






1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69020001 นางสาว อริศรา  อิ่มสอาด สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69020002 นางสาว วรกมล  วงศ์ธรบุญรัศมิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69020003 นาย ชัยวัฒน์  โมกขศักด์ิ ห้องสอบที่  1

4 69020004 นางสาว วรรณนภา ทองประสม ห้อง 641   ช้ันที่ 4

5 69020005 นางสาว สร้อยสุณี  ม่วงพันธ์ อาคาร 6

6 69020006 นางสาว กาญจนา  จํานง จํานวน  25 คน

7 69020007 นางสาว น่ิมอนงค์  ราชประสิทธ์ิ

8 69020008 นางสาว สุดารัตน์  บูชา

9 69020009 นางสาว ปรางทิพย์  จําเริญรัตน์พันธ์ุ

10 69020010 นาย นที  ศิริจรรยาพงษ์

11 69020011 นางสาว นภัสวรรณ  ระงับจิตต์

12 69020012 นางสาว สุวิมาศ  ทองย่อม

13 69020013 นางสาว เยาวมาลย์  ปานศรีแก้ว

14 69020014 นางสาว รัศพร  พุฒจีบ

15 69020015 นางสาว วาสนา  กาฬภักดี

16 69020016 นางสาว กมลวรรณ แก้วสะอาด

17 69020017 นางสาว มรกต  สุวัชรกุล

18 69020018 นางสาว จําปี  แสงเพลิง

19 69020019 นางสาว กมลทิพย์  ใจสัจจะ

20 69020020 นางสาว ธันวดี  พฤกษชาติ

21 69020021 นางสาว อมฤตรส  ทับทิมเล็ก

22 69020022 นาย อิทธิพล  บุญประสพ

23 69020023 นาย อดิพงษ์ ศิลานันท์

24 69020024 นาย ปฏิชัย  โพชฌงค์เดช

25 69020025 นางสาว สุกัญญา  แอสมจิตต์

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69020026 นาย พัฒนพงษ์  จงเกษกรณ์ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69020027 นาย อธิวัฒน์  พันธ์รัตน์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69020028 นางสาว อทิติยา  ธรรมสนธิเจริญ ห้องสอบที่  2

29 69020029 นางสาว อําภา  ธัญญเจริญ ห้อง 642   ช้ันที่ 4

30 69020030 นาย วันดี  หาญกุดเลาะ อาคาร 6

31 69020031 นางสาว อุบลรัตน์ การสาลี จํานวน  25 คน

32 69020032 นางสาว พรพิกุล  เจริญลอย

33 69020033 นางสาว ดารารัตน์ เอื้อสกุลรุ่งเรือง

34 69020034 นาง พนิตนันท์ เพ็ชรทรัพย์

35 69020035 นางสาว นาฏสุคนธ์ ดํารงเกียรติสกุล

36 69020036 นางสาว สุทธิพร  ธรรมเนียม

37 69020037 นางสาว สไบทิพย์  ปั้นหว่าง

38 69020038 นางสาว ชุติมา  บัวบาน

39 69020039 นางสาว มนสิชา โสภา

40 69020040 นาย สิริวุฒิ  งามสกุล

41 69020041 นางสาว ศิริพร  ต้ังเรืองวิก

42 69020042 นางสาว ศิริพร  เอมสวัสด์ิ

43 69020043 นางสาว ทิวาทิพย์  แหนผัน

44 69020044 นางสาว วราภรณ์  เฉลิมรมย์

45 69020045 นางสาว สุรีพร  ศิริพงษ์

46 69020046 นางสาว นพวรรณ  วิจิตรบรรจง

47 69020047 นางสาว ภัสส์พิชชา  ทองภาณุโรจน์

48 69020048 นางสาว อรทัย  ยศวิชัย

49 69020049 นาย กรวัฒน์  ภูฆัง

50 69020050 นางสาว เปมิกา  ปรีดารมย์โรจน์



3

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

51 69020051 นางสาว ศุภักษร  ดาราแว๋ว สอบ ภาค ก และ ภาค ข

52 69020052 นาย วัชรพงษ์  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

53 69020053 นาย อนุวัฒน์  จันทร์สุข ห้องสอบที่  3

54 69020054 นางสาว ภาวิณี  สกุลกาญจนดล ห้อง 643   ช้ันที่ 4

55 69020055 นางสาว สาวิตรี  ถนอมชาติ อาคาร 6

56 69020056 นางสาว วรรณวิษา  จีนไฝ จํานวน  14 คน

57 69020057 นาย นารายณ์  ทับบุรี

58 69020058 นางสาว สุนันทา  เกิดสมบูรณ์

59 69020059 นาย วิทยายุทธ  แสงไข่

60 69020060 นางสาว ปัทมาภรณ์  นามประเทือง

61 69020061 นางสาว ธีรวรรณ  ถ่ินจันทร์

62 69020062 นางสาว ดวงกมล  ฉวีรัตน์

63 69020063 นาย ธนากร  ภูฆัง

64 69020064 นางสาว พรพรรณภสร  ศรีจําพันธ์



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69030001 นางสาว นพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69030002 นาย อธิษฐ์  ป้านพุก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69030003 นางสาว รุ่งนภา  ชุ่มช่ืน ห้องสอบที่  4

4 69030004 นางสาว สิรีรัตน์  จําปาสัก ห้อง 644   ช้ันที่ 4

5 69030005 นางสาว กัลญา พูลเกิด อาคาร 6

6 69030006 นาย เขมินท์  อุ่นศิริ จํานวน  25 คน

7 69030007 นาย ทวีศักด์ิ สุขีโมกข์

8 69030008 นางสาว เพ็ญประภา ขําเมธา

9 69030009 นาย ชัยภัทร  เพ็งเล็ง

10 69030010 นาย ธนเวท  ธูสรานนท์

11 69030011 นางสาว ขนิษฐา  ลาแพงดี

12 69030012 นางสาว กัณฐลดา  กลิ่นเมือง

13 69030013 นางสาว รุ่งนภา  จิตตสินนวา

14 69030014 นางสาว อลิษา  จันทร์เปล่ง

15 69030015 นางสาว พุทธรักษา  อุ่นวิจิตร

16 69030016 นางสาว จิตรกานต์  ไทยวงษ์

17 69030017 นางสาว ดุศิตา  ชลมาก

18 69030018 นาย วศิน  ชูมณี

19 69030019 นางสาว ธีราพร  แสงบุญส่ง

20 69030020 นางสาว ชนิตปรียา  เลิศฤทธ์ิบวรภัค

21 69030021 นาย ศรีชัย  แสงทอง

22 69030022 นาย สุรชาติ  ศิลาโชติ

23 69030023 นางสาว พิชามนญ์  ผิวอ่อนดี

24 69030024 นางสาว พัชรมน  คุ้มจินดา

25 69030025 นางสาว ณัฎฐณิชา  คุ้มแจ้ง

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69030026 นาย พนิต  พัฒนพรพันธ์ุ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69030027 นาย ธาดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69030028 นางสาว วราภรณ์  ทองทับทิม ห้องสอบที่  5

29 69030029 นาย ชลบดินทร์  กลิ่นจันทร์ ห้อง 651   ช้ันที่ 5

30 69030030 นางสาว อมรรัตน์  ธรรมประเสริฐ อาคาร 6

31 69030031 นางสาว สิริกานต์  ทิพย์ภักดี จํานวน  14 คน

32 69030032 นาย ธัชปชา  จิรเดชดิษกุล

33 69030033 นางสาว ณัฐนรี  สงวนสุข

34 69030034 นางสาว สุวิตา  แซวประโคน

35 69030035 นางสาว พนิดา  มาลาทิพย์

36 69030036 นางสาว ระพีพรรณ  เล็กจําปี

37 69030037 นางสาว นวพร ฐานทองดี

38 69030038 นางสาว ปุญญิศา  วงษ์เสมา

39 69030039 นางสาว ธิดา  นิพิฐวิทยา



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69040001 นางสาว ศิริญญา ศรีคํา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69040002 นางสาว สุธาภรณ์ วรกาญจนกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69040003 นางสาว เปมิกา  เต็งประกอบกิจ ห้องสอบที่  6

