นนตรี
42 060042 นายธนาวุฒิ สุดสงวน
43 060043 นางสาวกิตติประภา ทองคำ
44 060044 นายมงคล สุวรรณกวีการ
45 060045 นายสิทธิขัย ตันติสิทธิกุล
46 060046 นางสาวฤทัยรัตน์ ด้วงมาก
47 060047 นายประสาร เร่งมาตร
48 060048 นายวรากร บุรารักษ์'^  ______ ,
49 060049 นายปรวีทย์ ยศเ /  A  f  A  f ,

50 060050 นายกิตติธัชทองแข้ม V l  - /  {รี7เ—  ' ๙ A  -----A iA -----



รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล

1 070001 นางสาววัชรินทร์ ยี่สุ่นน้อย
2 070002 นายวสันต์ ใจใหญ่
3 070003 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง
4 070004 นายดนัยภัทร ดีมี
5 070005 นางสาวพฤกษ์ภัทรา หาญลำยวง
6 070006 บางสาวซวสัน ทีคา
7 070007 นางสาววาสนา จิณะไชย
8 070008 นางสาวนิพัทธา เผ่าเนตร์
9 070009 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด
10 070010 นายภราดร หมอเต๊ะ
11 070011 นางสาวอุไรวรรณ กล่ินหอม
12 070012 นางสาวเบญจมาศ วณิชซากร
13 070013 นางสาวพัชรนันท์ ชาติวัฒนสุคบธ์
14 070014 นางสาวณฐมน อ้อยมั่งมี
15 070015 นางสาวไพลิน จันทะมาตร
16 070016 นางสาวธีรกานต์ ไม้จันทร์
17 070017 นายอรรถสิทธึ๋ อิ่มจิตร
18 070018 นางสาวณิฃากร เดิมทอง
19 070019 นางสาวนิศารัตน์ สรรคพงษ์
20 070020 นางสาวปิยา ข้างเนียมคำ
21 070021 นายราเชนร์ พันธุฤกษ์
22 070022 นางสาวณิชาภัทร รีฮุง
23 070023 นายภาคภูมิ คงคาทิพนุ-''"
24 070024 นายสิทธิพงษ์ วง^ภูมิ / f  / / "
25 070025 นางสาวอารียา นุญมัเน V ^ v  ; P

> < ๙ ../. M
^ น ^ 0
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รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

ทารก''̂

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
26 070026 นางสาวพิชญ์สุกานต์ บกแจ้ง
27 070027 นางสาวอังสุมาริณ หลำวรรณะ
28 070028 นางสาวซัญญา สุทธิ
29 070029 นางสาวจิราภรณ์ เจนเขียน
30 070030 นางสาวรุจีรัตน์ ทองอินทร์
31 070031 นายรักษิต บุญสอน
32 070032 นางสาวปรายฟ้า ฤทธิ้เดช
33 070033 นางสาวสรัสวดี คงช่ืน
34 070034 นางสาวชมพูนุท สำนวน
35 070035 นางสาวธนาอารีย์ รักการ
36 070036 นางสาวพรรณปพร สวัสดีมงคล
37 070037 นายพิรียะขัย พิริยะภิญโญ
38 070038 นายขัยพิรียะ พิริยะภิญโญ
39 070039 นายจักราวุฒิ บุญกรด
40 070040 นางสาวธนมน มงคลสวัสด้ี
41 070041 นางสาวณัซขาคุณุรัตน์ ^
42 070042 นางสาวมา'รียะห์ ม ะแช /7  ~  / A \
43 070043 นางสาวต่อยญีบะห์ ส!(เสุ^  \  / / น ุ . ]  \  -ขั้.
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รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10 สิงหาคม2565)

