
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

จังหวัดลพบุรี 
-------------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุ                             
และแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่วย                                
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก 
ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 แล้ว  
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ชะลอการสอบแข่งขนัฯ ดังกล่าวออกไปก่อน  นั้น 

บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564  
ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5595 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก 
และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564                
จังหวัดลพบุรี รายละเอียด ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี  พ.ศ. 2564 จำนวน  39 กลุ่มวิชา  รวม 1,826 ราย พร้อมสถานที่สอบ  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

2. กำหนดวัน เวลา การสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 
       เวลา 09.00 – 11.30 น. 
       เวลา 13.00 – 14.30 น. 
       เวลา 15.30 – 16.30 น. 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
  50 คะแนน 
  50 คะแนน 
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ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที ่6 กุมภาพันธ์ 2565 
       เวลา 09.00 – 11.30 น. 
       เวลา 13.00 – 14.30 น. 
       เวลา 15.30 – 16.00 น. 

  
 มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 
 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน  
 ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 
  75 คะแนน 
  25 คะแนน 

 

3. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข  ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ 
ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้ 
โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและ
ทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์  
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้น  
จะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 แนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด 

5. ผู้ เข้าสอบต้องแต่งกายตามข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ และปฏิบัติตน 
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แนบท้าย
ประกาศนี้โดยเคร่งครัด 

6. การประกาศรายช่ือผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข  
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  
    ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค     

   หากปรากฏในการดำเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ 

   ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำรถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณสนามสอบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

(นายนิพนท์  นนธิ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1                     

ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดลพบุรี 



การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565) 

 
1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
   1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา (ห้ามใช้น้ำยาลบ
คำผิด) ดินสอ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ยางลบ กบเหลาดินสอหรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจำตัวสอบ  บัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย และ            
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เรียบร้อย   
   1.2 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้  ถือเป็นหน้าที่ของผู้ สอบ 
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง   
   1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่อนุญาต
ให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ 
   1.4 ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ และรออยู่          
ในบริเวณนั้น หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
   1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือเข้ารับการคัดกรอง 
และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ 
   1.6 หากทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลาสอบ 
   2.1 กรรมการกำกับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
   2.2 ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาทุกชนิด 
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือ              
วัสดุอุปกรณ์อ่ืน  เช่น  กระเป๋าสะพาย  เครื่องคำนวณ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการคำนวณได ้ เครื่องบันทึกภาพ  
เครื่องบันทึกเสียง  เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 (ใหน้ำใส่ในซองใส 
หรือถุงพลาสติกใสเท่านั้น) หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและ
ต้องยุติการสอบทันทแีละหากเกิดการสูญหาย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

2.3 ผู้ เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์  
ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบที่กรรมการกำกับการสอบกำหนดให้ 
   2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้ เข้าสอบ 2 คน ถูกกำหนด 
ให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ 
 

/2.6 รับแจก ... 
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   2.6 รับแจกกระดาษคำตอบและข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากได้รั บ
กระดาษคำตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบนำไปเปลี่ยนกับกรรมการกำกับการสอบ 
   2.7 ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ  
   2.8 ให้ใช้ดินสอดำ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจำตัวสอบ และรหัสวิชาที่สอบ       
บนกระดาษคำตอบ 
   2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจำตัวสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ  
ผู้เข้าสอบ 
  2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบโดยเคร่งครัด 
 
3. ในเวลาสอบ 
   3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับการสอบ 
   3.2 ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน   
ให้รีบแจ้งกรรมการกำกับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
   3.3 เมื่อมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
   3.4 ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบ รวมทั้ง
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
   3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ทำในที่ว่าง 
ของหน้ากระดาษข้อสอบ 
   3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจำเป็น  ห้ามลุกจากที่นั่ ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการ 
กำกับการสอบ 
   3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการกำกับการสอบ 
   3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  

3.9 ผู้ เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ 
ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบ  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   3.10 รับการตรวจการระบายรหัสประจำตัวสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้ เข้าสอบ 
บนกระดาษคำตอบก่อนที่ กรรมการกำกับการสอบจะลงลายมือชื่ อของกรรมการกำกับห้องสอบ 
บนกระดาษคำตอบ 
   3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่กำหนด           
ให้ เริ่มสอบในวิชาใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้ าของแต่ละวัน              
ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำเป็น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ พิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 

/3.12 หากกระทำ … 



- 3 - 
   
  3.12 หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด                     
ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทำการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 
  3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน 
  3.14 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการกำกับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ  
โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
  3.15 ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 

4. หลังเวลาสอบ 
  4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ ในบริเวณสนามสอบ หรือ 
ไม่ไกลจากสนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการกำกับการสอบ หรือกรรมการกลาง
ประจำสนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
  4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรสำรวจรายการสิ่งของที่นำมาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564   

------------------------------------- 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดการสอบข้อเขียน ภาค ก 
ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปี พ.ศ. 2564  นั้น 

  เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 ซึ่งเป็น        
หน่วยจัดสอบ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5595  
ลงวันที่  2  ธันวาคม 2564  จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้  
  1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
  2. ผู้ เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดครอง ก่อนเข้าห้องสอบ 
และหรือตัวอาคารสอบ  
  3. ขอความร่วมมือให้ผู้ เข้าสอบทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการก่อนเข้าห้องสอบ              
และหรือตัวอาคารสอบ  
  4. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ 
  5. ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับ
หรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน ดังนี้   

5.1 หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 5618948  รองผู้อำนวยการสำนักเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

5.2 หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 5653369 ผูอ้ำนวยการกลุม่บรหิารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  
  6. ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 
  7. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจ
หอบเหนื่อย ไม่สบายตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดครองทันที  
   
 
 
 



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 1 520200001 นางสาว ปวีณอร เณรแขก ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 520200001

2 2 520200002 นางสาว มัณฑนา เทียนนาวา ภาษาไทย ถงึ 520200028

3 3 520200003 นางสาว ประกายรุ้ง ค าฟู ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1

4 4 520200004 นางสาว จารุวรรณ ถิน่ปา ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 5 520200005 นางสาว ปรียาลักษณ์ บัวทอง ภาษาไทย ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 6 520200006 นางสาว กรรณิการ์ กรุดเงิน ภาษาไทย อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 520200007 นางสาว ธนาพร ศรีภูธร ภาษาไทย จงัหวัด ลพบุรี

8 8 520200009 นางสาว ยศมนต์ จ าปาแดง ภาษาไทย อาคาร 6  ชั้น 3 ห้อง 633

9 9 520200011 นางสาว น้ าอ้อย วงศ์สวาท ภาษาไทย

10 10 520200012 นางสาว สิริพร แสงอิ่ม ภาษาไทย

11 11 520200013 นางสาว หทัยชนก รอดเที่ยงธรรม ภาษาไทย

12 12 520200014 นาย เจริญพร ดาวขนุทด ภาษาไทย

13 13 520200015 นางสาว ญานิกา สืบซุย ภาษาไทย

14 14 520200016 นางสาว ศุภสุตา คล้ายคลึง ภาษาไทย

15 15 520200017 นางสาว ทิราภรณ์ เจริญสุข ภาษาไทย

16 16 520200018 นางสาว ปัทมาภรณ์ ค าจนัทร์ ภาษาไทย

17 17 520200019 นางสาว วิชิดา วงษ์แพทย์ ภาษาไทย

18 18 520200020 นางสาว จฑุารัตน์ เติมแกว้ ภาษาไทย

19 19 520200021 นางสาว อมลรดา รอดงาม ภาษาไทย

20 20 520200022 นาย สิทธิพร หลีกพาล ภาษาไทย

21 21 520200023 นางสาว จนัทราวรรณ เสมาทอง ภาษาไทย

22 22 520200025 นาย รุ่งวิกรัย หยดยอ้ย ภาษาไทย

23 23 520200026 นางสาว จริยา นาคะบุตร ภาษาไทย

24 24 520200027 นาย ไกรสิทธิ์ ทั่งทองค า ภาษาไทย

25 25 520200028 นางสาว ชนิษฐา พรมมาวันนา ภาษาไทย

สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 26 520200029 นางสาว ชนาภา นิธิลาภ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 520200029

2 27 520200030 นางสาว ฐิติวรดา สุขสมพืช ภาษาไทย ถงึ 520200058

3 28 520200031 นางสาว ศิริวรรณ เรืองเวหา ภาษาไทย ห้องสอบที่ 2

4 29 520200034 นางสาว ภัคจริา บังเพลิง ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 30 520200035 นางสาว สุดารัตน์ ทรัพยแ์สง ภาษาไทย ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 31 520200036 นางสาว กนกวรรณ คงเจริญ ภาษาไทย อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 32 520200038 นางสาว จตุพร เงินดี ภาษาไทย จงัหวัด ลพบุรี

8 33 520200039 นางสาว ภัทรามาศ สกลุเจริญ ภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634

9 34 520200040 นางสาว กาญจนา ลือพงษ์ ภาษาไทย

10 35 520200042 นางสาว ปรียาภรณ์ ปานผา ภาษาไทย

11 36 520200043 นางสาว พิมพ์สิรี พุ่มพิษ ภาษาไทย

12 37 520200044 นางสาว ดารัตน์ เกษร ภาษาไทย

13 38 520200046 นางสาว สุวนันท์ คูณมา ภาษาไทย

14 39 520200047 นางสาว จารุณี ศรีจนัทร์ดี ภาษาไทย

15 40 520200048 นาย ปรัชญา สุทธิ ภาษาไทย

16 41 520200049 นาย ณัฐพล สาสอน ภาษาไทย

17 42 520200050 นางสาว เบญจวรรณ จนัทร์สุข ภาษาไทย

18 43 520200051 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนภรณ์ อาบสุวรรณ ภาษาไทย

19 44 520200052 นางสาว ดวงใจ คะเชนทร ภาษาไทย

20 45 520200053 นางสาว กรรณิการ์ อินทร์ปัญญา ภาษาไทย

21 46 520200054 นาง กาญจนา ส าเนียงเพราะ ภาษาไทย

22 47 520200055 นางสาว พัชราภรณ์ แกว้ชนะ ภาษาไทย

23 48 520200056 นางสาว อรุณี หอทับทิม ภาษาไทย

24 49 520200057 นางสาว พัชรา ปัญญา ภาษาไทย

25 50 520200058 นาง กญัญาพัทร งามข า ภาษาไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 51 520200059 นางสาว รพีพร ศรีสิงห์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 520200059

2 52 520200060 นาย คณาธิป มงคลทรัพย์ ภาษาไทย ถงึ 520200079

3 53 520200061 นางสาว ศศิธร ชูแกว้ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 3

4 54 520200062 นางสาว ส าลี นวลลออง ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 55 520200063 นางสาว ขนิษฐา สุทาบุญ ภาษาไทย ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 56 520200064 นางสาว สมฤดี บุญธรรม ภาษาไทย อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 57 520200065 นางสาว อรอนงค์ โม่งปราณีต ภาษาไทย จงัหวัด ลพบุรี

8 58 520200066 นาย กจิจา ยะเสน ภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635

9 59 520200068 นาย ภัสทรกวิณ เพราะทะ ภาษาไทย

10 60 520200069 นางสาว ถริดา อินประจง ภาษาไทย

11 61 520200070 นางสาว กลัยาณี แกน่ดีลัง ภาษาไทย

12 62 520200071 นางสาว ภัทร์ศยา แกว้ยงั ภาษาไทย

13 63 520200072 นางสาว นิลาวัลย์ งามกนก ภาษาไทย

14 64 520200073 นางสาว ปวีณา ดวงแสง ภาษาไทย

15 65 520200074 นางสาว จริาภรณ์ สุวรรณวิสุทธิ์ ภาษาไทย

16 66 520200075 นางสาว นวพร บุญศิริ ภาษาไทย

17 67 520200076 นางสาว จารุวัลย์ พิมผนวช ภาษาไทย

18 68 520200077 นาง ธัญธร ด ารงสันติกลุ ภาษาไทย

19 69 520200078 นางสาว แกว้ทิพย์ บุญลือ ภาษาไทย

20 70 520200079 นาย พัชศรากร กฤชอาคม ภาษาไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 520300001 นางสาว กฤตพร มหาวรรณ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 520300001

2 2 520300002 นางสาว อิชยสตรี วารีกลุ ภาษาอังกฤษ ถงึ 520300026

3 3 520300003 นางสาว ธนพร กล่ันพจน์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 4

4 4 520300004 นาง อนัสรา มะโนสา ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 5 520300005 นางสาว พีรวรรณ อนุพันธ์ ภาษาอังกฤษ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 6 520300006 นางสาว อนุรักษ์ แสนล้อม ภาษาอังกฤษ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 520300007 นางสาว สุดารัตน์ สลุงอยู่ ภาษาอังกฤษ จงัหวัด ลพบุรี

8 8 520300008 นางสาว อิสริยา ไชยพิชิต ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636

9 9 520300009 นางสาว อัญชลีพร มั่งไธสง ภาษาอังกฤษ

10 10 520300011 นางสาว จฑุามาศ โพธิพัฒน์ ภาษาอังกฤษ

11 11 520300012 นางสาว อัญชลีพร สมัยเสนีย์ ภาษาอังกฤษ

12 12 520300013 นางสาว กมลวรรณ สนเปรม ภาษาอังกฤษ

13 13 520300014 นางสาว ปิยภรณ์ ทองเกา่ ภาษาอังกฤษ

14 14 520300015 นางสาว จฑุามาศ อโนดาษ ภาษาอังกฤษ

15 15 520300016 นางสาว นฤมล มินวงศ์ ภาษาอังกฤษ

16 16 520300017 นางสาว ขวัญแกว้ ชากนั ภาษาอังกฤษ

17 17 520300018 นางสาว นิรัชพร จนัทะโพธิ์ ภาษาอังกฤษ

18 18 520300019 นางสาว กมลเนตร หยดยอ้ย ภาษาอังกฤษ

19 19 520300020 นางสาว นิลภัทร พันธุบ์ุญมี ภาษาอังกฤษ

20 20 520300021 นางสาว ชลิตา เกษวงษ์ ภาษาอังกฤษ

21 21 520300022 นางสาว นรินธารา แลบัว ภาษาอังกฤษ

22 22 520300023 นางสาว พันธิตรา ยศแสน ภาษาอังกฤษ

23 23 520300024 นางสาว กณัฐมณี ดีธรรมะ ภาษาอังกฤษ

24 24 520300025 นางสาว วิลาศิณี ศิลป์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ

25 25 520300026 นางสาว อรวรรณ พรหมมา ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 26 520300027 นางสาว นิราภร วิไลฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 520300027

2 27 520300028 นางสาว เพ็ญสุภา พึ่งพิง ภาษาอังกฤษ ถงึ 520300051

3 28 520300029 นางสาว ณัชชารีย์ เชษฐ์ชัยอมรกลุ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 5

4 29 520300030 นางสาว อริญญา โพทูล ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 30 520300031 นางสาว จนิดาหรา หมวดอินทร์ ภาษาอังกฤษ ถนน นารายณ์มหาราชต าบล ทะเลชบุศร

6 31 520300032 นางสาว สุภาวิณี พบอาชา ภาษาอังกฤษ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 32 520300033 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่ต้ัง ภาษาอังกฤษ จงัหวัด ลพบุรี

8 33 520300034 นางสาว ฐิติมา กล่ินล ายงค์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637

9 34 520300035 นางสาว อรพรรณ อินทรีย์ ภาษาอังกฤษ

10 35 520300036 นางสาว พรทิพา ดีชาติ ภาษาอังกฤษ

11 36 520300037 นาย กฤษดากรณ์ สีสด ภาษาอังกฤษ

12 37 520300038 นางสาว รัตนาภรณ์ สุวรรณมงคล ภาษาอังกฤษ

13 38 520300039 นางสาว เกวลี จากสกลุ ภาษาอังกฤษ

14 39 520300040 นางสาว ฐิติรัตน์ แสนทวีสุข ภาษาอังกฤษ

15 40 520300041 นางสาว วาทินี ตินตะชาติ ภาษาอังกฤษ

16 41 520300042 นาง อรุณรัตน์ งบพิมาย ภาษาอังกฤษ

17 42 520300043 นางสาว นุชนาถ ตันสุทัศน์ ภาษาอังกฤษ

18 43 520300044 นางสาว สุนีย์ โตทิม ภาษาอังกฤษ

19 44 520300045 นางสาว ปวันรัตน์ นิธิปัญญากร ภาษาอังกฤษ

20 45 520300046 นางสาว เสาวรส บุญอ่อน ภาษาอังกฤษ

21 46 520300047 นางสาว พัชราวรรณ หมั่นบ ารุง ภาษาอังกฤษ

22 47 520300048 นางสาว ทัศนวรรณ วงษ์สิทธิชัย ภาษาอังกฤษ

23 48 520300049 นางสาว จดิาภา ถงึนาค ภาษาอังกฤษ

24 49 520300050 นาง โฉมยงค์ ด าแป้น ภาษาอังกฤษ

25 50 520300051 นางสาว ภัทราวดี เทศแยม้ ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 51 520300052 นางสาว กนกวรรณ นุ่มประเสริฐ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 520300052