4 69040004 นางสาว สินีนาถ  พานทอง ห้อง 652   ช้ันที่ 5

5 69040005 นางสาว พีชญา  ผ่องศรีใส อาคาร 6

6 69040006 นางสาว วราลักษณ์  จันดี จํานวน 25 คน

7 69040007 นางสาว รุ่งอรุณ  ช้ันเล็ก

8 69040008 นางสาว มธุพร สุเรนทรประสิทธ์ิ

9 69040009 นางสาว พัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ

10 69040010 นางสาว ปริยาภัทร คนเทศ

11 69040011 นางสาว ปรียานุช  วงษ์ปาน

12 69040012 นางสาว พรพิมล  สิงหกุล

13 69040013 นาย เกียรติศักด์ิ  ศรีแพงแสน

14 69040014 นาย วิทยา  กาญจนามั่งศักด์ิ

15 69040015 นางสาว ปิยะดา  มูลทองน้อย

16 69040016 นางสาว ภัทรวรรณ  รอดเจริญ

17 69040017 นางสาว จุไรรัตน์  โชติพิเชฐ

18 69040018 นางสาว อรนุช บัวพรม

19 69040019 นาย เอกชัย  โสกสินธ์ุ

20 69040020 นางสาว หัทยา  กาฬภักดี

21 69040021 นาย สิทธิชัย  อุบล

22 69040022 นางสาว ศรัญญา  แร่เพชร

23 69040023 นางสาว ภัทราวดี  อ่อนมี

24 69040024 นางสาว อมิตา  เมืองที่รัก

25 69040025 นางสาว ธัญวรัตม์  บัวสําลี

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน  

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69090001 นางสาว พัทธนันท์  กองอรรถ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69090002 นางสาว พิมพิศา  สว่างศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69090003 นางสาว ขนิษฐา  เช้ือขํา ห้องสอบที่  7

4 69090004 นางสาว เขมจิรา มามีสา ห้อง 653   ช้ันที่ 5

5 69090005 นางสาว ปวีณา รอดเจริญ อาคาร 6

6 69090006 นางสาว ลดาวัลย์ รุ่งเรือง จํานวน 25 คน

7 69090007 นางสาว เอรินทร์  เรืองเวช

8 69090008 นางสาว นาตยา แซ่เตียว

9 69090009 นาย อวิรุทธ์  กลั่นสุวรรณ

10 69090010 นางสาว ราตรี  หมู่ทอง

11 69090011 นางสาว ณสุดา  สิชฌรังษี

12 69090012 นางสาว ภัชราพร  บุญสมบัติ

13 69090013 นาย ชูเกียรติ  เนตรจอมไพร

14 69090014 นางสาว ทัศนีย์  ศรีสมผัน

15 69090015 นาย พงศภัช  ยอดออน

16 69090016 นางสาว เนตรนพิศ  ยอดแก้ว

17 69090017 นางสาว สุภรพิทย์  บุญพรวงศ์

18 69090018 นางสาว ภาวิณี  ทองคําใส

19 69090019 นางสาว พิศน์ณิชา กุลปฐวีวัฒน์

20 69090020 นางสาว ศุภางค์ภัค แจ้งสว่างศรี

21 69090021 นางสาว ณิชกมล จันทวงษ์

22 69090022 นางสาว จุไรรัตน์ พุกภูษา

23 69090023 นางสาว วิชยารัตน์ ลิมทโรภาส

24 69090024 นาย บัณฑิตย์ กรึกกรอง

25 69090025 นางสาว วิภาดา จํารัสรักษ์

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69090026 นางสาว สุนิสา  ช้างพาลี สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69090027 นางสาว อารีรัตน์  พึ่งงาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69090028 นาย เฉลิมพล  จันทร์คล้าย ห้องสอบที่  8

29 69090029 นางสาว สุกานดา  เลิศเจริญธรรม ห้อง 654   ช้ันที่ 5

30 69090030 นางสาว ศิลป์ศุภวรรณ  ทองอ่อน อาคาร 6

31 69090031 นางสาว ศิริรัตน์  เอี่ยมพูล จํานวน 25 คน

32 69090032 นาย ไกรวิชญ์  แก้วพิมพา

33 69090033 นางสาว ปัทมา ธารมัต

34 69090034 นางสาว ลลิตา  สุขรักษ์

35 69090035 นางสาว จิตรลดา  จุลฬา

36 69090036 นางสาว กมลชนก  ย้ิมช้อย

37 69090037 นางสาว ธีราพร โพธ์ิธราวัชร์

38 69090038 นางสาว เพ็ญนภา  อินทร์ไพร

39 69090039 นางสาว จิตสุภา วงค์สวรรค์

40 69090040 นาย ยงยุทธ  ทองสุข

41 69090041 นาย ธนกร  ยนต์วิสูตร

42 69090042 นาย เสน่ห์  สิทธิจันทร์เสน

43 69090043 นางสาว กมลทิพย์  ศรีโพธ์ิ

44 69090044 นางสาว สุจิตราภรณ์  ยงหวาน

45 69090045 นางสาว จิราพร  พลายแก้ว

46 69090046 นาย ศุภนัจ  คนคล่อง

47 69090047 นางสาว จริยา  ศรีโลทก

48 69090048 นางสาว ทิพสุคนธ์  บุญรอด

49 69090049 นางสาว ณภัสสรณ์  ขําเหลือ

50 69090050 นาย รัชพล  พุมแพง



3

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

51 69090051 นางสาว อาริสา คล้ายขํา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

52 69090052 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วิมณญ์ กาพย์แก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

53 69090053 นางสาว สุธาสินี  ภักดีนารถ ห้องสอบที่  9

54 69090054 นางสาว ศิริพิมล  รักษามิตร์ ห้อง 655   ช้ันที่ 5

55 69090055 นางสาว ศิราพร  นาคปาน อาคาร 6

56 69090056 นางสาว อัยลดา  แย้มประดิษฐ จํานวน 25 คน

57 69090057 นางสาว สุธิษา  พฤกรัตน์

58 69090058 นาย จิตวิสุทธ์ิ  จารีย์

59 69090059 นางสาว วันวิสา   ภมร

60 69090060 นาย อดิศักด์ิ  คชรินทร์

61 69090061 นาย มารุต  สุขสบาย

62 69090062 นาย สาธิต  ดีแดง

63 69090063 นาย เสกสิทธ์ิ พึ่งตระกูล

64 69090064 นางสาว ภัสพร  เฉลิมรมย์

65 69090065 นาย กรกช  ฝ้ายป่าน

66 69090066 นางสาว พลอยไพรินทร์ ช่ืนอุรา

67 69090067 นาย ประพันธ์ุ  น้อยอุทัย

68 69090068 นาย สุรเชษฐ์  เกตุพร

69 69090069 นางสาว ละอองทราย  รุ่งกําจัด

70 69090070 นางสาว นิภา ตรีแจ่มจันทร์

71 69090071 นางสาว จุฑารัตน์  นุชนารถ

72 69090072 นางสาว อุทัยวรรณ  จันทร์สุทนพจน์

73 69090073 นางสาว พิชญา  สาจันทร์

74 69090074 นางสาว กุลณิชา  โพชฌงค์เดช

75 69090075 นางสาว จินตนา  ช่อมะม่วง



4

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

76 69090076 นางสาว ทิพวรรณ  ศรีดอกไม้ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

77 69090077 นาย สุริยันห์  เทศทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