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า 333 ถีง 339



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที, 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
26 080026 นางสาววรรณนภา ลิขิตบรรณศักดี้
27 080027 นายนัฐวุฒิ กอนมน
28 080028 นางสาวหทัยชนก คํ่ายัง
29 080029 นางภัทรวดี สุริสาร
30 080030 นางสาวกุลวรา กาญจนสุธา
31 080031 นายกฤษกร ไพรวัน
32 080032 นางสาวพนิดา หล่มแสง
33 080033 นางจุติมา ยันตะพันธ์
34 080034 นายเจษฎาวุฒิ ทุ่งเมืองทอง
35 080035 นายธนกร อินนิล
36 080036 นางสาวฃนิษฐา ขาวแท้
37 080037 นางสาวจิวารีย์ รอดเนียม
38 080038 นางสาวนนทิยา กายพันธุ
39 080039 นายเกียรติโชค แซ่ต้ัง
40 080040 นางสาวศิโรรัตน์ กลาแกล้วกล้า
41 080041 นายธนเลิศ พรรณหาญ
42 080042 นายทักษ์ดนัย นะริน
43 080043 นายกิตติกรณ์ เสนีโสด
44 080044 นายภควัต ตระการจันทร์
45 080045 นายธรรมโชติ วัฒน'จันทร์
46 080046 นายกันตพงศ์ มีคลํ้า
47 080047 นางสาวพัขรี พันธ์เทศ
48 080048 นางสาวสุพัสตรา ชาวโพธ้ี
49 080049 นางสาวผกามาส ทรัพย์มาก^ - — y

50 080050 นางสาวทัศนีย์โสนัาคy  f ’12 / ^  1 ; ๆ \

I
V.

' ' ' ร
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รายซ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเฃืยน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 10  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายขื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
1 090001 นายทวีชัย แสบต๊ะวัโร
2 090002 นายอนุซา อุสาห์
3 090003 นางสาวณัฐวดี ภูขาว
4 090004 นายจักรี บุญปีญญา
5 090005 นายจิตริน ซุยหาญ
6 090006 นางสาวอรทัย นครสันติภาพ
7 090007 นายยศเทพ บรรจงศิริ
8 090008 นางสาวพิจักฃณา อินทร์ทองคำ
9 090009 นายพรหมพิรียะ ไม้ทิพย์
10 090010 นายพันธกานต์ โพธ้ิเต็ม
11 090011 นางสาวอรุณวงศ์ อุปถัมภากุล
12 090012 นายเกริกชัย ไตรพงศ์รัตน์
13 090013 นายธีรวัฒน์ ปาติปา
14 090014 นายวราวุฒิ เกษแก้ว
15 090015 นายธนกฤต กิติ'ชัย'ชาญ
16 090016 นายจักรพันธุ วงษ์ยะลา
17 090017 นายฐานัส ศิริยานนท์
18 090018 นายณฐพงศ์ บูรณะกิจ
19 090019 นายประกรรษวัต สายสุวรรณ
20 090020 นายภาณุพงศ์ อ ย ู ่ ผ า / ' ^ " ' \
21 090021 ว่าที่ร้อยตรีกิติโพ/รัตไ ^ 7 '^ \  \

โทรพั':น์
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รายซื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิขาการคอมพิวเตอร์

ท่ี เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
1 100001 นายขบาธร เรืองทอง
2 100002 นายสราวุฒิ เพชรคง
3 100003 นายคิริโชค ทองเหลือ
4 100004 นายวงศ์วรัน กิตติทรัพย์!พศาล
5 100005 นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
6 100006 นางสาวจิราพร แพงหนองยาง
7 100007 นายธนสิทธึ๋ เข่งวา
8 100008 นายพนา สาระยาม
9 100009 นางสาวฉันทนัทธ์ ศรีสอง
10 100010 นางสาวรัชนก บัวหลวง
11 100011 นายไพจิตร วิวัฒนพงษ์
12 100012 นายวิกรานต์ คิวดำรงพงศ์
13 100013 นางสาววิลาวรรณ เหล่าจูม
14 100014 นายอติชาติ พานโน
15 100015 นายเบญจพล บุญตามช่วย
16 100016 นางสาวกขพรรณ เพ็ซรพุ่ม
17 100017 นายธงชัย สิทธิยานุรักษ์
18 100018 นางสาวศคิธร ชาญสาริกรณ์
19 100019 นางสาวสวรส แสงมณี
20 100020 นายกิตติชัย มุดเทศ
21 100021 นายศุภวิทย์ เรืองน้อย
22 100022 นายกฤตภาส ณ ลำพูน
23 100023 นายภูรีวัฒน์ ดาษดา ^ ___
24 100024 นายอภิชิต เป้ากลy y