2 52 520300053 นางสาว สิริยากร มินวงษ์ ภาษาอังกฤษ ถงึ 520300078

3 53 520300054 นางสาว พิมพ์วรรณ อินทร์นา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 6

4 54 520300055 นางสาว นิธิพร ฉมิบุรี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 55 520300056 นางสาว ทรรศนีย์ ล้วนงาม ภาษาอังกฤษ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 56 520300058 นางสาว ธนภรณ์ อาจนาฝาย ภาษาอังกฤษ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 57 520300059 นางสาว กลัญาณี ขวัญสันเทียะ ภาษาอังกฤษ จงัหวัด ลพบุรี

8 58 520300060 นางสาว นันท์ฐชาภัทร สมชนะ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638

9 59 520300061 นางสาว นันทรัช มานะกจิภิญโญ ภาษาอังกฤษ

10 60 520300062 นางสาว ศศิวิมล เสาสา ภาษาอังกฤษ

11 61 520300063 นางสาว กนกภรณ์ สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ

12 62 520300064 นางสาว วิจติราพร เทียนสุวรรณ ภาษาอังกฤษ

13 63 520300065 นางสาว ศศิธร เพ็ชรโรจน์ ภาษาอังกฤษ

14 64 520300066 นางสาว มณีรัตน์ ค าพุ่ม ภาษาอังกฤษ

15 65 520300067 นางสาว อังคณา จนัทะเภา ภาษาอังกฤษ

16 66 520300068 นางสาว จริภัทร์ เทียนสี ภาษาอังกฤษ

17 67 520300069 นางสาว จนัทกานต์ิ อ่อนแต้ม ภาษาอังกฤษ

18 68 520300070 นางสาว นิภาพร มุสิกาวัน ภาษาอังกฤษ

19 69 520300071 นางสาว ณัฐิยา กาวิลแกว้ ภาษาอังกฤษ

20 70 520300073 นางสาว เพ็ชร์รัตน์ บุญประเสริฐ ภาษาอังกฤษ

21 71 520300074 นางสาว กชกร กองสุจริต ภาษาอังกฤษ

22 72 520300075 นางสาว นารีรัตน์ เพ็ชรคง ภาษาอังกฤษ

23 73 520300076 นางสาว สมหญิง บุญเรือน ภาษาอังกฤษ

24 74 520300077 นางสาว ศิริรัตน์ สุขดา ภาษาอังกฤษ

25 75 520300078 นางสาว จ าลอง พุ่มกล่อม ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 76 520300079 นางสาว ขจติรัตน์ สูงกลาง ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 520300079

2 77 520300080 นางสาว สุพัตรา บุญประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ ถงึ 521400015

3 78 520300081 นาย อนุรักษ์ กิง่แกว้ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 7

4 79 520300083 นางสาว กิง่กมล ป้อมงาม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 80 520300084 นาย พงษ์พัฒน์ วงกฎุ ภาษาอังกฤษ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 81 520300085 นางสาว พรหทัย ปานแกว้ ภาษาอังกฤษ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 82 520300086 นางสาว เมษาศินีย์ วงษ์เขยีว ภาษาอังกฤษ จงัหวัด ลพบุรี

8 83 520300087 นางสาว กนัยา คุณรัตน์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ชั้น 4  ห้อง 641

9 84 520300088 นาย พสธร บุญอยู่ ภาษาอังกฤษ

10 85 520300089 นางสาว พรรณวิไล แพรพับ ภาษาอังกฤษ

11 86 520300090 นางสาว ธัญลักษณ์ หีบขนุทด ภาษาอังกฤษ

12 87 520300091 นาง รินรดากร กล่ินอ่อน ภาษาอังกฤษ

13 88 520300092 นางสาว ศศิธร สุขประเสริฐ ภาษาอังกฤษ

14 1 521400002 นางสาว ศิริวรรณ บทไธสง วิทยาศาสตร์

15 2 521400003 นางสาว วิจติรา เอี่ยมโอฐ วิทยาศาสตร์

16 3 521400004 นาง วีณา เหมือนทรัพย์ วิทยาศาสตร์

17 4 521400005 นางสาว ณัฐรภัทร์ ศีรณาภัทราสิริ วิทยาศาสตร์

18 5 521400006 นางสาว อังค์วรา เครือปันติ วิทยาศาสตร์

19 6 521400009 นางสาว ชนาพร ขยนักจิ วิทยาศาสตร์

20 7 521400010 นางสาว กนกวรรณ แยม้สัจจา วิทยาศาสตร์

21 8 521400011 นางสาว กนัยารัตน์ เมฆศรีสวรรค์ วิทยาศาสตร์

22 9 521400012 นางสาว ปัทมา พุ่มล าเจยีก วิทยาศาสตร์

23 10 521400013 นางสาว ประภัสสร จนัทร์วงษ์ วิทยาศาสตร์

24 11 521400014 นางสาว ณัฏฐา โพธิศ์รี วิทยาศาสตร์

25 12 521400015 นางสาว สุทธินันท์ โพธิช์่วย วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 13 521400016 นางสาว สุวชิรา กณัหา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 521400016

2 14 521400017 นางสาว จริาพร จนัทร์ทอง วิทยาศาสตร์ ถงึ 521400045

3 15 521400018 นางสาว อภิญญา เอี่ยมส าอางค์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 8

4 16 521400019 นางสาว รัตติกาล หงวนไธสง วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 17 521400020 นางสาว เกศสุดา เมธา วิทยาศาสตร์ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 18 521400021 นางสาว อรพรรณ ไบ๋สกลุ วิทยาศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 19 521400022 นางสาว พรทิวา ไล้เลิศ วิทยาศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 20 521400024 นางสาว จติรกญัญา วังสาร วิทยาศาสตร์ อาคาร 6  ชั้น 4 ห้อง 642

9 21 521400025 นางสาว ณัฐฐินันท์ ตอศรี วิทยาศาสตร์

10 22 521400028 นางสาว อินทิรา กล่ินเยน็ วิทยาศาสตร์

11 23 521400029 นางสาว กชพร สระคูพันธ์ วิทยาศาสตร์

12 24 521400030 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริยา เมาเรณู วิทยาศาสตร์

13 25 521400031 นาง ดารณี สามสี วิทยาศาสตร์

14 26 521400032 นางสาว วาสนา สารี วิทยาศาสตร์

15 27 521400033 นางสาว ดวงนภา พูนหล า วิทยาศาสตร์

16 28 521400034 นาย พีรศักด์ิ พรมมา วิทยาศาสตร์

17 29 521400035 นางสาว ขวัญใจ จนัทร์อับ วิทยาศาสตร์

18 30 521400036 นาย นที พุ่มพิศ วิทยาศาสตร์

19 31 521400038 นางสาว อรวรรณ แจม่จ ารัส วิทยาศาสตร์

20 32 521400039 นางสาว แพรวพรรณ สวัสดี วิทยาศาสตร์

21 33 521400040 นางสาว โศภิน จ าปาทอง วิทยาศาสตร์

22 34 521400042 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพมาศ แยม้ชุมพร วิทยาศาสตร์

23 35 521400043 นางสาว ทิพวรรณ ธูปประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์

24 36 521400044 นางสาว ศิริพร ชาลีรักษ์ วิทยาศาสตร์

25 37 521400045 นางสาว วนัชพร พรมส าลี วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 38 521400047 นางสาว รินภา จนัทุลาง วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 521400047

2 39 521400048 นาง ปุณญิสา ศรีชมภู วิทยาศาสตร์ ถงึ 521400072

3 40 521400049 นางสาว ทิพวรรณ อินทะริด วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 9

4 41 521400050 นางสาว ชนุภรณ์ วัฒนะกลู วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 42 521400051 นางสาว อุษณีย์ คหภูสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 43 521400052 นางสาว ศิริรัตน์ สะวันนา วิทยาศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 44 521400053 นางสาว วารี พูลสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 45 521400054 นางสาว สุภัสสร มะสีพันธ์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643

9 46 521400055 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีสลุง วิทยาศาสตร์

10 47 521400056 นางสาว วราภรณ์ พารอด วิทยาศาสตร์

11 48 521400057 นางสาว เจนจริา พิฑูรย์ วิทยาศาสตร์

12 49 521400058 นางสาว สมหทัย พรรณรักษ์ วิทยาศาสตร์

13 50 521400059 นาย กฤษณะ มะไหย์ วิทยาศาสตร์

14 51 521400060 นาย รัตนสิทธิ์ อ่อนไสว วิทยาศาสตร์

15 52 521400061 นาง นัฐติกา เชิดชน วิทยาศาสตร์

16 53 521400062 นางสาว สกลุตลา แพงเพ็ง วิทยาศาสตร์

17 54 521400063 นางสาว พัชรี แสงสนธิ์ วิทยาศาสตร์

18 55 521400064 นางสาว สุพัตรา สุวรรณธารารัตน์ วิทยาศาสตร์

19 56 521400065 นางสาว อรุณประไพ โคสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์

20 57 521400067 นางสาว จารุณี บุญเพ็ญ วิทยาศาสตร์

21 58 521400068 นางสาว จนิตนา เปี่ยมจติต์ วิทยาศาสตร์

22 59 521400069 นางสาว ธนาวรรณ เกดิผล วิทยาศาสตร์

23 60 521400070 นางสาว สุริยาพร พืดขนุทด วิทยาศาสตร์

24 61 521400071 นาง พัชรลดา มีดีจนัทรังษี วิทยาศาสตร์

25 62 521400072 นางสาว วลัยรัตน์ สิงหะ วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 63 521400073 นางสาว ณภัทร เงินสลุง วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 521400073

2 64 521400074 นางสาว ธีริศรา แสงมั่ง วิทยาศาสตร์ ถงึ 521400101

3 65 521400075 นางสาว พิมลมาศ ศรีมารักษ์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 10

4 66 521400076 นางสาว ลภัสรดา ศรีสงคราม วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 67 521400077 นางสาว มัณฑนา ราตรี วิทยาศาสตร์ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 68 521400078 นางสาว สุธาวี แกว้ตระกลู วิทยาศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 69 521400081 นางสาว นิภาภรณ์ สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 70 521400082 นางสาว น้ าฝน หิปิยะ วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644

9 71 521400083 นางสาว พัลลิภา มั่งค่ัง วิทยาศาสตร์

10 72 521400085 นางสาว สุปรีดา วิเศษอักษร วิทยาศาสตร์

11 73 521400086 นางสาว ชวนคิด เสนาะสลุง วิทยาศาสตร์

12 74 521400087 นางสาว ณัฐกานต์ กองแกว้ วิทยาศาสตร์

13 75 521400088 นางสาว ฤดีรัตน์ ทองคง วิทยาศาสตร์

14 76 521400089 นางสาว ธนารัตน์ กล่ินถมยา วิทยาศาสตร์

15 77 521400090 นางสาว ศันสนีย์ ลาภทวี วิทยาศาสตร์

16 78 521400091 นางสาว เสาวลักษณ์ อ่อนท้วม วิทยาศาสตร์

17 79 521400092 นางสาว สาธิกา เสมากลู วิทยาศาสตร์

18 80 521400093 นางสาว ศิริรักษ์ ดีบุกค า วิทยาศาสตร์

19 81 521400094 นางสาว พรวารีญา กติติธรรม วิทยาศาสตร์

20 82 521400095 นางสาว อริญรดา เดชสุทธิ์ วิทยาศาสตร์

21 83 521400096 นาย ณัฐวุฒิ ปาละวงษ์ วิทยาศาสตร์

22 84 521400097 นาย สมเจตน์ บุญอยู่ วิทยาศาสตร์

23 85 521400098 นาย สมเจตน์ ค ากะสินธุ์ วิทยาศาสตร์

24 86 521400099 นางสาว จริาภรณ์ อุ่นแกว้ วิทยาศาสตร์

25 87 521400101 นางสาว พมลพรรณ รุ่งอรุณ วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 88 521400102 นาย ศุภกจิ ศีลา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 521400102

2 89 521400103 นาย ชูศักด์ิ เกตุปาน วิทยาศาสตร์ ถงึ 521400129

3 90 521400104 นาง มีนา ดุลยกาญจน์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 11

4 91 521400105 นางสาว สิริตา มงคลธนชัย วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 92 521400106 นางสาว สมพร หลงศรีภูมิ วิทยาศาสตร์ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 93 521400107 นางสาว เสาวนีย์ แพงอ่อน วิทยาศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 94 521400108 นางสาว สุอาภา นาเจริญ วิทยาศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 95 521400109 นางสาว จนัทิรา กออินทร์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645

9 96 521400110 นางสาว ชมพูนุท เมืองทอง วิทยาศาสตร์

10 97 521400111 นางสาว จติติมา น้อยสุข วิทยาศาสตร์

11 98 521400114 นางสาว กญัจน์ณัฏฐ์ ภูมิวัฒนะ วิทยาศาสตร์

12 99 521400115 นางสาว พัชรินทร์ ปัดสงค์ วิทยาศาสตร์

13 100 521400116 นางสาว สุภาวดี ชื่นอารมย์ วิทยาศาสตร์

14 101 521400117 นางสาว เบญจรัตน์ เต่าทอง วิทยาศาสตร์

15 102 521400118 นางสาว ลลนา วันหลุมขา้ว วิทยาศาสตร์

16 103 521400119 นางสาว พรทิพย์ ชั่งพา วิทยาศาสตร์

17 104 521400120 นางสาว อรุโณทัย อินทะชาติ วิทยาศาสตร์

18 105 521400121 นางสาว ภารวี เสนาะสลุง วิทยาศาสตร์

19 106 521400122 นางสาว อารีรัตน์ เงินสว่าง วิทยาศาสตร์

20 107 521400123 นางสาว อรสา พูลนารถ วิทยาศาสตร์

21 108 521400124 นางสาว อรทัย จนัมณี วิทยาศาสตร์

22 109 521400126 นางสาว กญัญามาศ บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์

23 110 521400127 นางสาว เนตรชนก มองขนุทด วิทยาศาสตร์

24 111 521400128 นางสาว สินทอน มุกดา วิทยาศาสตร์

25 112 521400129 นางสาว ยพุาภรณ์ ไม้เกตุ วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 113 521400132 จา่สิบเอกหญิง สุพัฒตรา นิธินันทพัฒน์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 521400132

2 1 521600001 นางสาว ธัญลักษณ์ ทักษ์วรปรัชญ์ ฟิสิกส์ ถงึ 521700014 

3 2 521600003 นาย ธนาวุฒิ ฉมิบุรุษ ฟิสิกส์ ห้องสอบที่ 12

4 3 521600006 นางสาว ณัฐกลุ จนัทร์เรือง ฟิสิกส์ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 4 521600007 นางสาว สุดาวดีี กนัเกตุ ฟิสิกส์ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 5 521600017 นางสาว นาฎหทัย ลอยประโคน ฟิสิกส์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 6 521600019 นาย ศักด์ิดา ประจติร ฟิสิกส์ จงัหวัด ลพบุรี

8 7 521600020 นางสาว พรรณธิฌา วิเชียร ฟิสิกส์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646

9 8 521600023 นางสาว ธีราพร ซ่ือสัตย์ ฟิสิกส์

10 9 521600027 นางสาว สุดารัตน์ ชลหาญ ฟิสิกส์

11 10 521600029 นางสาว สุภิญญารัตน์ เทพอุด ฟิสิกส์

12 1 521700001 นางสาว วชิราภรณ์ อ่อนศรีชัย เคมี

13 2 521700002 นางสาว ศิรินทิพย์ จนัทะมา เคมี

14 3 521700003 นางสาว เพ็ญศรี ทุมมา เคมี

15 4 521700004 นาย ชวลิต สีใสยา เคมี

16 5 521700005 นางสาว มาสิริ อ่ าผ่อง เคมี

17 6 521700006 นางสาว สิริปรียา ลุนนากนั เคมี

18 7 521700007 นางสาว ณัฐณิชา แสวงทรัพย์ เคมี

19 8 521700008 นางสาว บวรรัตน์ บึ้งสลุง เคมี

20 9 521700009 นางสาว สุภัชชา สนหลี เคมี

21 10 521700010 นางสาว รุ่งทิวา ด าสะอาด เคมี

22 11 521700011 นางสาว ณัฐริกา วาลมุนตรี เคมี

23 12 521700012 นาย ดิศรณ์ แกว้กนัหา เคมี

24 13 521700013 นาย เขตพัศ สุโยธีธนรัตน์ เคมี

25 14 521700014 นางสาว รัตน์ติการณ์ พุ่มพิกลุ เคมี



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 15 521700015 นางสาว จฑุารัตน์ ทวนขนุทด เคมี เลขประจ าตัวสอบ 521700015