78 69090078 นางสาว สุวารินน์  รักลีลาวัฒน์ ห้องสอบที่  10

79 69090079 นางสาว สุธิสา  มณีวงค์ ห้อง 656   ช้ันที่ 5

80 69090080 นางสาว นิตยา  โพธ์ิกัน อาคาร 6

81 69090081 นาย สิทธิเดช  ฐานบัญชา จํานวน 23 คน

82 69090082 นางสาว นํ้าทิพย์  แสนโภชน์

83 69090083 นาง ศิวนารถ  ลิศนิ

84 69090084 นางสาว ปิยนันท์  อุ่มแสง

85 69090085 นางสาว กัญญา  หอมสุวรรณ

86 69090086 นางสาว เสาวลักษณ์  แซ่จันทร์

87 69090087 นางสาว กฤตภรณ์  สมคํา

88 69090088 นางสาว ณัฐิยา  สิงห์พันธ์

89 69090089 นางสาว สุพัตรา  ขวัญชอบ

90 69090090 นางสาว อุไรพร  กองแก้ว

91 69090091 นางสาว ศิริลักษณ์  กรพิพัฒน์

92 69090092 นาย อัครพล  สุวรรณชัย

93 69090093 นางสาว มนตรา  จันทรัตน์

94 69090094 นางสาว นิภาพร  พูลสวัสด์ิ

95 69090095 นางสาว วรรณา  ปัญจาสุธารส

96 69090096 นางสาว อภิญญา  วิเชียรรัตน์

97 69090097 นาง กรริสา  จันทร์สุวรรณ

98 69090098 นางสาว วริษฐา  แหวนเพชร



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69100001 นางสาว พิชามญธ์ุ  รัตนะวัน สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69100002 นาย ชรินทร รุจิพูนพงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69100003 นางสาว บุษปศร  กาฬภักดี ห้องสอบที่  11

4 69100005 นางสาว เยาวมาลย์ สุทธิเมฆ ห้อง 657   ช้ันที่ 5

5 69100006 นางสาว พิมพ์ใจ อุยยาหาญ อาคาร 6

6 69100007 นางสาว ศุภาดา เพ่ิมทองคํา จํานวน 13 คน

7 69100008 นาย พิทยา จ้อยศรีเกตุ

8 69100009 นางสาว ศุภจินต์ มีมุข

9 69100010 นาย อดุล ดือราแม

10 69100011 นาย ปิยะณัฎ เพ็ชรเลิศ

11 69100012 นาย ทิพากร  ปาระบับ

12 69100013 นาย สุรัตน์ ชุ่มทอง

13 69100015 นางสาว พวงบุปผา เสาวรส

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69010001 นาย อํานาจ สิทธิบูรณาญา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69010002 นางสาว เจนจีรา ธนกสิกร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69010003 นาย ปรัชญา ใจภักดี ห้องสอบที่  12

4 69010004 นาง ผจงจิตร เกิดหิรัญ ห้อง 521   ช้ันที่ 2  

5 69010005 นางสาว นงลักษณ์ แผนสมบูรณ์ อาคาร 5

6 69010006 นาย บัณฑิต หวังสุข จํานวน 25  คน

7 69010007 นางสาว ทัศนี ใจบุญ

8 69010008 นางสาว วริฏฐา พูลสุวรรณ

9 69010009 นาย ธนัตถ์บดี อ่อนน้อม

10 69010010 นาง เจริญรัตน์ เจริญรัตน์ 

11 69010011 นางสาว ชลธิชา ศิริอมรพันธ์ุ

12 69010012 นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา

13 69010013 นางสาว วราวรรณ  จันชัง

14 69010014 นางสาว กาญจนา เกิดเอี่ยม

15 69010015 นางสาว ศรีอมรา  พลายระหาญ

16 69010016 นางสาว ณัฐวดี  ธาตุดี

17 69010017 นางสาว ศิริรัตน์   เกษร

18 69010018 นาย ธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น

19 69010019 นาย สุธาวี กลิ่นอุบล

20 69010020 นางสาว จิรฉัตร ลิ่มมั่ง

21 69010021 นางสาว ณัฐพร สายกฤษณะ

22 69010022 นางสาว จรุงจิต จําปานิล

23 69010023 นางสาว เนตรศราง อํานวยนาถพงศ์

24 69010024 นาย ธีระพงษ์ ภุมมา

25 69010025 นางสาว จุฬารักษ์ โคตรจักร์

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ชื่อ-สกุล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ชื่อ-สกุล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69010026 นาย สุรวุฒิ พันทวีศักด์ิ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69010027 นางสาว พรรณิการ์ สมัคร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69010028 นางสาว กัญจ์ณภัช สินบวรพงศ์ ห้องสอบที่  13

29 69010029 นางสาว วลัย  ตันติวิชญ์โกศล ห้อง 522   ช้ันที่ 2  

30 69010030 นางสาว ดวงลัดดา นํ้าแก้ว อาคาร 5

31 69010031 นางสาว ปนัดดา แสงอรุณ จํานวน 20  คน

32 69010032 นางสาว พัชราพร  สุขเผือก

33 69010033 นาย จตุเมธ  ชิดสูงเนิน

34 69010034 นางสาว กรวรรณ  พูนขวัญ

35 69010035 นางสาว พรธีรา  แสงสว่าง

36 69010036 นางสาว ศิริญา  อยู่สุข

37 69010037 นางสาว อําภา แก้วจันทร์

38 69010038 นางสาว เพ็ญนภา   ภู่สุวรรณ

39 69010039 นางสาว รุ่งนภา  เทียนสว่าง

40 69010040 นางสาว ศศิธร  ทองคํา

41 69010041 นางสาว ประกายกาญจน์  แดงมาดี

42 69010042 นางสาว ชฎิลดา  ต่ีนาสวน

43 69010043 นางสาว ดาริกา  แก้วมุกดา

44 69010044 นางสาว ณัฐิตา  ประสงค์เงิน

45 69010045 นาย วิษณุ  นาคผง



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69110001 นางสาว กรรณิการ์  รัตนะวัน สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69110002 นางสาว วงค์มณี  บังชมโพธ์ิ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69110003 นางสาว ชรินทร์ธร  สุพรรณกูล ห้องสอบที่  14

4 69110004 นาย ธีรศักด์ิ มังคุด ห้อง 523   ช้ันที่ 2

5 69110005 นางสาว เกตกนก สวยค้าข้าว อาคาร 5

6 69110006 นางสาว ขวัญศิริ  รัตนาชาตรี จํานวน  26  คน

7 69110007 นางสาว พรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์

8 69110008 นาย ปัญญา  โมเครือ

9 69110009 นางสาว จันจิรา  ทิพย์วงค์

10 69110010 นางสาว ปวรี  ยืนยงค์

11 69110011 นาย สราวุธ  แช่มช้อย

12 69110012 นางสาว รัตน์ใจ  ซ้อนเพชร

13 69110013 นางสาว ศุภางค์  บุญเฉย

14 69110014 นาย วิจักษ์  ดิษฐใจเย็น

15 69110015 นางสาว โชตนา  ถนอมวงศ์

16 69110016 นาง กรุณา  แย้มจิตร

17 69110017 นางสาว อัญชิสา  สุขโข

18 69110018 นางสาว กชพร  บริสุทธ์ิ

19 69110019 นาง วิไล  วรรณบูรณ์

20 69110020 นางสาว วิลาวัลย์  ช่วยบุญ

21 69110021 นางสาว รัตติกาล  ทองเก่งกล้า

22 69110022 นางสาว พรรณิภา  เกตโล

23 69110023 นาย ทัศนะ  คําทมูล

24 69110024 นางสาว วรางคณา  สบายใจ

25 69110025 นางสาว สุวรรณา  ค้ากระบือ

26 69110026 นางสาว วิภาวรรณ  เบ้าเจริญ

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเคมี 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69130001 นาย คชพล เชษฐ์ชาติพรชัย สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69130002 นาง วชิราภรณ์ พันธ์ุไทย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69130003 นางสาว จุฑามาศ หนูนุ้ย ห้องสอบที่  15