25 100025 น ายอ ด ิศรค ิดด ี/ เ { /  \ ไ ^ \



รายฃ่ือผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ขื่อ - ขื่อสกุล
26 100026 นางสาวกมลรัตน์ ข่ืนไพศาล
27 100027 นายฉัตรชัย ชันบุ
28 100028 ว่าท่ี ร.ต.ป้ณณวัฒน์ เซ็นเยาะ
29 100029 นายนัยซาติ เกียรติกำจร
30 100030 นางสาวอินธุอร แพงมา
31 100031 นายณัฐสิทธี้ สุขวิบูลย์
32 100032 นายสุอภิชัย คำแคว่น
33 100033 นายไวชยันต์ นุ้ยสวิ
34 100034 นายขาญณรงค์ เต็งหลี
35 100035 นายอานุภาพ ยศอ่อน
36 100036 บางสาวกษมาพร ทองสีบุซ
37 100037 นางสาวณฐารินทร์ ยศคุภวงศ์สกุล
38 100038 นางสาวมัญญ์ชุกานต์ ทะกอง
39 100039 นายปฐวี เที่ยงโยธา
40 100040 นายพซร พรมลาย
41 100041 นายภาณุพงศ์ บารมี
42 100042 นางสาวซนิตา ไชยเดช
43 100043 นายชัยวัฒน์ กองจำปี
44 100044 นายศิวกร สุวรรณลพ
45 100045 นายวัชรพงษ์ ป้ททุม
46 100046 นายภาณุวัฒน์ สุธัมรส
47 100047 นายพงศ์อำมาตย์ หอมหวาน
48 100048 นายภษณ สกลวรรณรักษ์ .
49 100049 นายอนันต์ นามคาน / A  ^ — \
50 100050 นางสาวจิตราภรณ์ท่อน'นุ้องนีทั่ชุ

lyrnM A
y  ' ร ?

K ทา_รท" 0 '/
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รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 1 0  สิงหาคม 2565)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ท ี่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ขื่อสกุล
51 100051 นายธีรยุทธ วรรณสุด
52 100052 นางสาวสุดาพร ศรินรจันทร์
53 100053 นายอานนท์ อุดมะ
54 100054 บางสาวสุพรรษา วงค์ศริซา
55 100055 นายอรรณพ ศิลา
56 100056 นายแสงเพชร สังข์อยู่
57 100057 ว่าที่ ร.ต.ฮอลิค โต๊ะดอล๊ะ
58 100058 นายสุระ เกียรติวิทยากุล
59 100059 บายณัฐวุฒิ กันนุลา
60 100060 นายคิริพงศ์ เทพจันที
61 100061 นายปีญอพล เซิงซวโบ
62 100062 นายสุรวุฒิ มานะชอบ
63 100063 นายคิวภูมิ รุ่งเจริญ
64 100064 นายจิรพัส สร้อยศักดิ้
65 100065 นายวีระยุทธ สุริสาร
66 100066 นาย'ปิจฉิม พรมสิงห์
67 100067 นางสาวพัชรพร ตาอินทร์
68 100068 นางสาวนิรมล ปาละสิริ
69 100069 นายเจตณีฐ นุชเนตร

100070 นายธีรขัย ครองระวะ
100071 นางสาวนชรินทร์ เอียงโ
100072 นางสาวกวิสรา บุฌจ้
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