2 16 521700016 นางสาว นัตทริกา กว้างนอก เคมี ถงึ 522000023

3 17 521700017 นางสาว สุธีรนันท์ อยูเ่ยน็ เคมี ห้องสอบที่ 13

4 18 521700018 นางสาว วิลาสินี ล าทองมา เคมี สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 19 521700019 นางสาว กชวรรณ ป้อมภา เคมี ถนน นารายณ์มหาราชต าบล ทะเลชบุศร

6 1 522000001 นางสาว น้ าค้าง ขว้ดทอง สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 2 522000002 นาย นราวิชญ์ มนต์รัตนมณี สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 3 522000003 นางสาว สุดารัตน์ สีน้ าเงิน สังคมศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647

9 4 522000005 นางสาว มรกต สายเนียม สังคมศึกษา

10 5 522000006 นางสาว แสงระวี แสนไพร สังคมศึกษา

11 6 522000007 นางสาว มะลิจนัทร์ ป้องโล่ห์ สังคมศึกษา

12 7 522000008 นางสาว น้ าทิพย์ ฤาชัย สังคมศึกษา

13 8 522000009 นางสาว น้ ามนต์ ฤาชัย สังคมศึกษา

14 9 522000010 นางสาว นราวัลลภ์ วงศาโรจน์ สังคมศึกษา

15 10 522000011 นางสาว กาญชณารัตน์ เล็กเจริญ สังคมศึกษา

16 11 522000013 นางสาว สุภาวดี แกว้ถงึ สังคมศึกษา

17 12 522000014 นาย รณกร สนธิชัย สังคมศึกษา

18 13 522000015 นาย นันทพล กองบุญมา สังคมศึกษา

19 14 522000016 นางสาว กนกทิพย์ ช่างเสาร์ สังคมศึกษา

20 15 522000017 นางสาว สุธิตา เพิ่มพร สังคมศึกษา

21 16 522000018 นางสาว ผานิต น้อยวิมล สังคมศึกษา

22 17 522000019 นางสาว รัตนวราพร ฤทธิส์อาด สังคมศึกษา

23 18 522000021 นาย วรชัย พิพัฒน์ สังคมศึกษา

24 19 522000022 นาย จกัรวัฒน์ เเสงเเจม่ สังคมศึกษา

25 20 522000023 นางสาว วัฒิยา แยม้สมบูรณ์ สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 21 522000024 นางสาว อาทิตยา โฉมทัพ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000024

2 22 522000025 นางสาว แสงเดือน คล้ายประเสริฐ สังคมศึกษา ถงึ 522000051

3 23 522000026 นางสาว ปรียาภรณ์ อัครเมธาวงศ์ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 14

4 24 522000027 นางสาว พรรณนภา สอนดา สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 25 522000028 นาย ยทุธนา จนัจนัทร์ สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 26 522000029 นางสาว วิภาพรรณ ม่วงงาม สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 27 522000030 ว่าที่ ร.ต. หญิง ศนิสา ใจเจริญ สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 28 522000031 นาย ทรงวุฒิ จนัจนัทร์ สังคมศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648

9 29 522000032 นาย อุเทน เรืองรุ่ง สังคมศึกษา

10 30 522000033 นางสาว วิกานดา ราชไชยา สังคมศึกษา

11 31 522000034 นางสาว วันวิสา ฤทธิป์ระเสริฐ สังคมศึกษา

12 32 522000035 นางสาว แวววลี เอี่ยมส าอางค์ สังคมศึกษา

13 33 522000036 นางสาว อ าพาพร ดวงจนัทร์ สังคมศึกษา

14 34 522000037 นาง นฤมล อุทธา สังคมศึกษา

15 35 522000039 นาง ศิริโสภา วิศิษฏ์วัฒนะ สังคมศึกษา

16 36 522000042 นางสาว ชุติมา แช่มแกว้ สังคมศึกษา

17 37 522000043 นางสาว ศิริพร พนมสวย สังคมศึกษา

18 38 522000044 นางสาว สุธินี คูกติิรัตน์ สังคมศึกษา

19 39 522000045 นาย ปกรณ์ ผุยค า สังคมศึกษา

20 40 522000046 นางสาว จรีุพร พลเบ้า สังคมศึกษา

21 41 522000047 นาง ปทิตตา อาจสมบุญ สังคมศึกษา

22 42 522000048 นางสาว ปทุมพร แกว้ประเสริฐ สังคมศึกษา

23 43 522000049 นาง วัลนิษา กอ้นแจง้ สังคมศึกษา

24 44 522000050 นางสาว ประริฉตัร ค ากะสิน สังคมศึกษา

25 45 522000051 นางสาว วดี โคประยรูณ์ สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 46 522000052 นาง นภาพร เรืองกลุชวพงศ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000052

2 47 522000053 นางสาว นิภาพร สะดีวงศ์ สังคมศึกษา ถงึ 522000082

3 48 522000054 นาย พายุ แฝงศักดา สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 15

4 49 522000056 นางสาว นุชจริา บุญไล้ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 50 522000057 นาย ณัฐพงษ์ พงษ์ทอง สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 51 522000058 นางสาว หัทยา รัตสิงห์ สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 52 522000059 นางสาว สุภาวดี ท านาเมือง สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 53 522000060 นางสาว นงค์รัก คนซ่ือ สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531

9 54 522000061 นาง อรวรรณ วีระประสิทธิ์ สังคมศึกษา

10 55 522000062 นางสาว เจนจริา แสนสุข สังคมศึกษา

11 56 522000063 นางสาว จติรานุช วรสิริพิชญะ สังคมศึกษา

12 57 522000064 นางสาว กญุช์ชญา อัมวรรณภากร สังคมศึกษา

13 58 522000065 นางสาว น้ าฟ้า สองขนุทด สังคมศึกษา

14 59 522000066 นางสาว วราภรณ์ ภาวะกลุ สังคมศึกษา

15 60 522000067 นาย กานต์ เอี่ยมรุ่งเรืองกจิ สังคมศึกษา

16 61 522000068 นางสาว สุวิภา ค าพิลา สังคมศึกษา

17 62 522000069 นางสาว สุธีรา ศัพท์อนันต์ สังคมศึกษา

18 63 522000070 นางสาว ปัทมพร ชัยศรี สังคมศึกษา

19 64 522000071 นางสาว อมรรัตน์ มีเคลือบ สังคมศึกษา

20 65 522000072 นาย สนธยา เนตรนิยม สังคมศึกษา

21 66 522000073 นาย ยทุธการ แกบสิงห์ สังคมศึกษา

22 67 522000074 นาย เทวฤทธิ์ กวัหา สังคมศึกษา

23 68 522000077 ว่าที่ร.ต.หญิง สุกญัญา นากแกว้ สังคมศึกษา

24 69 522000078 นางสาว กา้นกฤษณา ชาญชัยศรี สังคมศึกษา

25 70 522000082 นางสาว ภิญญดา ปานพรหม สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 71 522000084 นางสาว พัชราภรณ์ เหมือนนิล สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000084

2 72 522000085 นางสาว เปรมฤดี สีหา สังคมศึกษา ถงึ 522000113

3 73 522000086 นางสาว พัตร์นิวรรณ ศิริภูมิ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 16

4 74 522000087 นางสาว อนัญญา ชูช่วย สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 75 522000088 นาง รนุชสรา พางาม สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 76 522000089 นางสาว เกษณี ช่างสอน สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 77 522000090 นางสาว หทัยทิพย์ นันโต สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 78 522000091 นาง กิง่กาญจน์ ปราชญา สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3  ห้อง 532

9 79 522000093 นางสาว น้ าเพชร ทองโต สังคมศึกษา

10 80 522000095 นางสาว ดวงใจ วาจาอ่อน สังคมศึกษา

11 81 522000096 นางสาว สุวดี ออกแมน สังคมศึกษา

12 82 522000097 นาย ฐิติพงศ์ พลเสน สังคมศึกษา

13 83 522000099 นางสาว ชนรดี ชื่นชม สังคมศึกษา

14 84 522000101 นางสาว ชุติกาญจน์ ถาประสิทธิ์ สังคมศึกษา

15 85 522000102 นาย ธนภณ กล่ันเชื้อ สังคมศึกษา

16 86 522000103 นางสาว อ าภาพร ผลอินทร์ สังคมศึกษา

17 87 522000104 นางสาว เนตรชนก ทองมาก สังคมศึกษา

18 88 522000105 นาย เต็มภพ ธรรมพิธี สังคมศึกษา

19 89 522000106 นาย ศราวุธ ก าศิริวงค์ สังคมศึกษา

20 90 522000107 นาง กาญจนา เงินเมย สังคมศึกษา

21 91 522000108 นางสาว นิชากร ศรีไพฑูรย์ สังคมศึกษา

22 92 522000109 นางสาว อณุภา อัมพันทอง สังคมศึกษา

23 93 522000110 นางสาว วราภรณ์ อุดมศักด์ิ สังคมศึกษา

24 94 522000111 นางสาว สิริกร ชิดชอบ สังคมศึกษา

25 95 522000113 นางสาว สศิรัตน์ แจง้สว่าง สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 96 522000114 นางสาว ปกติตา เชื้อน่วม สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000114

2 97 522000115 นางสาว นันท์สินี กร่ิงกรับ สังคมศึกษา ถงึ 522000140

3 98 522000116 นางสาว สุชาดา ทิพยเ์จริญ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 17

4 99 522000117 นางสาว เฟื่องฟู ปัจจยัยา สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 100 522000118 นาย ฐเดช รวบรวม สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 101 522000119 นาย ธนพล สารีค า สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 102 522000120 นาย ณรงค์ชัย น่วมบาง สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 103 522000121 นางสาว รุ่งทิพย์ เพ็ชรลิตร สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536

9 104 522000122 นางสาว เกษมณี จนัทร์นวน สังคมศึกษา

10 105 522000123 นาย เอกอมรรัฐ ทองใส สังคมศึกษา

11 106 522000124 นาย ธาราทิพย์ ปราบประจติร์ สังคมศึกษา

12 107 522000125 นางสาว สุพิชฌาย์ เลขะวัฒนะ สังคมศึกษา

13 108 522000126 นางสาว นาจาวี ตรงใจลาน สังคมศึกษา

14 109 522000127 นางสาว รัตนา ลือดารา สังคมศึกษา

15 110 522000128 นางสาว นิตยา ภู่บ าเพ็ญ สังคมศึกษา

16 111 522000129 นาย สืบสันต์ พิมพ์สี สังคมศึกษา

17 112 522000130 นาย นิธิวัสส์ มาดี สังคมศึกษา

18 113 522000131 นางสาว เกศรินทร์ เกสรินทร์ สังคมศึกษา

19 114 522000132 นาย ทศพร ไวยบุรี สังคมศึกษา

20 115 522000133 นางสาว นฤมล งามแท้ สังคมศึกษา

21 116 522000134 นางสาว รุจริา นาคแท้ สังคมศึกษา

22 117 522000136 นางสาว ฟาร่า สุดใจดี สังคมศึกษา

23 118 522000137 นางสาว นุชจรี พัทยา สังคมศึกษา

24 119 522000138 นาย ธนบัตร พึ่งอิ่ม สังคมศึกษา

25 120 522000140 นางสาว นิรชา สีงาม สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 121 522000141 นางสาว วิภาดา รัตตัญญู สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000141

2 122 522000143 นางสาว นุศรา จนุเหลา สังคมศึกษา ถงึ 522000170

3 123 522000144 นางสาว ปิยะณัฐ พรหมคล้าย สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 18

4 124 522000147 นางสาว พัสตราภรณ์ สอนทอง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 125 522000148 นางสาว วิภาณัฐ พูลทรัพย์ สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 126 522000149 นาย จกัรกฤษ ร่ืนสด สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 127 522000150 นางสาว มุฑิตา ศรีคร้าม สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 128 522000151 นาง อารญา ทองแกว้ สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537

9 129 522000152 นางสาว วันวิสา ปานถม สังคมศึกษา

10 130 522000153 นางสาว ธมลวรรณ ชัยเรียบ สังคมศึกษา

11 131 522000154 นางสาว ภัทราวรรณ เรือนทอง สังคมศึกษา

12 132 522000155 นางสาว จรรยา อาดัม สังคมศึกษา

13 133 522000156 นางสาว รวิภา พวงจนัทึก สังคมศึกษา

14 134 522000158 นาย พินิจ ศรีสุภาพ สังคมศึกษา

15 135 522000159 นางสาว ประพมิพพ์รรณ นิลกรณ์ สังคมศึกษา

16 136 522000160 นาง เมทิกา ทองดี สังคมศึกษา

17 137 522000161 นางสาว ศิรประภา ไตรยพ์ืชน์ สังคมศึกษา

18 138 522000162 นางสาว สุภาวดี อินทรีย์ สังคมศึกษา

19 139 522000163 นาย เจษฎา เสือคนอง สังคมศึกษา

20 140 522000164 นางสาว บัณฑิฏา ปัดกอง สังคมศึกษา

21 141 522000165 นางสาว เพ็ญพิสุ แสงจนัทร์ สังคมศึกษา

22 142 522000166 นาย พิษณุ พันกล่ัน สังคมศึกษา

23 143 522000168 จา่สิบตรีหญิง กชพรรณ บัวอ่อน สังคมศึกษา

24 144 522000169 นางสาว อัญชลี ห้องกระจก สังคมศึกษา

25 145 522000170 นางสาว กลุริศา พงษ์ขาว สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 146 522000171 นางสาว อรอุมา สลุงอยู่ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000171

2 147 522000172 นาย สุรศักด์ิ ตับทอง สังคมศึกษา ถงึ 522000204

3 148 522000173 นาย ณัฎฐกติต์ิ ปราศรี สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 19

4 149 522000174 นาย ธีรเดช มะลิทอง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 150 522000175 นาย บรรประชา อ้วนศรี สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 151 522000178 นางสาว จรินุช เทียนบุตร สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 152 522000179 นางสาว สุนิษา อ่อนไสว สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 153 522000180 นางสาว ไอลดา พิณพาทย์ สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541

9 154 522000182 นางสาว ภัสสร สวัสด์ิสลุง สังคมศึกษา

10 155 522000183 นางสาว สุดารัตน์ ถะลิ สังคมศึกษา

11 156 522000185 นางสาว มนัสวี มีชัย สังคมศึกษา

12 157 522000186 นางสาว ณัฐรดา ประทุมชาติ สังคมศึกษา

13 158 522000187 นางสาว นัชชาพร พงศ์ศรีสมชัย สังคมศึกษา

14 159 522000189 นาย ธนภัทร แกว้ทราย สังคมศึกษา

15 160 522000190 นางสาว กมลชนก จกัรสาน สังคมศึกษา

16 161 522000192 นาง อัจฉลา ค านวนฤทธิ์ สังคมศึกษา

17 162 522000195 นางสาว สุจรัิตน์ นวลจนัทร์ สังคมศึกษา

18 163 522000196 นางสาว อรญา ปิ่นแกว้ สังคมศึกษา

19 164 522000197 นางสาว ติมานันท์ ปิ่นนาค สังคมศึกษา

20 165 522000198 นางสาว วรรณศิริ พราหมลอย สังคมศึกษา

21 166 522000199 นาย สุวัฒน์ โสมาบุตร สังคมศึกษา

22 167 522000200 นางสาว พัชรพร เปียงาม สังคมศึกษา

23 168 522000202 นางสาว ฐิติชญา เยน็เจริญ สังคมศึกษา

24 169 522000203 นางสาว น้ าฝน มหาชัย สังคมศึกษา

25 170 522000204 นาย นภดล พุดชง สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 171 522000205 นาง ณัชนก พัวพิทักษ์ชัย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000205

2 172 522000207 นาง ภูธร เเตงเจริญ สังคมศึกษา ถงึ 522000233

3 173 522000208 นางสาว อภิญญา ขนุเมือง สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 20

4 174 522000209 นาย นนทชาย ภาคเดียว สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 175 522000210 นาง วรรณนภา ช้างจวง สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 176 522000211 นางสาว ธนิดา นาคนวล สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 177 522000212 นางสาว พรปวีณา แจม่สุวรรณ สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 178 522000213 นาย อภิชาติ ศิริกรณ์ สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542