4 69130004 นางสาว จิราภรณ์ เทพคุ้มกัน ห้อง 524   ช้ันที่ 2

5 69130005 นาย ภคธร ห่วงขาว อาคาร 5

6 69130006 นางสาว อําภา กลิ่นพยอม จํานวน 25 คน

7 69130007 นาย นิวุฒิ  แตงทอง

8 69130008 นาย สรวิศิษฏ์  อิฐสุวรรณ

9 69130009 นาย วิศระ  เชียงหว่อง

10 69130010 นางสาว นันทพร รอดผล

11 69130011 นางสาว ภัทราพร ผาสุข

12 69130012 นางสาว อัจฉรา อยุทธศิริกุล

13 69130013 นางสาว ศกลวรรณ อุ่นคง

14 69130014 นาย นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน

15 69130015 นางสาว พรศิริ ลีคํางาม

16 69130016 นางสาว ยุพเยาว์ บุญโต

17 69130017 นางสาว นริศรา คงคาดิษฐ์

18 69130018 นางสาว เมธีณี คําบรรลือ

19 69130019 นาย สุทธิพงศ์ กุลศิลป์

20 69130020 นางสาว ดาริกา  แก้วภิรมย์

21 69130021 นางสาว สุพรรณี  ทองขาว

22 69130022 นาย มนตรี  รัตนภูวิศ

23 69130023 นางสาว วิจิตรพร  สระทองแหม็น

24 69130024 นางสาว กิติยา  พ่วงจินดา

25 69130025 นางสาว เอื้อมพร  เพ็ชรนิล

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69130026 นาง อภิญญา  สว่างตา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69130027 นางสาว อรอนงค์  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69130028 นางสาว จิราพร  อารมณ์ ห้องสอบที่  16

29 69130029 นาย ประพนธ์  สะสมทรัพย์ ห้อง 525   ช้ันที่ 2

30 69130030 นาย อภิรัตน์  ช่างเกวียน อาคาร 5

31 69130031 นางสาว จิตลดา  ขาวขํา จํานวน 25 คน

32 69130032 นางสาว วรรณิภา  ภูไทย

33 69130033 นางสาว ภัทราภรณ์  รัตนวงศา

34 69130034 นางสาว กนกวรรณ จันทร์ต้ัว

35 69130035 นางสาว ลัดดาวัลย์  จันทร

36 69130036 นางสาว สุธาสินี  นัทธีประทุม

37 69130037 นาง ชนธิชา  บุญศรี

38 69130038 นางสาว อรรวี  จันทร์เจริญ

39 69130039 นาย สันติสุข ศรชัย

40 69130040 นางสาว วารุณี  ศรีใจ

41 69130041 นางสาว วิภาวรรณ  อรชร

42 69130042 นางสาว พัชรี  น้อยเพ็ง

43 69130043 นางสาว มาลี  เชียงวิราฑา

44 69130044 นาย ปรมินทร์  มั่นหมาย

45 69130045 นางสาว ธิดา  เดชบุญพบ

46 69130046 นาย พนมกฤต  บริสุทธ์ิ

47 69130047 นาย ธเนศ  บริสุทธ์ิ

48 69130048 นางสาว นุชรี  ชูราศรี

49 69130049 นางสาว สุธารัตน์  มาแก

50 69130050 นางสาว ทัศนีย์  วิวัฒน์ชานนท์



3

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

51 69130051 นางสาว ปวีณา  เกตุชีพ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

52 69130052 นางสาว ปาณิสรา  อ่อนเที่ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

53 69130053 นาย ภราดา  แสงสว่าง ห้องสอบที่  17

54 69130054 นางสาว ธนัญญาณ์  วงศ์วิจารณ์ ห้อง 532   ช้ันที่ 3

55 69130055 นาย เอกลักษณ์  กรรณแก้ว อาคาร 5

56 69130056 นาย ทรงพล ภูมิอินทร์ จํานวน 25 คน

57 69130057 นางสาว เมทิชา เจิมสุวรรณ

58 69130058 นาย พัฒนพงศ์  เกิดทรัพย์

59 69130059 นางสาว อธิปีย์ญาณ์  ศรีนิล

60 69130060 นางสาว อรพินทร์  พุฒิแสงจันทร์

61 69130061 นางสาว อรวรรณ  กลั่นศรี

62 69130062 นางสาว พัชรี  ชาวนาเป้า

63 69130063 นางสาว นงกาญจน์ กําพล

64 69130064 นาย วัลลภ  บุตรเกตุ

65 69130065 นางสาว พิชญา  ทองคําพานิช

66 69130066 นางสาว กนิษฐา  พวงสมบัติ

67 69130067 นางสาว พัณณิตา  ตุ้มนิลกาล

68 69130068 นางสาว มณฑนา  รัตนบุรี

69 69130069 นางสาว สุชาดา  สุวรรณกรณ์

70 69130070 นาย อนุวัตร  อู่อรุณ

71 69130071 นางสาว วรญา ไพรินทร์

72 69130072 นางสาว เจียมนภา  ตนสาลี

73 69130073 นาย ชนาธิป  อมรปิยะพงศ์

74 69130074 นาย พีรชัย  แจ้งแสง

75 69130075 นางสาว อนงค์ลักษณ์  โอดนันต์



4

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

76 69130076 นางสาว ธนพร  พันธ์ุเพ็ง สอบ ภาค ก และ ภาค ข

77 69130077 นาย คริสต์มาส ดวงจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

78 69130078 นาย สุนทร โพ้ะสูงเนิน ห้องสอบที่  18

79 69130079 นาย ทิวา  เหล่าปาสี ห้อง 533   ช้ันที่ 3

80 69130080 นางสาว สุภาพร  บุญจันทร์ อาคาร 5

81 69130081 นางสาว ดุธาสิทธ์ิ  แดงงาม จํานวน 25 คน

82 69130082 นางสาว ชนาพร  พูลทอง

83 69130083 นางสาว นพมาศ  สุไชยชิต

84 69130084 นางสาว ศศิธร  สําเนียงดี

85 69130085 นางสาว พริ้มเพรา  กันยาสาย

86 69130086 นางสาว สุมินตรา  งามล้วน

87 69130087 นางสาว พรพรรณ  สมัครพันธ์

88 69130088 นางสาว สุมิตรา  พ่วงคุ้ม

89 69130089 นางสาว วิไลพร  หงษ์โต

90 69130090 นาง ปุญญิศา  จงศิริ

91 69130091 นางสาว อทิตยา  สมตัว

92 69130092 นาย ยรรยง นาคนวล

93 69130093 นาง ปพัชญา  จันทรโชติ

94 69130094 นางสาว นันท์นภัส  ทองอุดม

95 69130095 นางสาว รัชนีกร บุตรแสงดี

96 69130096 นางสาว วารุณี  จันทร์ชัง

97 69130097 นาย สิทธิชัย  แพน้อย

98 69130098 นาง สายทิพย์  ปานกล่ํา

99 69130099 นาย สุรศักด์ิ รอดโพธ์ิทอง

100 69130100 นางสาว วรรณนิภา ทับพิลา



5

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

101 69130101 นาย ฐิติพงศ์  บริบูรณ์ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

102 69130102 นาย ศุภฤกษ์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

103 69130103 นางสาว นิตยา  ช่วงชิต ห้องสอบที่  19

104 69130104 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธ์ิ  สิงห์เมืองพรหม ห้อง 534   ช้ันที่ 3

105 69130105 นาย มนตรี  ศรีภุมมา อาคาร 5

106 69130106 นาย สมศักด์ิ  ทองแถม จํานวน 8 คน

107 69130107 นางสาว นฤมล  นิลอ่างทอง

108 69130108 นาย ธงชัย  พรหมจรรย์



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69140001 นางสาว สุมาลี  ทรงกลด สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69140002 ว่าท่ีร้อยตรี ธีระ  ตุ้ยดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69140003 นาย วิริยะ  ชูวงค์วาลย์ ห้องสอบที่  20

