
 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ  ที่  13 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………….. 
  ตามที ่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ประกาศรับสมัครบุคคล               
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษา
ประจ าเขตตรวจราชการ  ที่  13  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่  17 – 21  
พฤษภาคม  2564 ณ หอประชุมพิมานพรหม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต ๑  แล้วนั้น          

  บัดนี้  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๑  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว  มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ  ที่  13  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  จ านวน  47 ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจ าเขต
ตรวจราชการ  ที่  13  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทราบและปฏิบัติ  ดังนี้   
  ๑. ให้มาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  09.๐๐  น.  เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ/ห้องประชุมเกียรติยศ  ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 
  ๒. น าบัตรประจ าตัวผู้เขา้รับการสรรหาและเลือกสรรควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนไป          
ในวันสอบด้วย   
  3. ให้แต่งกายสุภาพ   
  4. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อน  เวลา  08.30  น.  เพื่อเข้ารับการคัดกรองมาตรการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, Covid – 19) 

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจ าเขต
ตรวจราชการ  ที่  13  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ทราบภายในวันที่  31  
พฤษภาคม  2564  ทางเว็บไซต์ http://www.brm1.go.th    

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

        
     (นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1 
 
 

ฉบับที ่ 27 /2564 



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ   -   สกุล หมำยเหตุ

1 001 นายปัณณวิชญ์  พจันา เลขประจ ำตัวผู้สมัคร 001 - 025           
   สอบสัมภำษณ์  ห้องสอบที่ 1 ห้องประชุ

2 002 นางสาวกมลวรรณ  พวงสมบัติ สอบสัมภำษณ์  ห้องสอบที่ 1

3 003 นายภูวิท  แต้วิริยะกลุ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย ์เขต 1

4 004 นางสาวรัตนาวดี  สารารัมย์ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย์

5 005 นางสาวชณันภัสร์  เชาว์ชยัพฒัน์

6 006 นางสาวธารินี  เนียมหัตถี

7 007 นางสาวณัฐนิชา  ศิรินานันท์

8 008 นายตุลยา  เอนกเมธานุวัฒน์

9 009 นางสาวยุวนิดา  ยึรัมย์

10 010 นายธีระพงษ์  แน่นอดุร

11 011 นางสาวกมลฉตัร  กิ่งวิชติ

12 012 นางสาวกชพร  ผิวค า

13 013 นายสันติภาพ  ขนัติวงษ์

14 014 นายณัฐวุฒิ  ประตูชยั

15 015 นางสาวปัฐรัญชน์  ทานกระโทก

16 016 นางสาวจริาภรณ์  สาอตุม์

17 017 นางสาวอรอนงค์  โพธ์ิไพร

18 018 นางสาวสุจติรา  แกล้วกล้า

19 019 นางสาวสาธิยา  ประทิพอาราม

20 020 นางสาวดวงสุดา  แจง้ไพร

21 021 นางสาวกมลรัตน์  ยิงรัมย์

22 022 นายพงศ์ศาสตร์  บ ารุงแคว้น

23 023 นางสาวชดิชนก  วิสุงเร

24 024 นายศุภกฤษ์  อนิทะดก

25 025 นายสุวรรณ  สุกดี

บัญชรีายชื่อผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไป
ปฏิบัติหน้าทีท่ีก่ลุ่มพืน้ทีก่ารศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ  ที ่ 13

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ฉบับที่ 27/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  2564)

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน



ที่ เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ   -   สกุล หมำยเหตุ

บัญชรีายชื่อผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไป
ปฏิบัติหน้าทีท่ีก่ลุ่มพืน้ทีก่ารศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ  ที ่ 13

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ฉบับที่ 27/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  2564)

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

26 026 นางสาวกญัญานัฐ  อิ่มรัมย์ เลขประจ ำตัวผู้สมัคร 026 - 047            
  สอบสัมภำษณ์  ห้องสอบที่ 2 ห้องประชุ

27 027 สิบเอกหญิงเกศสุดา  วัชรบรรจง สอบสัมภำษณ์  ห้องสอบที่ ๒

28 028 นางสาวปวีณา  เบญจคุ้ม ห้องเกียรติยศ "รัก ศรัทธำกำรศึกษำ"

29 029 นางสาวลภัสรดา  วิเศษ สพป.บุรีรัมย ์เขต 1

30 030 นายสรายุทธ  ทาหนองบัว อ ำเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย์

31 031 นายมารุจ  มานรัมย์

32 032 นางสาวลักขณา  เรืองสิน

33 033 นายนวภัทร์  กลอนดอน

34 034 นางสาวณัฐรียา  อนัแสน

35 035 นางสาวกริณา  พนูกลาง

36 036 นางสาวบวรรัตน์  ปทุมมณี

37 037 นางสาวกาญจนา  ปรากฏหาญ

38 038 นางสาวอษุณิษา  กจิธนศิริ

39 039 นางพมิพน์ิภา  บุญทา

40 040 นางสาวณัฐณภัส  สรรเพชดุา

41 041 นางสาวนราวดี  นิลศักด์ิ

42 042 นายปิยะ  เอื้อสามาลย์

43 043 นางจนัทนี  พมิพเ์ชื้อ

44 044 นายพงศ์เทพ  สอดทรัพย์

45 045 นางสาวภัสราภรณ์  สิงขรณ์

46 046 นางกรรณิกา  เซ้ิงสูงเนิน

47 047 นายศุภมิตร  สมอาจ