9 179 522000215 นางสาว อมราภรณ์ หินซ้อน สังคมศึกษา

10 180 522000216 นางสาว วิชชุดา บุญเปล่ียน สังคมศึกษา

11 181 522000217 นางสาว สุดารัตน์ หนูค า สังคมศึกษา

12 182 522000218 นางสาว ศรัญญา จนัทะปัด สังคมศึกษา

13 183 522000219 นางสาว ชลิตตา เกดิผล สังคมศึกษา

14 184 522000220 นาย พีรศักด์ิ พละศักด์ิ สังคมศึกษา

15 185 522000221 นางสาว สุธามาศ ทองเสือ สังคมศึกษา

16 186 522000222 นางสาว ดุษฎี นาคะ สังคมศึกษา

17 187 522000223 นางสาว สุนิสา สังวาลย์ สังคมศึกษา

18 188 522000224 นางสาว วราภรณ์ ศรีจุย้ สังคมศึกษา

19 189 522000227 นางสาว วันดี อ าพันรัตน์ สังคมศึกษา

20 190 522000228 นาย สุภาพ มีความสุข สังคมศึกษา

21 191 522000229 นาง ปวีณา สายทอง สังคมศึกษา

22 192 522000230 นางสาว ปนัดดา ตรีวาสน์ สังคมศึกษา

23 193 522000231 นาย อภิชัย ปานศรี สังคมศึกษา

24 194 522000232 นางสาว สุดารัตน์ บุญท้วม สังคมศึกษา

25 195 522000233 นางสาว ธนัชพร เทียมหลา สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 196 522000234 นาย ธนาธิป มินวงษ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522000234

2 197 522000235 นาง ราชินู เพิ่มพูล สังคมศึกษา ถงึ 522000263

3 198 522000238 นางสาว จนิตนา พงษ์วิจติร สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 21

4 199 522000239 ว่าที่ร.ต.หญิง สุภาพร ภูกองเมฆ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 200 522000240 นางสาว ดวงพร อ่วมสันเทียะ สังคมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 201 522000242 นางสาว ธัญวรัชนก แกน่ค า สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 202 522000243 นางสาว สุชาดา ยศศรี สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 203 522000244 นางสาว อนัญญา ตากรวด สังคมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543

9 204 522000245 นางสาว กติติญาณี รุ่งศรี สังคมศึกษา

10 205 522000246 นางสาว สมปรารถนา นาคสกลุ สังคมศึกษา

11 206 522000247 นาย บรรเทิง ภู่พวง สังคมศึกษา

12 207 522000248 นาย บูชิต บุญอยู่ สังคมศึกษา

13 208 522000249 นางสาว จริาวรรณ มาดี สังคมศึกษา

14 209 522000250 นางสาว รุ่งนภา ราชโส สังคมศึกษา

15 210 522000253 นาง อรวรรณ สุวรรณภักด์ิ สังคมศึกษา

16 211 522000254 นางสาว ผกามาศ จนัทนา สังคมศึกษา

17 212 522000255 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคตระกลู สังคมศึกษา

18 213 522000256 นาง สุนิษา รุ่งฤทธิ์ประภากร สังคมศึกษา

19 214 522000257 นาย สุเมธ รุ่งฤทธิ์ประภากร สังคมศึกษา

20 215 522000258 นาย ปราโมทย์ ปิ่นทอง สังคมศึกษา

21 216 522000259 นางสาว นิภาพร ปิ่นทอง สังคมศึกษา

22 217 522000260 นางสาว ศศิวิมล บุตโรบล สังคมศึกษา

23 218 522000261 นางสาว วิภาดา คนตรง สังคมศึกษา

24 219 522000262 นาย ภาสกร สาระเจริญสกลุ สังคมศึกษา

25 220 522000263 นาย วุฒินันท์ ค ามงคล สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 221 522000264 นางสาว ชนัญชิดา ระบือพิณ สังคมศึกษา 1.เลขประจ าตัวสอบ 522000264

2 222 522000265 นาย เทอดทูล จติถวิล สังคมศึกษา ถงึ 522700022

3 223 522000266 นางสาว สิรินภา โอฬารพูล สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 22

4 224 522000267 นางสาว สุภาภรณ์ เกษรเพชร สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 1 522700001 นาย สุริยนั เปล่ียนทันผล พลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 2 522700002 นาย วิฑูลย์ ร่มโพธิต์าล พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 3 522700003 นาย คติ อ่ ายิม้ พลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 4 522700004 นาย ปริทัศน์ บุญเจริญ พลศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544

9 5 522700005 นาย กติิพงษ์ นาสินส่ง พลศึกษา

10 6 522700006 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจวรรณ แววงาม พลศึกษา

11 7 522700007 นาย สถาพร วิญญกลู พลศึกษา

12 8 522700008 นางสาว ณัธมล เยน็จติ พลศึกษา

13 9 522700009 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาภรณ์ เขยีวสด พลศึกษา

14 10 522700010 นางสาว กรรณิกา พันธุป์ั้น พลศึกษา

15 11 522700011 นางสาว จนิตนา ประสมทรัพย์ พลศึกษา

16 12 522700012 ว่าที่ร.ต. สุภัทรชัย พิมพา พลศึกษา

17 13 522700013 นาย อาคม เอกวัฒน์ พลศึกษา

18 14 522700014 นางสาว อภิชญา พรมอารักษ์ พลศึกษา

19 15 522700015 นาย ณชนก เหล่าอัน พลศึกษา

20 16 522700016 นางสาว จนิดา ณรงค์ศักด์ิสุขมุ พลศึกษา

21 17 522700017 นางสาว ถงุเงิน นามขนัทอง พลศึกษา

22 18 522700019 นาย ยทุธนา ชั่งใจ พลศึกษา

23 19 522700020 นาย อดิศักด์ิ เขม็ดี พลศึกษา

24 20 522700021 นาย สัญชัย ยะเจริญ พลศึกษา

25 21 522700022 นาย ธงทิว บาลทิพย์ พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 22 522700023 นาย วุฒิชัย หอมนาน พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522700023

2 23 522700024 นาย สุริยกานต์ หงษาพล พลศึกษา ถงึ 522700048

3 24 522700025 นางสาว ศิริรัตน์ เอี่ยมอ่อน พลศึกษา ห้องสอบที่ 23

4 25 522700026 นาย ภานุพงษ์ สามสี พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 26 522700027 นางสาว สุขมุาภรณ์ ฟองงาม พลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 27 522700028 นาย สายชล กองกลู พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 28 522700029 นางสาว ช้องมาศ อยูป่าน พลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 29 522700030 นาย อดิศร ปะวะภา พลศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545

9 30 522700031 นาย สุบรรดิษฐ์ ปัตสายะ พลศึกษา

10 31 522700032 นาย ประภากรณ์ จ าเริญสัตย์ พลศึกษา

11 32 522700033 นาย นิธิวัฒน์ จนัทร์ชารี พลศึกษา

12 33 522700035 นางสาว ธานัฐชา เจยีมสกลุ พลศึกษา

13 34 522700036 นาย สราวุธ ส้ิวนัด พลศึกษา

14 35 522700037 นาง ภัทร์ภฉตัร ทองถม พลศึกษา

15 36 522700038 นาย ศรัญญู แทนแสง พลศึกษา

16 37 522700039 นาย ประภาส จนัทร์เงิน พลศึกษา

17 38 522700040 นางสาว ฐิติยา ฟองก าแหง พลศึกษา

18 39 522700041 นาย ทศพล ถาวรจงเจริญ พลศึกษา

19 40 522700042 นาย สนันตน์ ประยงค์กล่ิน พลศึกษา

20 41 522700043 นางสาว เพชราภรณ์ จนัทร พลศึกษา

21 42 522700044 นาย พีรนัฐ คนคง พลศึกษา

22 43 522700045 นางสาว วิจติตรา ภิญญะชาติ พลศึกษา

23 44 522700046 นางสาว รัตนาภรณ์ สีคราม พลศึกษา

24 45 522700047 นางสาว สุกนัยา เพศสุวรรณ พลศึกษา

25 46 522700048 นางสาว ปิยะมล รักวงษ์ไทย พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 47 522700049 นางสาว กฤติยาณี แกว้ขนุทด พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522700049

2 48 522700050 นางสาว อาทิตยา อวลนวน พลศึกษา ถงึ 522700074

3 49 522700051 นางสาว เยาวลักษ์ เมฆขาว พลศึกษา ห้องสอบที่ 24

4 50 522700053 นาย อภิวิชญ์ เตชะคงคา พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 51 522700054 นาย เกยีรติกรณ์ จริพรรณโสภณ พลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 52 522700055 นางสาว จฑุารัตน์ อินสว่าง พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 53 522700056 นาย สิริวัฒน์ เกษมมิตรภักดี พลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 54 522700057 นางสาว สมใจ ผลงาม พลศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546

9 55 522700058 นาย ภาณุวัฒน์ ทองค า พลศึกษา

10 56 522700059 นาย ณัฐวุฒิ ค าทิต๊ะ พลศึกษา

11 57 522700060 นางสาว ดวงกมล บุญมี พลศึกษา

12 58 522700061 นางสาว สุกญัญา ไล้เสน พลศึกษา

13 59 522700062 นางสาว ศุภานัน เอี่ยมยิง่ พลศึกษา

14 60 522700063 ว่าที่ร.ต.หญิง อภิเดช โพธิท์อง พลศึกษา

15 61 522700064 นางสาว วนิดา สายแสง พลศึกษา

16 62 522700065 นางสาว ธัญญาลักษณ์ วันทอง พลศึกษา

17 63 522700066 นางสาว วรัชยา บุญรอด พลศึกษา

18 64 522700067 นาย กติติ กมุพล พลศึกษา

19 65 522700068 นางสาว สิริวรรณ รักษา พลศึกษา

20 66 522700069 นาย พงศกร กอกนั พลศึกษา

21 67 522700070 นาย สิทธิศักด์ิ ผลเจริญ พลศึกษา

22 68 522700071 นางสาว กฤษพร อยูพู่น พลศึกษา

23 69 522700072 นางสาว สกลุณา มะลิซ้อน พลศึกษา

24 70 522700073 นาย วรรณ์เฉลิม อัดโดดดอน พลศึกษา

25 71 522700074 ว่าที่ร้อยตรี พนัสนันท์ จรกระจา่ง พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 72 522700075 นาย เอกพันธ์ เกษศิลา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522700075

2 73 522700076 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมาลี เอกศรี พลศึกษา ถงึ 522700102

3 74 522700077 นาย ภาคภูมิ พึ่งเกษม พลศึกษา ห้องสอบที่ 25

4 75 522700078 นาย ชัยวัฒน์ ม่วงเรือน พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 76 522700079 นาย ฐิติพันธ์ แกว้สิงห์ พลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 77 522700080 นาย ฐาปกรณ์ พูลเพิ่ม พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 78 522700081 นาย เกริกเกยีรติ จนัทนา พลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 79 522700082 นาย พีรยทุธ์ ศรีค าสุข พลศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547

9 80 522700083 นางสาว สุทธินันท์ นาคศรีสด พลศึกษา

10 81 522700084 นาย เกรียงศักด์ิ หลักมั่น พลศึกษา

11 82 522700085 นาย อ าพลศักด์ิ ดุงสูงเนิน พลศึกษา

12 83 522700086 นาย อภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ พลศึกษา

13 84 522700088 นาย นที นวลข า พลศึกษา

14 85 522700089 นาย อ านาจ นาคประดิษฐ์ พลศึกษา

15 86 522700090 นาย จารุกติต์ิ ทองอ้ม พลศึกษา

16 87 522700091 นาย ศุภฤกษ์ พันแสน พลศึกษา

17 88 522700092 นาย รณชัย โยธี พลศึกษา

18 89 522700094 ว่าที่ร.ต.หญิง วิรัชญา เอี่ยมสอาด พลศึกษา

19 90 522700095 นางสาว รวดี บัวขาวสุทธิกลุ พลศึกษา

20 91 522700096 นาย นรวิชญ์ ชูวงษ์ พลศึกษา

21 92 522700097 นาย กฤษณะ ยอดระยบั พลศึกษา

22 93 522700098 นาย จตุรวิทย์ เสาร์แกว้ พลศึกษา

23 94 522700099 นางสาว วราภรณ์ ธูปทอง พลศึกษา

24 95 522700101 นาย โกวิทย์ สุขสมร่ืน พลศึกษา

25 96 522700102 นาย ธราธร พรมมี พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 97 522700103 นาย ณัฐวุฒิ ม่วงจนี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522700103

2 98 522700104 นาย พลกฤษณ์ เพ็ชรคง พลศึกษา ถงึ 522700129

3 99 522700105 นาย ณัฏฐ์ จนัทรังษี พลศึกษา ห้องสอบที่ 26

4 100 522700106 นาย วัชรินทร์ บุญจนัทร์ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 101 522700107 นาย ณัฐพล โสนารินทร์ พลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 102 522700108 นางสาว อรัญญา มาตาเดิม พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 103 522700109 นาย สุรเชษฐ ติฐานะ พลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 104 522700110 นาย สุรชัย เจริญสลุง พลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312

9 105 522700111 นางสาว บุปผา ลอยประโคน พลศึกษา

10 106 522700112 นาย กรกฎ คนมั่น พลศึกษา

11 107 522700113 นางสาว เปรมกมล แสงกก้อน พลศึกษา

12 108 522700114 นาย บุญน า แพงจนัทึก พลศึกษา

13 109 522700115 นางสาว สมหญิง เยน็จติร พลศึกษา

14 110 522700116 นาย จริวัฒน์ แกว้กระจา่ง พลศึกษา

15 111 522700117 นาย สมหมาย ขนันางรัมย์ พลศึกษา

16 112 522700118 นาย นราวิชญ์ พันชะนะ พลศึกษา

17 113 522700120 นาย มานพ อุ่นใจชน พลศึกษา

18 114 522700121 นาย วุฒิพงศ์ ยนต์จอหอ พลศึกษา

19 115 522700122 นาย สานุพงษ์ กระจา่งฤกษ์ พลศึกษา

20 116 522700123 นางสาว เพ็ญพิชชา เทศน์ธรรม พลศึกษา

21 117 522700124 นาย ศักดินนท์ อ่อนสลุง พลศึกษา

22 118 522700125 นาย อภิสิทธิ์ ทองก่ า พลศึกษา

23 119 522700126 นาย อิทธิพล มูลทาประดิษฐ์ พลศึกษา

24 120 522700127 นาย ธงชัย ฤาชา พลศึกษา

25 121 522700129 นาย ไกรวุฒิ ชูเชิด พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 122 522700130 นางสาว จริาวรรณ พันธุรัตน์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522700130

2 123 522700131 นาย ธีระพล กล่ินศรีสุข พลศึกษา ถงึ 522800019

3 124 522700132 นาย ศิวกร สัตยป์ิยะธรรม พลศึกษา ห้องสอบที่ 27

4 125 522700133 นาย ณัฐวุฒิ วงษ์การค้า พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 126 522700134 นาย โอภาส เสมาเขือ่นขนัธ์ พลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 127 522700135 นาย วัชระ เกดิกอ่วงษ์ พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 1 522800001 นาย ชัยวัฒน์ กองสิน ดนตรี/ดนตรีศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 2 522800002 นาย ขจรศักด์ิ จนิดาเนตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313

9 3 522800003 นาย เกริกพล ลาดสลุง ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 4 522800004 นางสาว ณัฐยา เอี่ยมส าอางค์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 5 522800005 นาย ธราเทพ ขนุาพรม ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 6 522800006 นางสาว ปณิดา อินทรพาณิชย์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

13 7 522800007 นาย ณัฐพงศ์ อันทะชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา

14 8 522800008 นางสาว ชนากานต์ สุนาวงษ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

15 9 522800009 นางสาว พุธพรัตน์ สีสมุทร์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

16 10 522800010 นาย สุทัศน์ ศรีโสภา ดนตรี/ดนตรีศึกษา

17 11 522800011 นาย ประยทุธ แจม่ผล ดนตรี/ดนตรีศึกษา

18 12 522800012 นางสาว ขนิษฐา ฟักนุ่ม ดนตรี/ดนตรีศึกษา

19 13 522800013 นาย จรีศักด์ิ จนัทร์ดง ดนตรี/ดนตรีศึกษา

20 14 522800014 นาย ณัฐพล พุ่มส้มจนี ดนตรี/ดนตรีศึกษา

21 15 522800015 นาย จริภัทร กฤษฎากรชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา

22 16 522800016 นาย นิชารุ้ง ผลโพธิ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

23 17 522800017 นาย กติติกร จนัทร์ศรี ดนตรี/ดนตรีศึกษา

24 18 522800018 นาย ทศพล ผลมีทรัพย์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

25 19 522800019 นาย เอกภาพ ฟักอินทร์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 20 522800020 นางสาว ชไมพร ชิณบุตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 522800020

2 21 522800021 นางสาว ณัฐกานต์ เอี่ยมชม ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถงึ 525400016

3 1 525100001 นางสาว สรัญญา สนด า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที่ 28

4 2 525100002 นางสาว โสภิญญา เจะ๊ดาโอ๊ะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 3 525100003 นางสาว ณัฐฐินันท์ จนัทร์ทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 4 525100004 นางสาว ภรฤดี ผินสันเทียะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 5 525100007 นางสาว กลุวดี แกว้ประวัติ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 6 525100008 นางสาว กนัตนา ตาวัง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315

9 7 525100009 นางสาว ภาวดี ชาญประเสริฐ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 8 525100010 นางสาว ดารัตน์ ร่มล าดวน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 9 525100011 นาง ล าไพร นาคสุข เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 1 525400001 นางสาว จฑุารัตน์ ธรรมศรี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