4 69140004 นางสาว กาญจน์สิตา  ตู้แก้ว ห้อง 535   ช้ันที่ 3

5 69140005 นาย อธิคม  สินประเสริฐ อาคาร 5

6 69140006 นาย นฤพล ศรีทอง จํานวน 26 คน

7 69140007 นางสาว กนกศรี พงษ์เทียน

8 69140008 นาย อภิรัตน์ วิมานรัตน์

9 69140009 นางสาว โสภนิศ ขําดี

10 69140010 นาย ธาตรี  รัตนนิมิตร

11 69140011 นาย ทรงศักด์ิ  โชติช่วง  

12 69140012 นาย ปัญญา  ใจวิวัฒน์พงศ์

13 69140013 นางสาว สุมาพร  ดอนอินผล แก้ไขนามสกุล จากพล เป็นผล

14 69140014 นาย วุฒินันท์  ทยากรเตชภณ

15 69140015 นาย จตุพร  เคนผาพงษ์

16 69140016 นาย อรรถวุธ  เอ่ียมสอาด

17 69140017 นาย บุญชู เศษรักษา

18 69140018 นางสาว ฐิตารีย์  ทรัพย์มณี

19 69140019 นาย คมสัน   คงยอดดี

20 69140020 นาย วิทวัส  พุ่มพฤกษ์

21 69140021 นาย ธีรธร  วิศวปติ

22 69140022 นางสาว ภิญญาพัชญ์ คุ้มภัยเพ่ือน

23 69140023 นาย สกล  อาจคงหาญ

24 69140024 นาย จีระ  จีระวรวงศ์

25 69140025 นางสาว เพียงรวินท์ โกตถา

26 69140026 นาย ศรายุธ  ท้าวประสิทธ์ิ

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

27 69140027 นางสาว วิเกษินี  แจ่มบูชา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

28 69140028 นาย รณชัย  จันคง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

29 69140029 นาย ธนอรรถ  อาจรักษา ห้องสอบที่  21

30 69140030 นาย สุทิน  วันบรรเจิด ห้อง 536   ช้ันที่ 3

31 69140031 นาย เทวพร  ภูฆัง อาคาร 5

32 69140032 นาย สุริยันต์   อ่ิมรัตน์ จํานวน 26 คน

33 69140033 นางสาว ภัทรธิดา  เสืองามเอ่ียม

34 69140034 นาย สมเกียรติ แก้วคําหอม

35 69140035 นาย กานต์ทัศน์  อบเชย

36 69140036 นางสาว ดวงพร   พรหมจันทร์

37 69140037 นาย ครรชิต  นํ้าใจดี

38 69140038 นาย โกมล  ทัฬหกรณ์

39 69140039 นาย กฤษณะ  มีดี

40 69140040 นางสาว วิชุดา   ลังกาแกม

41 69140041 นางสาว นุจรี สาธุรัมย์

42 69140042 นางสาว ยุวดี  จันทร์อิน

43 69140043 นาย กฤษณะ  วงษ์ศรี

44 69140044 นาย ฉัตรชัย  อางนานนท์

45 69140045 นาย ธวัชชัย  พิริยานุวงศ์

46 69140046 นาย เนติพงศ์  ฤทธิสิน

47 69140047 นาย ตะวัน  ลิ่วสกุลฤดี

48 69140048 นาย กฤษฎา   ปัดชา

49 69140049 นางสาว นวกานต์  ปิ่นเวหา

50 69140050 นาย ทรงชัย  เรืองนก

51 69140051 นาย จักรรินทร์  กราบทอง

52 69140052 นาย สุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด



3

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

53 69140053 นาย พิทักษ์  บุษบา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

54 69140054 นาย นิทัศน์  จันทขาว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

55 69140055 นาย อภิชัย  ภูฆัง ห้องสอบที่  22

56 69140056 นาย กฤษณะ สุขวดี ห้อง 541   ช้ันที่ 4

57 69140057 นาย สกุลชัย  นิราราช อาคาร 5

58 69140058 นาย พงศกร  หินเพ็ชร จํานวน 26 คน

59 69140059 นางสาว สุริษา  เอียดสุย

60 69140060 นาย วิสุวัฒน์  พงษ์รุ่งเรือง

61 69140061 นาย รัฐพล  โกรินทร์

62 69140062 นาย ธรรมนูญ  งามบุญช่วย

63 69140063 นาย วิชิตพล  โรยแสง

64 69140064 นาย ปรมะ  สุตะโส

65 69140065 นาย เอกลักษณ์  ผลเล็ก

66 69140066 นาย วิศรุต  สว่างศรี

67 69140067 นางสาว ประภาพรรณ  ดวงช่ืน

68 69140068 นาย วิชาญ  นราเอ่ียม

69 69140069 นาย อรรถพล  ปิ่นทอง

70 69140070 นาย เอกลักษณ์  พุ่มโต

71 69140071 นางสาว นิภารัตน์  ศรีวะเสาร์

72 69140072 นางสาว ชุลีพร  กุลไทย

73 69140073 นาย อํานาจ  ปิ่นสินชัย

74 69140074 นางสาว นารี  พิมพ์พา

75 69140075 นาย กฤษณะ  ปานโพธ์ิทอง

76 69140076 นาย สามารถ  อาจคงหาญ

77 69140077 นางสาว พนิดา  เพ็งคําเพชร

78 69140078 นาย วิทยา  อัฎฎาลกะสิริ



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69160001 นาย ชัยวัฒน์  ชูทอง สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69160002 นาย ณัฏฐกิตต์ิ  สังขพันธ์ุ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69160003 นาย กิตติ  ชุ่มช่ืนดี ห้องสอบที่  23

4 69160004 นาย นพรัตน์  คันทรง ห้อง 542   ช้ันที่ 4

5 69160005 นาย กัมปนาท  โนนศรี อาคาร 5

6 69160006 นางสาว ศิริรัตน์  น้อยวงศ์ จํานวน 25 คน

7 69160007 นาย สรวิชญ์   คําหลวง

8 69160008 นาย ชาคริส  มาตรสุริวงษ์

9 69160009 นาย วิรพันธ์  เผ่ากัณ

10 69160010 นาย บรรณทิศ  เทศลําลึก

11 69160011 นาย บรรเจิด  อิ้วอําพันธ์ุ

12 69160012 นาย ธัญญากร ธรรมกาย

13 69160013 นางสาว สุภาภรณ์ คุ้มสวัสด์ิ

14 69160014 นาย ณรานนท์ เผ่ากัณ

15 69160015 นางสาว ธีราภรณ์  อินทรสอาด

16 69160016 นางสาว ศิริพร ขออาสาชาติสกุล

17 69160017 นาย วัชรพงษ์  อาจคงหาญ

18 69160018 นางสาว พัชรินทร์  แย้มกลีบ

19 69160019 นาย ชินวัฒน์  ปานมั่งมี

20 69160020 นาย อานนท์  ขุนอังดี

21 69160021 นางสาว ศิริรัตน์  พรมมาศ

22 69160022 นาย ศิริพงษ์  โพธ์ิศรีทอง

23 69160023 นาย ปฐมชัย  นาคศิริ

24 69160024 นาย ณัฐวุฒิ  นิลธานี

25 69160025 นางสาว สรารัตน์  คงดีจันทร์

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย  

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย  

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69160026 นาย วศิน  สุระสัจจะ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69160027 นางสาว ผ่องพรรณ  เกตุมาส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69160028 นาย ศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม ห้องสอบที่  24