13 2 525400002 นางสาว จติตเกษม เชื้อคง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

14 3 525400003 นางสาว สรัลชนา ฟองงาม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

15 4 525400005 นางสาว ธัญกร ทนุกลุ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

16 5 525400006 นางสาว ประนิดา ภักดีกลาง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

17 6 525400007 นาย เฉลิมยทุธ์ โชคลาภ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

18 7 525400008 นาง ศุภวรรณ อินทแหยม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

19 8 525400009 นางสาว ณัฏฐ์จริา วงษ์ประไพ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

20 9 525400010 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์มณี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

21 10 525400011 นางสาว ปรียานันท์ น้ าฉ่ า คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

22 11 525400012 นางสาว อัจฉรา ล่ าสัน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

23 12 525400013 นางสาว พรทิพย์ อ่ าฟัก คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

24 13 525400015 นางสาว สิชา มีภักดี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

25 14 525400016 นางสาว ศิริพร หมีทอง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 15 525400017 นาง แสงดาว หันอาสา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 525400017

2 1 525600001 นางสาว ประกายกาล พานทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถงึ 525700009

3 2 525600002 นางสาว จริสุตา จงจติร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที่ 29

4 3 525600003 นางสาว เมธาวี คงตะโก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 4 525600004 นางสาว มลฤดี ปานโพธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 5 525600005 นางสาว ชิตชนก ผ่องทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 6 525600006 นางสาว สุนทรี ถนอมพงษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 7 525600007 นางสาว ปาริชาต ส าราญสลุง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316

9 8 525600008 นางสาว อารยา สายพานิชย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 9 525600009 นางสาว นารีนาฎ เอนกศิลป์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 10 525600010 นางสาว มลฑาทิพย์ เรืองบุบผา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 11 525600011 นางสาว จฑุามาศ ลาภทวี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 12 525600012 นางสาว ศิริกญัญา คุณโทถม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 13 525600013 นางสาว ขนิษฐา ค าโสภา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 14 525600014 นาง กนัยารัตน์ ค าสอาด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 15 525600015 นางสาว อารียา สุนทรปาน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 16 525600016 นางสาว ปณิดา วงษ์สาหร่าย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 1 525700002 นางสาว อรณิชา ฐานทนิต ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 2 525700003 นางสาว ลลิดา เชียรหวี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 3 525700004 นางสาว ภัทราพร ศิริพันธุ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 4 525700005 นางสาว บุษกร สังฆนาค ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 5 525700006 นาง รัตนาภรณ์ ศรีดี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 6 525700007 นางสาว สุณิษา รุ่งเรือง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 7 525700008 นางสาว จณิณะ ยตุวรรณวร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 8 525700009 นางสาว ชนม์นิภา กล้าดี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 9 525700010 นางสาว อรยา สุภาษิ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700010

2 10 525700011 นางสาว เกตุวรินทร์ อิ่มจติร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700034

3 11 525700012 นางสาว ธิดาพร สัมมาคาม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 30

4 12 525700013 นางสาว กนกวรรณ ศรีสุนารถ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 13 525700014 นางสาว วินันทา สุดสะเกตุ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 14 525700015 นางสาว จนัทร์ณิชา บุญพินิจ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 15 525700016 นางสาว ปราศิณี ถนอมงาม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 16 525700017 นางสาว กนกวรรณ ประสมทรัพย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321

9 17 525700018 นางสาว พัณณิดา โชสูงเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 18 525700019 นางสาว มณเฑียร ดวงสุวรรณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 19 525700020 นางสาว อารยา บุญเลิศ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 20 525700021 นางสาว ดวงฤทัย ชาวดง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 21 525700022 นางสาว สุภัตตา รวมเจริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 22 525700023 นางสาว เปมิกา ไกรเดช ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 23 525700024 นางสาว กมลชนก มีใจเจอื ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 24 525700025 นางสาว วัลภา งามข า ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 25 525700026 นางสาว ฑิฆัมพร ขวัญสูงเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 26 525700027 นาง รัตนา ฐาปนชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 27 525700028 นางสาว ชรินรัตน์ รักเดช ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 28 525700029 นางสาว นันท์นภัส สุขใจ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 29 525700030 นางสาว วรรณภาภรณ์ ศิริวงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 30 525700031 นางสาว ปภาณชุดา เมืองสีสุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 31 525700032 นางสาว วรรณิสา บุญยิง่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 32 525700033 นางสาว ศุภลักษณ์ ฟองงาม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 33 525700034 นางสาว ชนิกานต์ มูลสระคู่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 34 525700035 นางสาว กชกร ใจสุวรรณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700035

2 35 525700036 นางสาว ศรัญญา ยัง่ยนื ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700060

3 36 525700037 นางสาว สายฝน คล้ายสุรินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 31

4 37 525700038 นางสาว จรินันทร์ จดัไธสง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 38 525700039 นางสาว ศรสวรรค์ พุ่มทิพย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 39 525700041 นางสาว ธนิษฐา ดุลยเ์ภรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 40 525700042 นางสาว ดวงกมล แกว้กณัหา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 41 525700043 นางสาว ศุกภาลักษ์ กองทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323

9 42 525700044 นาง ทรรศนีย์ เทศโล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 43 525700045 นางสาว ธัญวรรณ สลุงอยู่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 44 525700046 นางสาว ธนัชพร โพธิศ์รี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 45 525700047 นางสาว นริสรา สุกาญจนะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 46 525700048 นางสาว กนัตา มาศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 47 525700049 นางสาว จนิตนา อ่อนน้อม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 48 525700050 นางสาว เกศรินทร์ เขม็มาก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 49 525700051 นางสาว พรนิภา เรือนอินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 50 525700052 นางสาว สกณุา แสงนิล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 51 525700053 นางสาว อริสา ทามนต์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 52 525700054 นางสาว กาญจนา ควรศักด์ิ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 53 525700055 นางสาว รวิวรรณ ฤทธิป์ระเสริฐ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 54 525700056 นางสาว กญัฐณา เหมอินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 55 525700057 นางสาว ชนกนันท์ ทุมาภา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 56 525700058 นางสาว อรพรรณ ล้ิมไพบูลย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 57 525700059 นางสาว สิริสุดา ทับทิมอ่อน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 58 525700060 นางสาว ศิริพร ทับทิมอ่อน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 59 525700061 นางสาว อลิษา ศรีสอน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700061

2 60 525700062 นางสาว อรอุมา เพ็งศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700085

3 61 525700063 นางสาว สุดารัตน์ เหง่าเฮียง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 32

4 62 525700064 นาย พิพัฒนพงษ์ จงเจริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 63 525700065 นางสาว ภัชราภรณ์ ค าหาญพล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 64 525700066 นางสาว ศิฎาภรณ์ วิสูงเล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 65 525700067 นางสาว วิภารัตน์ วิภาตะทรรศน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 66 525700068 นางสาว สุวนันท์ สิงใส ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325

9 67 525700069 นางสาว ศุภนิดา สัมฤทธิ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 68 525700070 นางสาว พัชรินทร์ แป้นณรงค์ชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 69 525700071 นางสาว นภารัตน์ วงษ์สว่าง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 70 525700072 นางสาว จนัทร์จริา ญาณรส ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 71 525700073 นางสาว สุขสวัสด์ิ บุญยิง่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 72 525700074 นางสาว สุกญัญา กนัเผือก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 73 525700075 นางสาว ณัชชา ศุภสิทธิ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 74 525700076 นางสาว พัชชา ศุภสิทธิ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 75 525700077 นางสาว อาทิตยา อนันต์สลุง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 76 525700078 นางสาว ขตัติยา พิมพ์พงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 77 525700079 นางสาว ภัทรภรณ์ สุนทรโรจน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 78 525700080 นางสาว สุวิภา ยงยทุธิ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 79 525700081 นางสาว สุภาพรรณ ใจกล้า ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 80 525700082 นางสาว ฉตัรชฎา อ าลา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 81 525700083 นางสาว นวพร แสนอภัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 82 525700084 นางสาว ณิชานันท์ จนัทร์เกษม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 83 525700085 นางสาว นฤมล หอมขจร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 84 525700086 นางสาว เบญจวรรณ พันแสน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700086

2 85 525700087 นางสาว สมหมาย เมืองเจริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700111

3 86 525700088 นางสาว อุทุมพร กนัหา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 33

4 87 525700089 นางสาว อิศรา รวบรวม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 88 525700090 นางสาว ธิตยา ดีจริงตระกลู ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 89 525700091 นางสาว สุวรรณี จนัทร์เจอื ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 90 525700092 นางสาว อังขนา โลมา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 91 525700093 นางสาว พงษ์นภา สุทธิ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327

9 92 525700095 นางสาว แกว้ตา แสนกาวิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 93 525700096 นางสาว ชุติรัตน์ ไตรมลตรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 94 525700097 นางสาว อุษา ผ่ึงผาย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 95 525700098 นางสาว น้ าทิพย์ แกว้คชสาร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 96 525700099 นางสาว นัฐชยา ชนะภัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 97 525700100 นางสาว กมลรัตน์ เดชพ่วง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 98 525700101 นางสาว วรรณวิภา ใจคุณ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 99 525700102 นางสาว สมรตรี แกว้สีทา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 100 525700103 นางสาว พรเพ็ญ ดิษยี่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 101 525700104 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จดิาภา ทิพยอ์ักษร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 102 525700105 นางสาว ณัฐนันท์ เซ๊ียะสกลุ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 103 525700106 นางสาว ลินดา เกดิแกว้ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 104 525700107 นางสาว ทนัฎฐา โคมแกว้ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 105 525700108 นางสาว ดวงพร เชิดสูงเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 106 525700109 นางสาว วนิดา ม่วงรอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 107 525700110 นาย อนุสรณ์ มังกรทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 108 525700111 นางสาว พรสวรรค์ โสดา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 109 525700112 นางสาว ศิริพร หลวงดารา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700112

2 110 525700113 นางสาว ปาริชาต อุปพงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700137

3 111 525700114 นางสาว นิตยา บุญราษฎร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 34

4 112 525700115 นางสาว ชญาณี คชฤทธิ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 113 525700116 นางสาว วรัญญา คงสิบ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 114 525700117 นางสาว บุสยา วิเชียรรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 115 525700118 นางสาว ขวัญชณก กล่ินสอาด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 116 525700119 นางสาว บูชิตา จนัขนัธ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 329

9 117 525700120 นางสาว ปริญญา ทาเงิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 118 525700121 นางสาว นงลักษณ์ สุขทวี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 119 525700122 นางสาว ธรรวรีก์ ทองลพ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 120 525700123 นางสาว สุนันทา อ้วนแกว้ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 121 525700124 นาง กลัยช์นิต มะพารัมย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 122 525700125 นางสาว มีนา พุกพูล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 123 525700126 นางสาว ศุภนิดา กนัเม่น ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 124 525700127 นางสาว เจนจริา รุ่งโรจน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 125 525700128 นางสาว อรุโณทัย หอมสุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 126 525700129 นางสาว กรวีร์ พิมล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 127 525700130 นางสาว ฤทัยรัตน์ ประสาทเขตต์การณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 128 525700131 นางสาว กณัณิกา อวิสุ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 129 525700132 นางสาว เสาวณีย์ เขม็งาม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 130 525700133 นางสาว วรรณภา รางเชื้อ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 131 525700134 นางสาว วรรณิสา เกดิศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 132 525700136 นางสาว ศิโรรัตน์ นักพิณพาทย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 133 525700137 นางสาว ดวงดาว สังขวร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 134 525700138 นางสาว เบญจมาศ บุตตา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700138

2 135 525700139 นางสาว วันวิสา ใสโนนตาด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700163

3 136 525700140 นางสาว อมลรุจี น้อมธรรม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 35

4 137 525700141 นางสาว พิมพ์ใจ เคนวงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 138 525700142 นางสาว ยรูดา บวกไธสง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 139 525700143 นาง วณิชชา ศรีค าสุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 140 525700144 นางสาว สายรุ้ง จติน้อย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 141 525700145 นางสาว อุไรวรรณ ค านันท์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331

9 142 525700146 นางสาว พรทิพย์ ขนัตี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 143 525700147 นางสาว ขวัญฤดี แสนทวีสุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 144 525700148 นางสาว สุภาพร สรนิกร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 145 525700149 นางสาว จริาพรรณ อรุณประเสริฐ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 146 525700150 นางสาว หนึ่งฤทัย ฉายพิมาย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 147 525700151 นางสาว สุจารี แคระกระโทก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 148 525700152 นางสาว สุปราณี ลมสูงเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 149 525700153 นางสาว สุทธินันท์ บุญเพชร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 150 525700154 นาง จริพรรณ ยศนันท์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 151 525700155 นางสาว ณัฐพร ทิพยไ์พฑูรย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 152 525700156 นางสาว ศิริภัสสร คุ้มแวง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 153 525700157 นางสาว นวพรรษ พึ่งวงศ์ญาติ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 154 525700158 นางสาว นิภาพร ทันไธสง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 155 525700159 นางสาว พนิดา นัยอรรถ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 156 525700160 นางสาว รัชนี ปิลาผล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 157 525700162 นางสาว สุจติรา อินทร์สุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 158 525700163 นางสาว รัตนา โตยิง่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 159 525700164 นางสาว จารุวรรณ สมอยู่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700164

2 160 525700165 นางสาว พิชยา เด่นชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700188

3 161 525700166 นางสาว ศศิธร เหียดขนุทด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 36

4 162 525700167 นางสาว สุภาพร แกน่ท า ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 163 525700168 นางสาว พรทิพย์ ศรีบัวลา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 164 525700169 นางสาว สุดารัตน์ วราหะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 165 525700170 นางสาว อารียา สิทธิวงค์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 166 525700171 นางสาว สุภารัตน์ สิญจะวัตร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333

9 167 525700172 นางสาว นัชชา พรหมดวงดี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 168 525700173 นางสาว สุกญัญา สุขรอด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 169 525700174 นางสาว น้ าฝน พูลเพิ่มสุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 170 525700175 นางสาว อณัฐฉรา ร่าเริง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 171 525700176 นางสาว กรวรรณ ทองอร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 172 525700177 นางสาว แสงทิพย์ แสงทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 173 525700178 นางสาว ผกาพร บุญมี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 174 525700179 นางสาว ศุภรัตติยา จรรยา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 175 525700180 นางสาว สุดาพร กดุนอก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 176 525700181 นางสาว สุมาลี แซ่ต้ัง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 177 525700182 นางสาว วันวิสาข์ กษัตริย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 178 525700183 นางสาว ปภัสสร พรรษา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 179 525700184 นางสาว สุจติตรา สุขแจม่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 180 525700185 นางสาว นุจรี ศรีประชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 181 525700186 นางสาว ปวีณ์นุช สุทธากรณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 182 525700187 นาง เพชรลัดฎา สมนึก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 183 525700188 นางสาว วลัยลักษณ์ วันหลุมขา้ว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 184 525700189 นางสาว สุพัตรา ทองอินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700189

2 185 525700190 นางสาว สุนิษา อรัญศักด์ิ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525700217

3 186 525700191 นางสาว จติสุภา ศรีสุรักษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 37

4 187 525700192 นางสาว ณัฐสุดา ชมครบุรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 188 525700193 นางสาว พิมพ์วิมล หลักเพ็ชร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 189 525700194 นางสาว นงลักษณ์ คงเจริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 190 525700196 นาย ฐาปณีย์ ปัดไธสง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 191 525700197 นางสาว ปาลิดา สนผ้ึง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335

9 192 525700198 นางสาว กรณียกจิ รุ่งศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

10 193 525700199 นางสาว อุมาภรณ์ กล่ินสกลุ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 194 525700201 นางสาว นารีรัตน์ พยอมหอม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 195 525700202 นาง กญัญารัตน์ สุวรรณสิงห์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 196 525700203 นางสาว สุมาลี บัวมิ่ง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 197 525700204 นางสาว ปรียานุช บุญมีเล็ก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 198 525700205 นาง พัชรี มีเหมือน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 199 525700206 นางสาว สิรินันท์ กล่ าประสาท ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 200 525700207 นางสาว ฐิตาพร ประทุมเทศ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 201 525700208 นางสาว รุ่งอรุณ บุญหนุน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 202 525700209 นางสาว จนิตนา บุญทองเนียม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 203 525700210 นาง บุบผา ทองจนัทึก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 204 525700212 นางสาว ทิพยพ์วัล พุทธาไอ่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 205 525700213 นางสาว จนัจริา ยอดด าเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 206 525700214 นาง อรพรรณ ภู่ระหงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 207 525700216 นางสาว ศศิธร ละออ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 208 525700217 นางสาว วาสนา พวงพิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 209 525700218 นาง ณัฐณิชาช์ ฤกษ์งาม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 525700218

2 210 525700219 นางสาว ณัฐภัสสร รักยงค์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 525800018

3 211 525700220 นาง วิรวรรณ กลุวงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 38

4 1 525800001 นางสาว อภิวดี ทับพุ่ม จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 2 525800002 นางสาว สโรชา ทับพุ่ม จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 3 525800003 นางสาว กมลทิพย์ พุทธรักขโิต จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 4 525800004 นางสาว ตริตาภรณ์ อาจนาฝาย จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว จงัหวัด ลพบุรี

8 5 525800005 นางสาว จนิดานุช กจิชู จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337

9 6 525800006 นาย กติิศักด์ิ ละออง จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

10 7 525800007 นางสาว พัชรี อรุนันท์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

11 8 525800008 นางสาว นิรชา แกว้พรหม จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

12 9 525800009 นางสาว ธรัญญา เถยีรอ่ า จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

13 10 525800010 นางสาว แพรพรรณราย พ่วงโพธิ์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

14 11 525800012 นางสาว ณัฐพร งามระยบั จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

15 12 525800013 นางสาว ขนิษฐา โฮมแพน จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

16 13 525800014 นางสาว ธนภรณ์ สิทธิชัย จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

17 14 525800015 นางสาว รสสุคนธ์ ภูดารัตน์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

18 15 525800016 นางสาว ศิริรัตน์ ผลอ่ า จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

19 16 525800017 นางสาว อนุสรา สิงห์ป้อม จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

20 17 525800018 นางสาว มัณฑกา กลุจนัทร์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 18 525800019 นางสาว สุรัสวดี ปู่น้อย จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 525800019

2 19 525800020 นางสาว ศุภรัตน์ เกดิกจิ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถงึ 525800039

3 20 525800021 นาย พลวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ห้องสอบที่ 39

4 21 525800023 นางสาว อรวิกา ทรัพยไ์ทย จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 22 525800024 นางสาว สุวนัน ศรีสุภา จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถนน นารายณ์มหาราช ต าบล ทะเลชบุศร

6 23 525800025 นาย นพคุณ อิ่นแกว้ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 24 525800026 นางสาว สมฤทัย สุขไพบูลย์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว จงัหวัด ลพบุรี

8 25 525800027 นางสาว กรรณิกา มะสีพันธ์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อาคาร 3  ชั้น 3 ห้อง 339

9 26 525800028 นาย วราวุธ หว่างค าภา จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

10 27 525800029 นาย อิศรานุวัฒน์ เฉยเฉลียง จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

11 28 525800030 นางสาว ดวงแกว้ อุ่นสวัสด์ิ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

12 29 525800031 นาย กฤษฎาพงศ์ พูลสวัสด์ิ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

13 30 525800033 ส.ท.หญิง ณัฏฐ์ชกฤตา เปล่งสงคราม จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

14 31 525800034 นางสาว กวินญรัตน์ คล้อยสมัย จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

15 32 525800035 นางสาว วิมลณัฐ ราชบัณฑิต จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

16 33 525800036 นางสาว ศิริพร มุนนี จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

17 34 525800037 นางสาว นิตยา บุญเทียน จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

18 35 525800038 นางสาว วรัตถ์ วงหาจกัร จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

19 36 525800039 นางสาว พัฐชญาณ์ แสงก่ า จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 520100001 นางสาว พิมพ์พลอย จนัทระ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 520100001

2 2 520100002 นางสาว ตรีรัตน์ ทองนาค คณิตศาสตร์ ถงึ 520100030

3 3 520100004 นางสาว กญัญาภัค ตระกลูสิริโชค คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1

4 4 520100006 นาย ณรงฤทธิ์ โพธิศ์รี คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 520100007 นางสาว จาฏุพัจน์ อิ่มโพชน์ คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 6 520100009 นางสาว สุทธิกานต์ พูลแกว้ คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 520100010 นางสาว ฤกษ์วดี อินทร์ตาล คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 8 520100011 นางสาว พิชญา ไชยสงโท คณิตศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212

9 9 520100012 นาย ชลวัชร อินทจร คณิตศาสตร์

10 10 520100013 นางสาว กลัยสุ์ดา ทาแป้ง คณิตศาสตร์

11 11 520100014 นาย ธนากร สุนทราเดชองักรู คณิตศาสตร์

12 12 520100015 นาย ภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ คณิตศาสตร์

13 13 520100016 นางสาว พรปวีณ์ กระต่ายจนัทร์ คณิตศาสตร์

14 14 520100018 นางสาว รัศมี เฮงอรุณ คณิตศาสตร์

15 15 520100019 นางสาว ประพาฬรัตน์ โพธิสั์ย คณิตศาสตร์

16 16 520100021 นางสาว จารุชา โพธิอ์ุไร คณิตศาสตร์

17 17 520100022 นางสาว แสงเทียน ยทุธนาวิน คณิตศาสตร์

18 18 520100023 นาย อนันตชัย หงษ์ยนต์ คณิตศาสตร์

19 19 520100024 นางสาว ภัทรวดี ภิญโญ คณิตศาสตร์

20 20 520100025 นางสาว จนัทร์เพ็ญ สุขสอาด คณิตศาสตร์

21 21 520100026 นางสาว บทมาการ กออินทร์ คณิตศาสตร์

22 22 520100027 นางสาว จติติมา กง้โง้ย คณิตศาสตร์

23 23 520100028 นางสาว วนิดา ทิพยม์าตร์ คณิตศาสตร์

24 24 520100029 นางสาว รัตนาภรณ์ บางแกว้ คณิตศาสตร์

25 25 520100030 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุมิตรา สิทธิจนัทร์ คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 26 520100031 นาย ปรัชญา นพรัตน์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 520100031

2 27 520100032 นางสาว ศยามล เค้าแกว้ คณิตศาสตร์ ถงึ 520100055

3 28 520100033 นางสาว กมลชนก กรอบทอง คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 2

4 29 520100034 ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฎฐา แซ่ล้ี คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 30 520100035 นางสาว บุญฑริกา จนัทรประสาท คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 31 520100036 นางสาว คัคนางค์ เครือสาร คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 32 520100037 นางสาว อรพรรณ ไชยนะรงค์ คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 33 520100038 นางสาว มณีรัตน์ นุชสละ คณิตศาสตร์ อาคาร 2  ชั้น 1 ห้อง 213

9 34 520100039 นางสาว สุชาดา ปี่แกว้ คณิตศาสตร์

10 35 520100040 นางสาว นฤทัย สกลุตา คณิตศาสตร์

11 36 520100041 นาย นราธร สีชน คณิตศาสตร์

12 37 520100042 นางสาว พัชรินทร์ สารามา คณิตศาสตร์

13 38 520100043 นางสาว สุชาวดี เกดิด้วง คณิตศาสตร์

14 39 520100044 นางสาว ธัญญลักษณ์ คะวะดี คณิตศาสตร์

15 40 520100045 นางสาว ฉตัรนริน เดชคง คณิตศาสตร์

16 41 520100046 นางสาว ทรายแกว้ นรม่วง คณิตศาสตร์

17 42 520100047 นาย กนัตภณ มาประชา คณิตศาสตร์

18 43 520100048 นางสาว ทัศวรรณ แสงจนัดา คณิตศาสตร์

19 44 520100049 นางสาว กวินนา เชื้อจาด คณิตศาสตร์

20 45 520100050 นางสาว สโรชา แช่มขนุทด คณิตศาสตร์

21 46 520100051 นาย บวรศักด์ิ จนัแตง คณิตศาสตร์

22 47 520100052 นางสาว นภาพร ภู่พิจติร คณิตศาสตร์

23 48 520100053 นางสาว ณัฐฐา จนัทร์วิสุทธิ์ คณิตศาสตร์

24 49 520100054 นาย ณัฐวุฒิ ผดุงสัตย์ คณิตศาสตร์

25 50 520100055 นางสาว ณัชชา ชามีรส คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 51 520100056 นางสาว มณีนุช เพชรเลิศ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 520100056

2 52 520100057 นางสาว ปาจรีย์ ยศธิศักด์ิ คณิตศาสตร์ ถงึ 520100081

3 53 520100058 นางสาว สุภัสรา ครองบุญ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 3

4 54 520100059 นาย ปิยวัฒน์ ประคองพวก คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 55 520100060 นางสาว ศิธาทิณี สีแจม่ คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 56 520100061 นาย ปรเมศ แสนสุข คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 57 520100062 นางสาว สิริรัตน์ สุขสว่าง คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 58 520100063 นางสาว ชนาภา วัฒนวงศ์ คณิตศาสตร์ อาคาร 2  ชั้น 1 ห้อง 214

9 59 520100064 นางสาว นันทพร พังพิศ คณิตศาสตร์

10 60 520100065 นางสาว สโรชา ภู่ประดิษฐ์ คณิตศาสตร์

11 61 520100066 นางสาว วรัญชญา สง่าเพ็ชร คณิตศาสตร์

12 62 520100067 นางสาว สุพัตรา บุญหนุน คณิตศาสตร์

13 63 520100068 นางสาว มะลิวัลย์ นาน้ าเชี่ยว คณิตศาสตร์

14 64 520100070 นางสาว ภัทราวดี แช่มช้อย คณิตศาสตร์

15 65 520100071 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารีรัตน์ บุญนาดี คณิตศาสตร์

16 66 520100072 นางสาว ชลิดา นิลประดิษฐ์ คณิตศาสตร์

17 67 520100073 นางสาว กาญจนา น่วมบาง คณิตศาสตร์

18 68 520100074 นางสาว สุรัชฎาพร พูลนิ่ม คณิตศาสตร์

19 69 520100075 นางสาว รวิวรรณ วัฒนโชค คณิตศาสตร์

20 70 520100076 นางสาว จติติมา วงค์ค าจนัทร์ คณิตศาสตร์

21 71 520100077 นางสาว ภัสสร วงษ์นิ่ม คณิตศาสตร์

22 72 520100078 นาย ธุรกจิ เหมือนเพ็ชร์ คณิตศาสตร์

23 73 520100079 นางสาว ดารารัตน์ พรมสมบัติ คณิตศาสตร์

24 74 520100080 นางสาว สุดารัตน์ ฟักนิล คณิตศาสตร์

25 75 520100081 นางสาว คัทลียา กล่ านาค คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 76 520100082 นางสาว รัตนา วิเศษพูล คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 520100082

2 77 520100083 นางสาว กสุุมา ฟักข า คณิตศาสตร์ ถงึ 520100106

3 78 520100084 นางสาว ปภัทรณัฐศร สุรโชติ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 4

4 79 520100085 นาย ณภัทรพงศ์ ประมูลศิลป์ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 80 520100086 นางสาว ปิยาพัชร พุ่มล าเจยีก คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 81 520100087 นางสาว จรีนันท์ กาศรี คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 82 520100088 นางสาว ดลนภา กะมุทา คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 83 520100089 นางสาว จรินันท์ สุขสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215

9 84 520100090 นาง อนัญญา วงศ์น้ าเพชร คณิตศาสตร์

10 85 520100091 นางสาว สาริณี ใจสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์

11 86 520100092 ว่าที่ร้อยตรี จรัิฏฐ์ชัย นิ่มมา คณิตศาสตร์

12 87 520100093 นางสาว ฉตัรจริาพร อ่อนวิกจิ คณิตศาสตร์

13 88 520100094 นางสาว ดิษฐาวรรณ อินสูงเนิน คณิตศาสตร์

14 89 520100095 นางสาว ธนัชชา สุขประเสริฐ คณิตศาสตร์

15 90 520100096 นางสาว สาวิตรี กบัสันเทียะ คณิตศาสตร์

16 91 520100097 นางสาว อนุสสรา เบ้าทุม คณิตศาสตร์

17 92 520100098 นางสาว ดารา เปล่ียนศรี คณิตศาสตร์

18 93 520100099 นางสาว วิภาพรรณ เอ้กระโทก คณิตศาสตร์

19 94 520100100 นางสาว ขวัญฤดี แยม้เกตุ คณิตศาสตร์

20 95 520100101 นางสาว คณิตา กรรณาฤทธิ์ คณิตศาสตร์

21 96 520100102 นางสาว เกศรินทร์ จนัทร์เรือง คณิตศาสตร์

22 97 520100103 นางสาว นันทิกานต์ หมายเจริญ คณิตศาสตร์

23 98 520100104 นาย จรีภัทร เกตุโฉม คณิตศาสตร์

24 99 520100105 นางสาว สุจติราภรณ์ ดังกลาง คณิตศาสตร์

25 100 520100106 นางสาว ชลลัดดา พันธุป์ระสิทธิ์ คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 101 520100107 นางสาว วิลาสินี คงเดช คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 520100107

2 102 520100108 นางสาว เพ็ญรัศมี จนัทร์จตุัรัส คณิตศาสตร์ ถงึ 520100132

3 103 520100109 นางสาว กนกวรรณ พิมพัฒน์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 5

4 104 520100110 นางสาว ราตรี รักด า คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 105 520100111 นางสาว อาภาภรณ์ นาคทองดี คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 106 520100112 นางสาว อุไรวรรณ โอนสันเทียะ คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 107 520100113 นางสาว พิชชาภา ชินวาสนะกลุ คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 108 520100114 นางสาว กสุุมา เฉยโพธิ์ คณิตศาสตร์ อาคาร 2  ชั้น 1 ห้อง 216

9 109 520100115 นางสาว นภาศิริ สร้อยทิพย์ คณิตศาสตร์

10 110 520100116 นางสาว ฐิติมา เเกว้วงสา คณิตศาสตร์

11 111 520100117 นางสาว วาสนา ธนารักษ์ คณิตศาสตร์

12 112 520100118 นางสาว ส าราญ เพ็ชรทอง คณิตศาสตร์

13 113 520100119 นาง เจนจริา สุดเสือ คณิตศาสตร์

14 114 520100120 นางสาว เจนจริา ปั้นค า คณิตศาสตร์

15 115 520100121 นางสาว ยพุิน ปานโต คณิตศาสตร์

16 116 520100122 นาย อิทธิพัทธ์ ปั้นคุ้ม คณิตศาสตร์

17 117 520100123 นางสาว วราภรณ์ ชะเปียนชัย คณิตศาสตร์

18 118 520100124 นางสาว เกวลี วิญญกลู คณิตศาสตร์

19 119 520100125 นางสาว ปิยะนาถ ศรีงาม คณิตศาสตร์

20 120 520100127 นางสาว สลิลนา จตุตะโน คณิตศาสตร์

21 121 520100128 นาง วารุณี แกว้เนตร คณิตศาสตร์

22 122 520100129 นางสาว กนกวรรณ เพ็งพงศา คณิตศาสตร์

23 123 520100130 นาย ชาคริต เครือกล้วย คณิตศาสตร์

24 124 520100131 นางสาว นภสร แกมขนุทด คณิตศาสตร์

25 125 520100132 นาย พิษติพงษ์ เพชรไทย คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 126 520100133 นางสาว พรพิมล แสงโพธิ์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 520100133

2 127 520100134 นางสาว นาฎตยา กนัทอง คณิตศาสตร์ ถงึ 520100153

3 128 520100135 นางสาว ศศิวิมล อาจภักดี คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 6

4 129 520100136 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภารัฎฎา อ่อนศรี คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 130 520100137 นางสาว วารุณี ตอพฤกษา คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 131 520100138 ว่าที่ร้อยตรี พันศักด์ิ เอียงทอง คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 132 520100139 นาย กลวัชร เลิศสวัสดิวิทย์ คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 133 520100140 นางสาว มณีวรรณ ส าเริง คณิตศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221

9 134 520100141 นาย สุพจน์ พันธุพ์ูล คณิตศาสตร์

10 135 520100142 นาย ณัฏฐกร ศิริสลุง คณิตศาสตร์

11 136 520100143 นาย วีระยทุธ สีดา คณิตศาสตร์

12 137 520100144 นางสาว สมปรารถนา วันขวา คณิตศาสตร์

13 138 520100146 นางสาว ณัฐธยาน์ สมชนะ คณิตศาสตร์

14 139 520100147 นาย ธีรพงศ์ ขนัสุวรรณ์ คณิตศาสตร์

15 140 520100148 นาง ประกายทิพย์ จิก๊ต๊ะ คณิตศาสตร์

16 141 520100149 นางสาว รัตนา โหน่งสุรินทร์ คณิตศาสตร์

17 142 520100150 นางสาว หัสยา สลุงโครพ คณิตศาสตร์

18 143 520100151 นางสาว สุดารัตน์ กอสูงเนิน คณิตศาสตร์

19 144 520100152 นางสาว ปัญจนีย์ โอคะพันธ์ คณิตศาสตร์

20 145 520100153 นางสาว สิริจรรญา ภาบุตร คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 524600002 นางสาว ธัชกร เพชรฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 524600002

2 2 524600003 นาย กฤตยชญ์ แสงทอง คอมพิวเตอร์ ถงึ 524600026

3 3 524600004 นาย อานนท์ อินทรประเสริฐ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 7