29 69160029 นาย ทรงพล  นักฟ้อน ห้อง 543   ช้ันที่ 4

30 69160030 นาย ณัฐวุฒิ  สุดโต อาคาร 5

31 69160031 นาย พงษ์สรวง ศรีโมรา จํานวน  18 คน

32 69160032 นาย ศิปกร  แก้วกลม

33 69160033 นาย วรัญญู   ชุ่มช่ืนดี

34 69160034 นาย ยลบิล  ไตรงาม

35 69160035 นางสาว ณัฐกาญจน์ จานแก้ว

36 69160036 ว่าท่ีร้อยโท เกียรติศักด์ิ  กิ่งเนียม

37 69160037 นาย อลงกรณ์  เขาสถิตย์

38 69160038 นาย พิธิวัฒน์  แผ่นสําริต

39 69160039 นาย พนม  อาจคงหาญ

40 69160040 นาย ศุกร์สันต์ิ  จันทร์สุวรรณ

41 69160041 นางสาว จิราภรณ์  น้อยแก้ว

42 69160042 นางสาว อุไรวรรณ  กลิ่นอุบล

43 69160043 นาย จักรวาล จันทวงษ์



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69170001 นาย เชิงชาย  อาภรณ์รัตน์ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69170002 นาย สรศักด์ิ  สังข์ศรีแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69170003 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุภาพร แย้มนิยม ห้องสอบที่  25

4 69170004 นาย สิทธิพันธ์ ประเสริฐ ห้อง 544   ช้ันที่ 4

5 69170005 นาย กัณฐภษ  พาทยโฆษิต อาคาร 5

6 69170006 นาย สุรชัย  สมศรี จํานวน 18 คน

7 69170007 นาย วรุตม์ชัย  นวลพลับ

8 69170008 นาย พิเชษฐ์  ประกอบพร

9 69170009 นาย อดิเทพ  เพชรดําดี

10 69170010 นาย ประรินทร์  ครองระวะ

11 69170011 นาย กษิต์เดช สีหะ

12 69170012 นาย วิษณุ  กลีบรักซ้อน

13 69170013 นาย ชัยสิทธ์ิ สุวรรณศรี

14 69170014 นาย ไพรัตน์  แสงทอง

15 69170015 นาย กมล  ทองดอนตัน

16 69170016 นาย สิริภูมิ แสงพลาย

17 69170017 นาย ทินกร  สุขสวัสด์ิ

18 69170018 นาย โกศล  อัยรารัตน์

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69220001 นางสาว ปรียาภรณ์  นํ้าค้าง สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69220002 นางสาว พรศริ มูลบรรจง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69220003 นางสาว จินต์จุฑามณฑน์ ทาเอื้อ ห้องสอบที่  26

4 69220004 นาง สุภณิดา ขาวฟ้า ห้อง 545   ช้ันที่ 4

5 69220005 นาย รณกฤต เอี่ยมเจริญ อาคาร 5

6 69220006 นาง สมาพร แก่นเช้ือชัย จํานวน 25 คน

7 69220007 นางสาว ภัควลัญชญ์ พันเพ็ชร

8 69220008 นางสาว นันทกานท์ ลือภูเขียว

9 69220009 นางสาว สุชาดา สุวรรณหงษ์

10 69220010 นาย สิรวัชร  นุกูลธรรม

11 69220011 นางสาว กรวิภา  เลาศรีรัตนชัย

12 69220012 นาง ธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนี

13 69220013 นางสาว ชุติมา ปาละวงษ์

14 69220014 นางสาว วรวลัญช์ พุทธวงค์

15 69220015 นางสาว นัฏฐา แก้วสด

16 69220016 นางสาว อิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี

17 69220017 นางสาว ฐิตินันท์  อิ่มวงค์

18 69220018 นางสาว พจมาน  สว่างวงษ์

19 69220019 นางสาว กัญญารัตน์  คํามะณี

20 69220020 นาย พีระพงษ์  เตียนจันทึก

21 69220021 นางสาว มลฤดี  จันทร์พินิจรัตน์

22 69220022 นางสาว สุภาพร  แก้วพงศา

23 69220023 นางสาว วรนุช  จิตรมณี

24 69220024 นางสาว อธิษฐาน ช่ืนสกุล

25 69220025 นาย ภานุวัฒน์  ศรีประเสริฐ

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69220026 นางสาว ภารตี  เพิ่มพูน สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69220027 นาง ประภาพร แสงแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69220028 นางสาว อมรรัตน์  กัลยาณวัฒน์ ห้องสอบที่  27

29 69220029 นางสาว ปณิตา  สุรําไพ ห้อง 546   ช้ันที่ 4

30 69220030 นางสาว เสาวรส  พันธ์พืช อาคาร 5

31 69220031 นางสาว พัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ จํานวน 21 คน

32 69220032 นางสาว ณัฐกาญจน์  เหมือนแท้

33 69220033 นางสาว ออสติน  ฮาต

34 69220034 นางสาว ยุพาพร  ศรีคําขลิบ

35 69220035 นางสาว วารินี  นิยมทอง

36 69220036 นางสาว ศิริภรณ์  แกดํา

37 69220037 นางสาว ณฤดี  จงศิริโชค

38 69220038 นางสาว ประกายวรรณ  บุญอยู่

39 69220039 นางสาว วิตรานันท์ แสงประทีป

40 69220040 นางสาว รังสิมา  ไทยวัฒน์

41 69220041 นางสาว วรรณวิศา  ทองดี

42 69220042 นางสาว ฐาณมาศ  บวบดี

43 69220043 นางสาว เนตรดาว  ล้ําสุขดี

44 69220044 นางสาว มัลลิกา  ชนะกุล

45 69220045 นาย ชาคริต  หว่างชูเช้ือ

46 69220046 นางสาว มาลินี  เสนเข้ม



1

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุ

1 69300001 นางสาว นงนุษย์  บุญเจือ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

2 69300002 นาง วรรณรี ทิวพงษ์งาม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3 69300003 นางสาว วราภรณ์  อภินันทโน ห้องสอบที่  28

4 69300004 นางสาว แววมณี แสงเพชร ห้อง 211   ช้ันที่ 1

5 69300005 นางสาว สุวิญญา  พลชํานิ อาคาร 2

6 69300006 นาย ศิริชัย  ศรีชัยปัญญา จํานวน 25 คน

7 69300007 นาง ธิดารัตน์  ธรรมถีติ

8 69300008 นางสาว นพรัตน์  ช่ืนบาน

9 69300009 นางสาว พัชราพรรณ  เคนสันเทียะ

10 69300010 นาย ธนายุทธ  ซามงค์

11 69300011 นางสาว ฤทัยรัตน์  ปุกแก้ว

12 69300012 นาง อัจฉราพรรณ  สุขกระโทก

13 69300013 นางสาว อัมราภรณ์  สอางจิตร

14 69300014 นางสาว ธิดารัตน์  พันธ์ศรี

15 69300015 นางสาว ณิชา  วิจิตรโชติ

16 69300016 นาย ชิติพัทธ์  เที่ยงมงคลชัย

17 69300017 นางสาว ชุติกาญจน์  ชาวแพะ

18 69300018 นาย กิตติธัช  แจ้งสว่าง 

19 69300019 นางสาว ณัฐกานต์  ทองสุวรรณ

20 69300020 นางสาว อิศรา  วันหมัด

21 69300021 นาย ชวลิต อุตรา

22 69300022 นางสาว อโณทัย  กลิ่นสุคนธ์

23 69300023 นางสาว ปิยะนันท์  ตันจ้อย

24 69300024 นางสาว ภัสธา  เกตุแสง

25 69300025 นางสาว นัฐการณ์  เสนาะคํา

ชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

26 69300026 นาย จิรวัฒน์  ตุ้มหอม สอบ ภาค ก และ ภาค ข

27 69300027 นางสาว ปวีณา  ศรีอ่อน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