4 4 524600005 นางสาว ธิดารัตน์ เนตรสุนทร คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 524600006 นาย พีรพงศ์ จนู้อย คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 6 524600007 นาย เทิดศักด์ิ เนียมโสต คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 524600008 นางสาว นิชา เที่ยงตรงจติร์ คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 8 524600009 นาง อนงค์ ใจมา คอมพิวเตอร์ อาคาร 2  ชั้น 2  ห้อง 222

9 9 524600010 นางสาว จารุวรรณ ชานก คอมพิวเตอร์

10 10 524600011 นางสาว ปาริฉตัร จนัทรอด คอมพิวเตอร์

11 11 524600012 นาย ศรัณยู ประสงค์อาชวะ คอมพิวเตอร์

12 12 524600013 นาย อรรถพล สวัสดิพงษ์ คอมพิวเตอร์

13 13 524600014 นางสาว ศิรินทร์นภา ภูมี คอมพิวเตอร์

14 14 524600015 นางสาว คิมญาณัณฐ์ ละอองนิล คอมพิวเตอร์

15 15 524600016 นางสาว อรวรรณ สว่างแสง คอมพิวเตอร์

16 16 524600017 นาย ปฐมสิทธิ์ บ ชอนสารเดช คอมพิวเตอร์

17 17 524600018 นาย ศรัลยภ์ัสร์ จนัทร์ค า คอมพิวเตอร์

18 18 524600019 นางสาว นิภารัตน์ อ่วมภักดี คอมพิวเตอร์

19 19 524600020 นางสาว ณัฐปภัสร์ วุฒิปารเมษฐ์ คอมพิวเตอร์

20 20 524600021 นางสาว กชกร ส้มทองค า คอมพิวเตอร์

21 21 524600022 นางสาว อุไรวรรณ์ ตรีวุฒิ คอมพิวเตอร์

22 22 524600023 นางสาว กนก สายเนียม คอมพิวเตอร์

23 23 524600024 นางสาว ญาณิศา บัวแยม้ คอมพิวเตอร์

24 24 524600025 นาง เสาวคนธ์ มารยาท คอมพิวเตอร์

25 25 524600026 นาย พิชชานันท์ โสพัฒน์ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 26 524600027 นาย จมุพล เทียมค า คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 524600027

2 27 524600028 นางสาว อาภรรัตน์ พึ่งธรรม คอมพิวเตอร์ ถงึ 524600052

3 28 524600029 นาย ณัฐวุฒิ บุญชูศร คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 8

4 29 524600030 นาย วรพล พวงภู่ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 30 524600031 นางสาว จรีภา จ าหรัด คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 31 524600032 ว่าที่ ร.ต. อภิชา ขนุาพรม คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 32 524600033 นางสาว กรรณิกา มณีวงษ์ คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 33 524600034 นางสาว เกศสุดา แกว้บวร คอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223

9 34 524600035 นางสาว สรินทิพย์ ช านาญโพธิ์ คอมพิวเตอร์

10 35 524600037 นางสาว ส าเนียง เพ็งตระกลู คอมพิวเตอร์

11 36 524600038 นาย วัฒนา คงสะ คอมพิวเตอร์

12 37 524600039 นาย วิทูรย์ ศรีสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์

13 38 524600040 นางสาว สุธาสินี หนูสลุง คอมพิวเตอร์

14 39 524600041 นางสาว จนัจริา แจง้ศิลป์ คอมพิวเตอร์

15 40 524600042 นางสาว ปิยนุช คงมั่น คอมพิวเตอร์

16 41 524600043 นางสาว อรทัย นุ่มฤทธิ์ คอมพิวเตอร์

17 42 524600044 นางสาว วริศรา ยอ่งไทยสง คอมพิวเตอร์

18 43 524600045 นางสาว เสาวลักษณ์ ยิม้เจริญสุข คอมพิวเตอร์

19 44 524600046 นางสาว ธิดารัตน์ ชมภูหอม คอมพิวเตอร์

20 45 524600047 นางสาว เบญจวรรณ สละชีพ คอมพิวเตอร์

21 46 524600048 นาย จกัรกฤษณ์ วงศ์ธัม คอมพิวเตอร์

22 47 524600049 นาย รังสิมันต์ุ มาตยสิ์มมา คอมพิวเตอร์

23 48 524600050 นาย ศิวกร บุญอุ้ม คอมพิวเตอร์

24 49 524600051 นาย พงศกร หล้าซ่ิว คอมพิวเตอร์

25 50 524600052 นาย ณัฐพงศ์ กรอบจนิดา คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 51 524600053 นางสาว ธีมาภร ดารุนิกร คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 524600053

2 52 524600054 นาย สุพล ปานสุวรรณ คอมพิวเตอร์ ถงึ 524600078

3 53 524600055 นาย สิทธิพร บานเยน็ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 9

4 54 524600056 นางสาว นันทวรรณ ยะประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 55 524600057 นางสาว ชญานิศ เติมลาภ คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 56 524600058 นางสาว พนิดา อาบสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 57 524600059 นางสาว ชนม์ณกานต์ ศรีสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 58 524600060 นางสาว ประภาพิมพ์ หาจกัร คอมพิวเตอร์ อาคาร 2  ชั้น 3 ห้อง 231

9 59 524600061 นางสาว ศิวรัตน์ มิตรานนท์ คอมพิวเตอร์

10 60 524600062 นางสาว สุมลรัตน์ ทองพูล คอมพิวเตอร์

11 61 524600063 นาย สุเมธ สุขสด คอมพิวเตอร์

12 62 524600064 นาง สินีนาถ เฉยเฉลียง คอมพิวเตอร์

13 63 524600065 นาย ณัฐวรรธน์ อินทร์สลุง คอมพิวเตอร์

14 64 524600066 นาย ศุภวิชญ์ ช านาญเฉยีบ คอมพิวเตอร์

15 65 524600067 ว่าที่ร.ต.หญิง นิดา สลุงอยู่ คอมพิวเตอร์

16 66 524600068 นาย เอกราช อ่วมค า คอมพิวเตอร์

17 67 524600069 นางสาว นวลรัตน์ เอี่ยมโอด คอมพิวเตอร์

18 68 524600070 นางสาว วิภาภรณ์ สุขเหลือ คอมพิวเตอร์

19 69 524600071 นาย อนุสรณ์ สุดมาก คอมพิวเตอร์

20 70 524600072 นางสาว อนุชิดา โปร่งเจริญ คอมพิวเตอร์

21 71 524600073 นางสาว จารุวรรณ รู้กจินา คอมพิวเตอร์

22 72 524600074 นาย ชวฤทธิ์ ทองแกว้ คอมพิวเตอร์

23 73 524600075 นางสาว เกษรินทร์ เกษม คอมพิวเตอร์

24 74 524600077 นาย เอกฉตัร สัมมาพล คอมพิวเตอร์

25 75 524600078 นางสาว กนัตินันต์ ไชราช คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 76 524600079 นาย กฤษฎา สุนทราเดชองักรู คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 524600079

2 77 524600080 นางสาว จนิตนา ปิติมล คอมพิวเตอร์ ถงึ 524600104

3 78 524600081 นางสาว กญัชิตา ธูปแช่ม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 10

4 79 524600082 นางสาว วชิรญาณ์ เกตุเหม คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 80 524600083 นางสาว หนึ่งฤทัย ติดต่อ คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 81 524600084 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 82 524600085 นางสาว อัจฉรา สิงห์เรือง คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 83 524600086 นางสาว จฑุารัตน์ หรุ่นเลิศ คอมพิวเตอร์ อาคาร 2  ชั้น 3  ห้อง 232

9 84 524600087 นางสาว ภาวิณี เครือแสง คอมพิวเตอร์

10 85 524600088 นางสาว เมษยา คนซ่ือ คอมพิวเตอร์

11 86 524600089 นางสาว พิมลรัตน์ แฝงฤทธิ์ คอมพิวเตอร์

12 87 524600090 นาย วิศิษฐ์วศิน แตงมีแสง คอมพิวเตอร์

13 88 524600091 นางสาว สจพีร ก าเนิดสิงห์ คอมพิวเตอร์

14 89 524600092 นางสาว วิภาวดี ศรีวะรมย์ คอมพิวเตอร์

15 90 524600093 นาย ศรัณย์ รอดพรม คอมพิวเตอร์

16 91 524600094 นางสาว สุรีรัตน์ มะเด่ือสวน คอมพิวเตอร์

17 92 524600095 นางสาว วรรณภา แกว้สว่าง คอมพิวเตอร์

18 93 524600097 นาง สายสุรีย์ สิมลี คอมพิวเตอร์

19 94 524600098 นาย ศุภวัฒน์ แจง้สุวรรณ์ คอมพิวเตอร์

20 95 524600099 นาย วิชญ์รุจ งามสีห์พิมล คอมพิวเตอร์

21 96 524600100 นางสาว พรทิวา เจา้ยา่น คอมพิวเตอร์

22 97 524600101 นางสาว สุจริา เจริญศรี คอมพิวเตอร์

23 98 524600102 นาย วรวิช บุญมา คอมพิวเตอร์

24 99 524600103 นางสาว วลีรัตน์ เกดิแกว้ คอมพิวเตอร์

25 100 524600104 นาย พนา สาระยาม คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 101 524600105 นางสาว สุจติรา สุขมุพานิช คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 524600105

2 102 524600106 นางสาว กนกวรรณ หนูประชุม คอมพิวเตอร์ ถงึ 524600130

3 103 524600107 นางสาว ดุจดาว บุญประสงค์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 11

4 104 524600109 นางสาว ไอลดา จนัทร์อ่อน คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 105 524600110 นางสาว กรชวัล โมกสีลา คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 106 524600111 นางสาว สุจติรา วงษ์นิ่ม คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 107 524600112 นาย ณรงค์กร พฤศจนัทร์ คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 108 524600113 นางสาว ชนัฎนภา พิทยานุรักษ์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 2  ชั้น 3  ห้อง 233

9 109 524600114 นางสาว ภัทร์ธีรา สุกรุา คอมพิวเตอร์

10 110 524600115 นางสาว ทิพวัลย์ ต่ิงอินทร์ คอมพิวเตอร์

11 111 524600116 นางสาว ป้อมเพชร ตุ้มทอง คอมพิวเตอร์

12 112 524600117 นาย ธนวัฒน์ ศรีสริ คอมพิวเตอร์

13 113 524600118 นางสาว จนัทร์จริา ฤทธิเ์จริญ คอมพิวเตอร์

14 114 524600119 นางสาว ปรียานุช เจอืมประโคน คอมพิวเตอร์

15 115 524600120 นางสาว นิลินธร ปิ่นทองค า คอมพิวเตอร์

16 116 524600121 นางสาว กลัยาณี ค าเวียง คอมพิวเตอร์

17 117 524600122 นาย วุฒิศักด์ิ เจริญมาก คอมพิวเตอร์

18 118 524600123 นางสาว รวีวรรณ สุวรรณภาณุ คอมพิวเตอร์

19 119 524600124 นางสาว ขวัญนภา อ่ าสงวน คอมพิวเตอร์

20 120 524600125 นางสาว พัชราภรณ์ ชาญน้อย คอมพิวเตอร์

21 121 524600126 นาง สุกญัญา พ้นทุกข์ คอมพิวเตอร์

22 122 524600127 นางสาว ปัทมพร น้ าเพ็ชร คอมพิวเตอร์

23 123 524600128 นางสาว ชฎาพร ปิ่นกล้า คอมพิวเตอร์

24 124 524600129 นาง พิมลณัฏฐ์ ดอกสันเทียะ คอมพิวเตอร์

25 125 524600130 นางสาว ชวนชม พิทักษ์ธรณินทร์ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 126 524600131 นาย เฉลิม ศรีหาบุตร คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 524600131

2 127 524600132 นางสาว ศศิธร ชาญจกัร คอมพิวเตอร์ ถงึ 524600152

3 128 524600133 นางสาว พัตร์พิมล รัตนมีแสงนิล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 12

4 129 524600134 นางสาว กลุสตรี โชติวิวัฒน์ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 130 524600135 นาย ธีรยทุธ ตันเจริญ คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 131 524600136 นางสาว รัชดาพร เที่ยงธรรม คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 132 524600137 นางสาว กนกรัตน์ ภูมิเรืองศรี คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 133 524600138 นาง สุพรรณี โมมขนุทด คอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 3  ห้อง 234

9 134 524600139 นางสาว สุทธิวรรณ พ่วงแพ คอมพิวเตอร์

10 135 524600141 นาง พิมพา ดรน้อยโม้ คอมพิวเตอร์

11 136 524600142 นางสาว บังอร ชินดง คอมพิวเตอร์

12 137 524600143 นางสาว อรพรรณ ศรีทอง คอมพิวเตอร์

13 138 524600144 นางสาว สุกานดา อภัยโส คอมพิวเตอร์

14 139 524600145 นาย กติติคุณ เนียมประเสริฐ คอมพิวเตอร์

15 140 524600146 นางสาว อมรรัตน์ เพชรรุ่ง คอมพิวเตอร์

16 141 524600147 นางสาว นวรัตน์ ดีพยงุ คอมพิวเตอร์

17 142 524600148 นางสาว ปัทมาวรรณ บุญส่งศรี คอมพิวเตอร์

18 143 524600149 นาย ศรัณย์ ล้ีอิศรามาศ คอมพิวเตอร์

19 144 524600150 นาย เมธาวี ภู่โต คอมพิวเตอร์

20 145 524600151 นางสาว กชกร ขวัญชื่น คอมพิวเตอร์

21 146 524600152 นางสาว เปรมกมล นาดี คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 523000001 นาย ปิยพนธ์ เทียบชัย ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 523000001

2 2 523000002 นาย สรวิชญ์ ฉมิดี ดนตรีสากล ถงึ 523200008

3 3 523000003 นาย เจษฎา ยอดทองดี ดนตรีสากล ห้องสอบที่ 13

4 4 523000004 นางสาว คัคนานต์ เครือสาร ดนตรีสากล สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 523000005 นาย สิทธิชัย ศรีเพ็ชร ดนตรีสากล ต าบล ท่าศาลา

6 6 523000006 นาย วรวุฒิ ช้างทอง ดนตรีสากล อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 523000007 นาย ธีระเดช ศรีสุข ดนตรีสากล จงัหวัด ลพบุรี

8 8 523000008 นาย ธนภัทร พยพักลาง ดนตรีสากล อาคาร 2 ชั้น  3  ห้อง 235

9 9 523000009 นาย วรวิวรรธน์ รักญาติ ดนตรีสากล

10 10 523000010 นางสาว ดาฬิตา โสมศิริ ดนตรีสากล

11 11 523000011 นาย ชัยสิทธิ์ โฉมไสว ดนตรีสากล

12 12 523000012 นาย พนธิตร สารถอ้ย ดนตรีสากล

13 13 523000013 นาย กชกร ภูธร ดนตรีสากล

14 14 523000015 นาย อิสระภูมิ สีสมุทร ดนตรีสากล

15 15 523000017 นาย ภานุวัฒน์ ทาบุตร ดนตรีสากล

16 16 523000018 นาย จณิณวัตร สลุงอยู่ ดนตรีสากล

17 17 523000019 นางสาว นรินทร์พร อุยสกลุ ดนตรีสากล

18 1 523200001 นางสาว วราภรณ์ ชูศรี นาฏศิลป์

19 2 523200002 นางสาว ศิริพรรณ สลุงสุข นาฏศิลป์

20 3 523200003 นางสาว น้ าฝน มังวงษ์ นาฏศิลป์

21 4 523200004 นางสาว ปภาดา ปานขวัญ นาฏศิลป์

22 5 523200005 นางสาว ภักด์ิพิมล เพิงชัยภูมิ นาฏศิลป์

23 6 523200006 นางสาว พรพรรณ ศรีบุญธรรม นาฏศิลป์

24 7 523200007 นางสาว อัญชลี ชูศรี นาฏศิลป์

25 8 523200008 นางสาว สุรีรัตน์ หล้าเลิศ นาฏศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 9 523200009 นางสาว วราภรณ์ ช านาญแกว้ นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 523000009

2 10 523200010 นางสาว หัทยา ปานงาม นาฏศิลป์ ถงึ 523000030

3 11 523200011 นางสาว ประภาภรณ์ ปาทาน นาฏศิลป์ ห้องสอบที่ 14

4 12 523200012 นางสาว อมรรัตน์ คงสมบัติ นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 13 523200013 นาย ศักด์ิดา น้อยเจริญ นาฏศิลป์ ต าบล ท่าศาลา

6 14 523200014 นางสาว ณัฐมล ฤกษ์บวรมงคล นาฏศิลป์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 15 523200015 นางสาว เพ็ญสินี เยน็ทรวง นาฏศิลป์ จงัหวัด ลพบุรี