28 69300028 นางสาว สุดาวรรณ  สระเจา ห้องสอบที่  29

29 69300029 นาย วีระธนา  กรองแก้ว ห้อง 214   ช้ันที่ 1

30 69300030 นาย พงศ์ศักด์ิ  บางแก้ว อาคาร 2

31 69300031 นางสาว จารุกนก  พิมพ์สอน จํานวน 25 คน

32 69300032 นาง กวิสรา ตู้จินดา

33 69300033 นาย ชัชชัย  สุวรรณเทพ

34 69300034 นาย สันติสุข  ช่างเย็น

35 69300035 นางสาว ณัฐฐา  วีระชวนะศักด์ิ

36 69300036 นางสาว มนชยา ผิวงาม

37 69300037 นาย ชุมพล  ทวีสิงห์

38 69300038 นางสาว ฌาทิตยา  พงหนาม

39 69300039 นางสาว ทรายทอง เกตุพลอย

40 69300040 นางสาว สุรีรัตน์  บุญทา

41 69300041 นางสาว รัศมี  ชัยมณี

42 69300042 นางสาว นาฏยา  สังข์เงิน

43 69300043 นางสาว สิรินันท์  โพธ์ิทอง

44 69300044 นาย สุภาพ  ทองพิลา

45 69300045 นาย อนุวัจน์  ทับทิม

46 69300046 นางสาว นัทธ์หทัย  ธรรมสังวาลย์

47 69300047 นางสาว นันทิยา  จิตสาคร

48 69300048 นาย สุพัฒน์พงศ์  คล้ายนัครัญ

49 69300049 นาย สาวยุพาพัชร์  คล้ายลักษณ์

50 69300050 นาง พิชชาภรณ์  กฐินเทศ



3

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

51 69300051 นางสาว จิราวรรณ  เส็งขํา สอบ ภาค ก และ ภาค ข

52 69300052 ว่าท่ีร้อยตรี ชลิตพล  ราชา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

53 69300053 นางสาว กรกนก  เกษมศุภกุล ห้องสอบที่  30

54 69300054 นางสาว สุกัญญา  ศิริอ่วม ห้อง 224   ช้ันที่ 2

55 69300055 นางสาว สุภาภรณ์  ชัยชนะ อาคาร 2

56 69300056 นางสาว ณิฐินันท์  ทองอินทร์ จํานวน 25 คน

57 69300057 นาง รวิวัณณ์  คําวงค์

58 69300058 นางสาว โสภิตา  วงศ์วิชิต

59 69300059 นางสาว ณัฐธิดา  วงษ์ดี

60 69300060 นางสาว ขวัญดาว  ด้วงพลับ

61 69300061 นาย ไพทูรย์  แยกผิวผ่อง

62 69300062 นาย ภูดิศพงศ์  รุ่มรวย

63 69300063 นาย สุรวัฒน์  ขจรวิทย์

64 69300064 นางสาว อรวรรณ  สําเนียง

65 69300065 นางสาว จิตรประภา  ดาคม

66 69300066 นาง กนกวรรณ  ขําบุรี

67 69300067 นางสาว ปนัฏฐา  สุนทรมัจฉะ

68 69300068 นางสาว โชติกา  พรหมสกุล

69 69300069 นางสาว นุลักษณ์  ตองติดรัมย์

70 69300070 นาย ธรรมนูญ  ทัดภู่

71 69300071 นาย ชัยพร อ่องนก

72 69300072 นางสาว สิริพร พันธ์สุข

73 69300073 นางสาว นันทนา ศรีละว้า

74 69300074 นางสาว นิภาพร  ธงวิชัย

75 69300075 นาง มยุรี  จุงใจ



4

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

76 69300076 นาง สาธิดา  ดวงศรี สอบ ภาค ก และ ภาค ข

77 69300077 นาย นายกฤษกร  กลัดแก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

78 69300078 นางสาว ศิริพร คูศรี ห้องสอบที่  31

79 69300079 ว่าท่ีร้อยตรี ชนะวงศ์  สาสุนทรา ห้อง 225   ช้ันที่ 2

80 69300080 นาย ชญานิตย์  บําเพิง อาคาร 2

81 69300081 นางสาว ทิพภาณี  คนึงคิด จํานวน 25 คน

82 69300082 นางสาว ลักขณา  ศุภไพบูลย์

83 69300083 นางสาว ศรินณา พลายละหาญ

84 69300084 นางสาว อําภาพร  เพ็ชรเย็น

85 69300085 นาง นงนุช  ทับศรี

86 69300086 นางสาว วีณา  นิลโต

87 69300087 นางสาว พวงผกา ไชยพิลา

88 69300088 นาง จันทร์สุดา โพธ์ิพล

89 69300089 นางสาว พิชามญช์ุ  พลายละหาร

90 69300091 นางสาว อนัญญา เติดพัน

91 69300092 นาย วิษณุ  สร้อยเพชร

92 69300093 นางสาว ชุติมา  ภาชีรัตน์

93 69300094 นาย เอกพล  เรืองสกุล

94 69300095 นาย วัชระ  กฐินสมมิตร์

95 69300096 นางสาว วีรยา  บุญซิน

96 69300097 นางสาว กรองกาญจน์  สามิตร

97 69300098 นางสาว วาริน  จันทร์ลําภู

98 69300099 นางสาว นิสา  ทรงความเจริญ

99 69300100 นาย สุรศักด์ิ  แก้วกัน

100 69300101 นาย เฉลิมพล  ภุมรินทร์



5

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

101 69300102 นาย พิสุทธ์ิ  อรุณทอง สอบ ภาค ก และ ภาค ข

102 69300103 นางสาว มลฤดี  รอดประเสริฐ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

103 69300104 นาง ธนพร เต้นปักษี ห้องสอบที่  32

104 69300105 นาย ภาคภูมิ พัชนี ห้อง 226   ช้ันที่ 2

105 69300106 นาย ประสิทธ์ิพร  นิลสิงห์ขรณ์ อาคาร 2

106 69300107 นาย ณัฐนันท์  หาญกิจ จํานวน 25 คน

107 69300108 นาง จารุณี  จันทรญาติ

108 69300110 นาย นาวิน  สยะรักษ์

109 69300111 นางสาว มลิวัลย์  ศักด์ิเจริญชัยกุล

110 69300112 นางสาว สุภาวดี ชาวสวน

111 69300113 นาย จรัล  จินจาคาม

112 69300114 นางสาว นิติยา  แสนคํา

113 69300115 นางสาว ธัญลักษณ์ เวฬุวรรณวรกุล

114 69300116 นางสาว ฉัตรกมล  ศรีโมรา

115 69300117 นางสาว ภัคภร  ธนาดิศพงษ์

116 69300118 นาย วีระยุทธ  แก้วสุวรรณ

117 69300119 นาย วิลัยพร  ชินเกตุ

118 69300120 นาย ธนกร ผมทํา

119 69300121 นางสาว ชัชฎาภรณ์  เอ่ียมหร่าย

120 69300122 นาย สุมิตร  โกลาตี

121 69300123 นางสาว บุษรินทร์ พัตตาสิงห์

122 69300124 นางสาว วิภาวี  ฤทธ์ิบํารุง

123 69300125 นางสาว นันทิชา  ทับทิมเทศน์

124 69300126 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุธิกานต์  สุวรรณเลิศ

125 69300127 นางสาว นฤภัทร  เทียมรอด
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126 69300128 นาย สมพร  หลวงเป็ง สอบ ภาค ก และ ภาค ข

127 69300129 นาย อภินันท์  ร่มบุญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

128 69300130 นาย ทศพล  ใจคําแหง ห้องสอบที่  33

129 69300131 นาย ยงยุทธ  วังแดง ห้อง 232   ช้ันที่ 3

130 69300132 นาง อรอุมา  ปาวรีย์ อาคาร 2

131 69300134 นางสาว ทิฆัมพร  นุ่นงาม จํานวน 25 คน

132 69300135 นางสาว สุวิมล  ทองแก้ว

133 69300136 นางสาว ศศิธร  เดชแพง

134 69300137 นางสาว วิภาดา  แก้วคงคา

135 69300138 นางสาว นิภา  ศรีทองคํา

136 69300139 นางสาว อมรรัตน์  ไชยแก้ว

137 69300140 นาง อุษณี  มากพูน

138 69300141 นางสาว ปิยนาถ  โชควัติชัย

139 69300142 นาย อํานาจ  ไวยบริสุทธ์ิ

140 69300143 นางสาว รัศมี แก้วพรม

141 69300144 นาย พงษ์พิพัฒน์  เขียนเจริญ

142 69300145 นาย ชานุ  ค้าแหวน

143 69300146 นางสาว ปานชนก  ด้วงอุดม

144 69300147 นางสาว ผ่องศรี  เป้าเพชร

145 69300148 นางสาว จิราพร อินทชาติ

146 69300149 นาย อัคราช  เลิศเวหา

147 69300150 นางสาว กัญสุญา  บุญเกิด

148 69300151 นางสาว อัญชิสา  กลิ่นกลัด

149 69300152 นาย ธรรมรัตน์  ดิษฐ์สุธรรม

150 69300153 นาย อานนท์  ตนดี
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151 69300154 นางสาว กันยารัตน์  ไหมทอง สอบ ภาค ก และ ภาค ข

152 69300155 นาย เอกพันธ์  กาฬภักดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

153 69300156 นางสาว กัญาณัฐ  ทองจันทร์ ห้องสอบที่  34

154 69300158 นางสาว กรรณนิกา  พุฒเกิดพันธ์ุ ห้อง 233   ช้ันที่ 3

155 69300159 นางสาว เกศริน  นาคสมบูรณ์ อาคาร 2

156 69300160 นางสาว กิตติยา  ผิวชะอุ่ม จํานวน 25 คน

157 69300161 นางสาว ปรียาภรณ์  เกิดวัน

158 69300162 นางสาว วิมลพรรณ  มุกธวัตร

159 69300163 นางสาว สุดารัตน์  วิมูลชาติ

160 69300164 นาย สุรชัย  จวงศร

161 69300165 นาย ณัฏฐ์ดนัย  แสงอุทัย

162 69300166 นางสาว ตันติมา  เอียดนุช

163 69300167 นางสาว กนกวรรณ  พันธ์ุภักดี

164 69300168 นางสาว ลัดดาวัลย์  เช้ือคําสอน

165 69300169 นาย ประจงฤทธ์ิ  พลราษฎร์

166 69300170 นางสาว เนตรทราย  สีมี

167 69300171 นางสาว กาญจนา  ภูแช่มโชติ

168 69300172 นางสาว สุวรรณี  แรงครุฑ

169 69300173 นางสาว มยุรี  พวงกําหยาด

170 69300174 นางสาว รุ่งนภา  สุขสําแดง

171 69300175 นางสาว นภัค  สุขสถาพรชัย

172 69300176 นางสาว นิลมณี   บัวพิมพ์

173 69300177 นางสาว กิติยา หัสดินทร ณ อยุธยา

174 69300178 นาย สุจิน  อินทนะ

175 69300179 นางสาว รัชนี  ศรีทอง
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176 69300180 นางสาว สุภาวดี  เช้ือนิล สอบ ภาค ก และ ภาค ข

177 69300181 นางสาว มันสยา  ชูสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

178 69300182 นางสาว กนิษตา  เพ็งละมูล ห้องสอบที่  35

179 69300183 นาย ธีรวุฒิ  จิตช่ืน ห้อง 234   ช้ันที่ 3

180 69300184 นาย ศักรินทร์  เช้ือสงฆ์ อาคาร 2

181 69300185 นางสาว รัตนาภรณ์  เสือประโคน จํานวน 25 คน

182 69300186 นางสาว อัจฉรา  ตรีจันทร์สืบ

183 69300187 นางสาว นิตยา  พัดไธสง

184 69300188 นาย ยเจนณรงค์  จําปาทอง

185 69300189 นาย อดิศร  สามหมอ

186 69300190 นางสาว สุกัลยา  นิยมทอง

187 69300191 นาย มาวิน  คงเมือง

188 69300192 นางสาว จินตนา  โพธิจักร

189 69300193 นางสาว วารุณี  สีเหลือง

190 69300194 นางสาว เสาวณี  นะขาว

191 69300195 นางสาว อิสราภรณ์  เหลืองศรีสว่าง

192 69300196 ว่าท่ีร้อยตรี คชธร  ปฐมวงศ์กร

193 69300197 นางสาว สุนันทรัตน์ เอ่ียมทองกุล

194 69300198 นาย ชัยณรงค์  งามขํา

195 69300199 นางสาว วริศา  ภู่ระหงษ์

196 69300200 นาย นิพล คงสมบัติ

197 69300201 นางสาว กัญญ์ณภัฎฐ์  ดอกไม้เทศ

198 69300202 นางสาว ปวีณา  ลือพืช

199 69300203 นางสาว นิศากร  ดีแจ้ง

200 69300204 นางสาว ทัศนีย์  สมจิตร์
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201 69300205 นาย สาธิต  แก้วประกอบ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

202 69300206 นาง อําพวรรณ  กับบุญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

203 69300207 นาย สมหวัง  กับบุญ ห้องสอบที่  36

204 69300208 นางสาว สุดารัตน์  เจริญดอน ห้อง 235   ช้ันที่ 3

205 69300209 นาย เสกสรร  ทําบุญ อาคาร 2

206 69300210 นาย ศุภวิชญ์  นกดํา จํานวน 25 คน

207 69300211 นาง นันทยา  ยืนนาน

208 69300212 นางสาว อลิศา สมประสงค์

209 69300213 นางสาว ภคินี  ศรีสันเทียะ

210 69300214 นาย เบญญา  เจริญเจษฎา

211 69300215 นาย สิทธิพงษ์  ขุมทรัพย์

212 69300216 นาย อรรถพล  ชัยปัญญา

213 69300217 นาย ชัยโย  กล้าณรงค์

214 69300218 นางสาว รัชญา  ทองป้อง

215 69300219 นางสาว จารุวรรณ  เจริญวิทย์

216 69300220 นาย รชตะ  แก้วสวรรค์

217 69300221 นางสาว อาภัสสราภรณ์ วงษ์สุวรรณ

218 69300222 นางสาว กาญจนาภา เมืองโพธ์ิ

219 69300223 นาย สมชาย  รักสม

220 69300224 นางสาว กัญญารัตน์  อุ่นสว่างวงศ์

221 69300225 นางสาว วนิดา  ตระกูลไทยพิชิต

222 69300226 นางสาว มนัสนันท์  พงษ์พันธ์

223 69300227 นาย วุฒิชัย  อุไรมาลย์

224 69300228 นางสาว จิตรเกษม หัตถาภรณ์สกุล

225 69300229 นาย พรพจน์  ภูสี



10

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สอบ หมายเหตุชื่อ-สกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

226 69300230 นางสาว ดวงรัตน์  รัตนพงษ์ สอบ ภาค ก และ ภาค ข

227 69300231 นาง สุชาดา  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

228 69300232 นาย วุฒิชัย  ทุมประเสน ห้องสอบที่  37

229 69300233 นางสาว นรากร  วีเปลี่ยน ห้อง 236   ช้ันที่ 3

230 69300234 นางสาว พรวิมล  หนองเทา อาคาร 2

231 69300235 นางสาว ณัฐินีข์  โพธิพล จํานวน 16 คน

232 69300236 นาย อิศเรศ  สุทธิเสริม

233 69300237 นางสาว ธาวรรณ  เต้ียมเครือ

234 69300238 นางสาว ลลนา  มังประโคน

235 69300239 นาย ศิรวิชญ์  เสาร์จันทร์

236 69300240 นาย พงศ์ธร สามงามน้อย

237 69300241 นางสาว นิฤมล  พยุงวงษ์

238 69300242 นางสาว วันทินี  ทองสุวรรณ

239 69300243 นางสาว อําภาพร  เปียดี

240 69300245 นาย นิวัฒน์  วีระพงศ์

241 69300246 นางสาว พรทิวา  โตวิจิตร