8 16 523200016 นางสาว วิสา หมื่นสา นาฏศิลป์ อาคาร 2  ชั้น 3 ห้อง 236

9 17 523200017 นางสาว อลิษา งามนาศรี นาฏศิลป์

10 18 523200019 นาย ภูษณ ฟ้อนร าดี นาฏศิลป์

11 19 523200020 นาย ทักษกร มะลิ นาฏศิลป์

12 20 523200021 ว่าที่ ร้อยตรี ธีรนพ ศรีสอาด นาฏศิลป์

13 21 523200022 นางสาว พาฝัน กลุแพ นาฏศิลป์

14 22 523200023 นางสาว รวีกานต์ โมรา นาฏศิลป์

15 23 523200024 นางสาว ภัทราพร ป้อมค า นาฏศิลป์

16 24 523200025 นางสาว มาลีวัลย์ ปานวรณ์ นาฏศิลป์

17 25 523200026 นางสาว มาริษา แช่มใย นาฏศิลป์

18 26 523200027 นางสาว อุ้มบุญ ฆ้องนอก นาฏศิลป์

19 27 523200028 นางสาว ขนิษฐา สินธุไชย นาฏศิลป์

20 28 523200029 นาย พัทธพล ปิ่นวิเศษ นาฏศิลป์

21 29 523200030 นาย รชต ค าตรง นาฏศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 020100142 นางสาว สุภาภรณ์ มาลัยหวล คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 020100142

2 2 020100288 นาย ธนวัฒน์ เกตุเชื้อ คณิตศาสตร์ ถงึ 640100085

3 3 030100056 นางสาว กลุนิภา รินแกว้ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 15

4 4 110100054 นางสาว จนัทร์จริา กองจวง คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 110100055 นางสาว สุมิตรา พลกล้า คณิตศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 6 210100130 นาย พรพิพัฒน์ ตะกรุดแกว้ คณิตศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 210100170 นางสาว สุธาภรณ์ มากสลุง คณิตศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 8 210100376 นางสาว ณัฐพร สังขวร คณิตศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422

9 9 230100140 นางสาว สุพัตรา เพ็ชรพลอย คณิตศาสตร์

10 10 280100198 นาย ภูมิภิเษก ศรีสุโน คณิตศาสตร์

11 11 280100224 นาย ฐากร บัวบุตร คณิตศาสตร์

12 12 330100084 นางสาว ทัศน์วรรณ ชูสาคร คณิตศาสตร์

13 13 400100066 นางสาว อินทิรา แกว้เกษศรี คณิตศาสตร์

14 14 400100169 นางสาว นันทวัน แกว้ตระกลู คณิตศาสตร์

15 15 430100026 นางสาว ชลธิญา อามาตยม์นตรี คณิตศาสตร์

16 16 570100108 นางสาว โสภาพรรณ โม่งโอชา คณิตศาสตร์

17 17 640100007 นางสาว เกสรินทร์ บุญเกดิ คณิตศาสตร์

18 18 640100009 นางสาว อาทิตยา เรียนทัพ คณิตศาสตร์

19 19 640100014 นางสาว มณีรัตน์ บุญเจริญ คณิตศาสตร์

20 20 640100027 นางสาว นัชชา เล่าเขตวิทย์ คณิตศาสตร์

21 21 640100050 นางสาว พิชญ์จริา พรหมอ่อน คณิตศาสตร์

22 22 640100063 นางสาว นิรชา ฉมิบรรเทิง คณิตศาสตร์

23 23 640100076 นาย รัตนกร มณีวงษ์ คณิตศาสตร์

24 24 640100084 นาง เกวลี สีทา คณิตศาสตร์

25 25 640100085 นางสาว อาภัสรา จนัทบูรณ์ คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 26 640100148 นางสาว ศุภัทฌา กรอบเพ็ชร คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 640100148

2 27 670100177 นางสาว ชลธิชา อ่อนนา คณิตศาสตร์ ถงึ 640200102

3 28 780100020 นางสาว กวิสรา ภูมิพลับ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 16

4 1 020200308 นางสาว ณัฏฐณิชา จติบุญ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 2 030200155 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสุข ภาษาไทย ต าบล ท่าศาลา

6 3 050200016 นาย สมชาย เอี่ยมละมัย ภาษาไทย อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 4 190200038 นางสาว ปิยวรรณ แผ่นบุตร ภาษาไทย จงัหวัด ลพบุรี

8 5 210200165 นางสาว อภิญาน์มล ประดิภาวิวัฒน์ ภาษาไทย อาคาร 4 ชั้น 2  ห้อง 423

9 6 210200301 นางสาว อนรรฆวรรณ โกฏหอม ภาษาไทย

10 7 210200651 นาย กติตินิชญกลุ สิงห์โตทอง ภาษาไทย

11 8 240200037 นางสาว ประภาพรรณ สัมฤทธิผ่์อง ภาษาไทย

12 9 290200116 นาย กฤษกราชัย เสือกอ้น ภาษาไทย

13 10 330200051 นางสาว พิกลุไพร ไตรทิพย์ ภาษาไทย

14 11 410200028 นางสาว กมลรัตน์ อารินทร์ ภาษาไทย

15 12 430200030 นางสาว จริาพร ศรีป้องหล้า ภาษาไทย

16 13 440200005 นางสาว รุ่งฤดี ชาสุรีย์ ภาษาไทย

17 14 450200060 นางสาว สุภาพร ยงวิชญขจร ภาษาไทย

18 15 600200135 นางสาว ขวัญฤทัย เมืองปัก ภาษาไทย

19 16 600200256 นางสาว สุรีรัตน์ จนัสะดี ภาษาไทย

20 17 640200004 นางสาว อรรถพร ฟักแฟง ภาษาไทย

21 18 640200012 นางสาว ธรรมพร โสโสม ภาษาไทย

22 19 640200052 นางสาว ผุสฌา ม่วงกลู ภาษาไทย

23 20 640200057 นางสาว วรรณิศา เพ็ชรรักษ์ ภาษาไทย

24 21 640200075 นางสาว จนิตนา อิสระภาพ ภาษาไทย

25 22 640200102 นางสาว อภิชญา สีเขยีว ภาษาไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 23 640200105 นาย ภูมิพัฒน์ เสาเอก ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 640200105

2 24 640200106 นางสาว อมรรัตน์ สายพิมพ์ ภาษาไทย ถงึ 310300044

3 25 670200049 นางสาว นิรัฐชา เปี่ยมการุณ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 17

4 26 670200054 นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีทองอินทร์ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 27 700200017 นางสาว ฟาริดา สุวรรณโคตร ภาษาไทย ต าบล ท่าศาลา

6 28 720200042 นาย ปุญพริษฐ์ เจยีมเจมิ ภาษาไทย อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 29 720200060 นางสาว วิยะดา จนัทร์อินทร์ ภาษาไทย จงัหวัด ลพบุรี

8 30 740200003 นางสาว วัชริญญา พิมพ์ประชา ภาษาไทย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424

9 31 780200029 นาย หิรัญ พวงเยน็ ภาษาไทย

10 32 780200033 นางสาว เบญจพร กณัณะ ภาษาไทย

11 1 020300158 นางสาว ศศิโสม เพชรพรรณ ภาษาอังกฤษ

12 2 090300049 นางสาว สุนิสา สุทธิชัง ภาษาอังกฤษ

13 3 090300355 นางสาว กนัธิกา มิ่งสงค์ ภาษาอังกฤษ

14 4 110300163 นางสาว สมหญิง ทวยจตุัรัส ภาษาอังกฤษ

15 5 120300027 นางสาว พัชรพร ยอดแกว้ ภาษาอังกฤษ

16 6 130300159 นางสาว อักกศิา อคิราห์กลุ ภาษาอังกฤษ

17 7 170300071 นาย พิชญาณ พนาศรัย ภาษาอังกฤษ

18 8 190300097 นางสาว ปราณี โพธิใ์บ ภาษาอังกฤษ

19 9 210300129 นางสาว พรรณพัชร แบบแผน ภาษาอังกฤษ

20 10 210300226 นางสาว กลุธารินทร์ น้อยผาง ภาษาอังกฤษ

21 11 210300296 นางสาว สุภาพร นวลสะเกตุ ภาษาอังกฤษ

22 12 210300785 นางสาว ทิวาภรณ์ จริงดี ภาษาอังกฤษ

23 13 210301112 นางสาว ธนาภรณ์ นิคมเวทย์ ภาษาอังกฤษ

24 14 310300007 นางสาว พัชรีวรรณ ภาสบุตร ภาษาอังกฤษ

25 15 310300044 นางสาว ชุติกาญจน์ สัจธรรม ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 16 330300031 นางสาว ศศิประภา ดวงจนัทร์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 330300031

2 17 400300195 นางสาว วิภาพร สอนตราสิน ภาษาอังกฤษ ถงึ 780300035

3 18 550300130 นางสาว อภิญญา ปะวรรณจะ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 18

4 19 570300330 นางสาว ณัฐิดา สาราโรจ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 20 630300039 นางสาว จติุพร เด่นไชย ภาษาอังกฤษ ต าบล ท่าศาลา

6 21 640300006 นาย กชเมธ ขลิบเงิน ภาษาอังกฤษ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 22 640300007 นางสาว รจนา พดาวัน ภาษาอังกฤษ จงัหวัด ลพบุรี

8 23 640300009 นางสาว อมลรดา คัมภีรทัศน์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2  ห้อง 425

9 24 640300016 นางสาว ปิยะนุช เอี่ยมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ

10 25 640300019 นางสาว ศุภจติรา เกดิศิริ ภาษาอังกฤษ

11 26 640300047 นางสาว ระพีพัฒน์ จอมพุทรา ภาษาอังกฤษ

12 27 640300060 นางสาว วรางคณา สีอุดร ภาษาอังกฤษ

13 28 640300063 นางสาว อารีรัตน์ เอี่ยมส าอางค์ ภาษาอังกฤษ

14 29 640300065 นางสาว นราทิพย์ ปิ่นนาค ภาษาอังกฤษ

15 30 640300093 นางสาว อภิญญา กองโชค ภาษาอังกฤษ

16 31 640300094 นางสาว อมรรัตน์ ถัว่สันเทียะ ภาษาอังกฤษ

17 32 640300097 นาย พงศกร ลาภะสัมปัน ภาษาอังกฤษ

18 33 640300181 นางสาว สุวนันท์ สมสุข ภาษาอังกฤษ

19 34 640300193 นาง ปรีฑาภรณ์ สายโคกสูง ภาษาอังกฤษ

20 35 670300008 นางสาว รัตนาภรณ์ สิงห์สอน ภาษาอังกฤษ

21 36 670300056 นางสาว ศิริวรรณ รสจนัทร์ ภาษาอังกฤษ

22 37 670300067 นางสาว ณัฐพร แยม้กล่ิน ภาษาอังกฤษ

23 38 670300237 นางสาว ชนัญชิดา ค าภียะ ภาษาอังกฤษ

24 39 720300032 นางสาว อัญชญาฎา ผ่องใส ภาษาอังกฤษ

25 40 780300035 นางสาว รังสินี น้อยดี ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 090500207 นางสาว สุภาดา สุภาผล ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500207

2 2 290500021 นางสาว ศิริพร พานซ่อนกล่ิน ภาษาจนี ถงึ 641400086

3 3 290500023 นางสาว หทัยชนก ประสิทธิ์ ภาษาจนี ห้องสอบที่ 19

4 4 640500007 นางสาว เกวลี สังขส์อาด ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 640500016 นาย ฤทธินันท์ ห่อคนดี ภาษาจนี ต าบล ท่าศาลา

6 1 640600008 นางสาว จงจติ เนียมแสง ภาษาญีปุ่่น อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 1 131400617 นางสาว แพรววรินทร์ เจริญใจ วิทยาศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 2 141400098 นาย อานนท์ ปินสม วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426

9 3 211400033 นางสาว ธัญณภัสส์ พิโรดมธนโชค วิทยาศาสตร์

10 4 211400035 นางสาว ณัฏฐ์ชานันธ์ พันธุแ์สง วิทยาศาสตร์

11 5 211400193 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ สิงห์นิกร วิทยาศาสตร์

12 6 211400518 นางสาว มัณฑนา เขม็ทอง วิทยาศาสตร์

13 7 211400558 นาง ณัทธิมา โอนอ่อน วิทยาศาสตร์

14 8 211400576 นางสาว ภาณุมาส สิโตทัย วิทยาศาสตร์

15 9 211400845 นางสาว เขมณัฏฐ์ ท าสวน วิทยาศาสตร์

16 10 211401027 นางสาว ณมน ตะกรุดแกว้ วิทยาศาสตร์

17 11 211401068 นางสาว จริาพร เรืองรุ่ง วิทยาศาสตร์

18 12 381400010 นางสาว พิจติรา เพ็งนิล วิทยาศาสตร์

19 13 411400028 นางสาว จรรยา แกว้วิเศษ วิทยาศาสตร์

20 14 531400036 นางสาว ธิดามาส เต็มสาร วิทยาศาสตร์

21 15 631400134 นาย รุ่งทรัพย์ หงสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์

22 16 641400030 นางสาว บัณฑิตา เคจนัทึก วิทยาศาสตร์

23 17 641400037 นาย วิรุตฐ์ สุทธา วิทยาศาสตร์

24 18 641400043 นางสาว นวินดา พิมพาพันธ์ วิทยาศาสตร์

25 19 641400086 นาย พรชัย รัตนศรี วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 20 641400093 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณา หามาลา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 641400093

2 21 641400094 นางสาว สุธิวาส บุศดา วิทยาศาสตร์ ถงึ 211500465

3 22 641400110 นางสาว สุพัชราภรณ์ ทองชุบ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 20

4 23 641400113 นางสาว โชติรส ศรีมุงคุณ วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 1 091500020 นางสาว กญัญารัตน์ เภาเพิ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต าบล ท่าศาลา

6 2 091500021 นางสาว จติลดา กระจายศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 3 091500241 นางสาว ลดาวัลย์ แสงมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จงัหวัด ลพบุรี

8 4 091500398 นางสาว ชนัญชิดา ปานสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 3  ห้อง 432

9 5 091500797 นางสาว ณัฐริกา เหมจตุรัส วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10 6 091500799 นางสาว จนัทนา จนัสิม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

11 7 091501121 นางสาว ณัฐพัชร สุทธานุชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12 8 091501144 นางสาว เด่นนภา บานเยน็งาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

13 9 101500011 นางสาว สิริลักษณ์ มั่นคง วิทยาศาสตร์ทั่วไป

14 10 101500012 นางสาว ฐิติมา เหล่ียมดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป

15 11 101500085 นางสาว แสงหรรษา เจแสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16 12 171500145 นางสาว อธิชา ท ามา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

17 13 171500158 นางสาว ธัญญารัตน์ อรุณรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

18 14 171500361 นางสาว นัตติพร เจริญชีพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

19 15 171500381 นางสาว ธัญญรัตน์ มีแฟง วิทยาศาสตร์ทั่วไป

20 16 171500768 นางสาว พัสตราภรณ์ เกตุฉลวย วิทยาศาสตร์ทั่วไป

21 17 171500769 นางสาว นพลักษณ์ แกว้สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

22 18 191500180 นางสาว ศรัณยาพร แสวงเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

23 19 211500011 นางสาว อัมพิกา สุนุรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

24 20 211500361 นางสาว ภัสสร สมหวัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25 21 211500465 นางสาว ศศิพร สุพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 22 211500467 นาย ปฏิภาณ อินธิชิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ าตัวสอบ 211500467

2 23 211500712 นางสาว มาริษา ศรีเดช วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถงึ 641500058

3 24 231500137 นางสาว จนัทิพยม์าพร กนิจ าปา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 21

4 25 231500138 นางสาว สิบสองเมษา สามงามเขยีว วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 26 231500169 นาง ณภัค ฉายาวิริยะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต าบล ท่าศาลา

6 27 231500184 นาย อนันตชัย ค ามีรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 28 231500415 นางสาว ศิรินาฏ นิ่มน้อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป จงัหวัด ลพบุรี

8 29 231500452 นางสาว ธนิษฐา ทะลือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433

9 30 231500513 นางสาว นภัสกร ระน้อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10 31 281500210 นางสาว พรนิภา พูลสะดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป

11 32 281500591 นางสาว เบญจมาภรณ์ จา่พุลี วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12 33 281500659 นางสาว สุทธินันทร์ สุภศร วิทยาศาสตร์ทั่วไป

13 34 281500668 นาย พิศาล เพลียสันเทียะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

14 35 291500154 นางสาว ธัญญา จติจ านงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

15 36 291500224 นางสาว ชฎาพร ธรรมจนัทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16 37 311500027 นางสาว จารุวัลย์ ศรีนิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป

17 38 311500127 นางสาว ธรรม์ชนก นาคสกลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

18 39 601500722 นางสาว วัชรินทร์ เอี่ยมส าอางค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

19 40 641500004 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปานจรีย์ สีนวล วิทยาศาสตร์ทั่วไป

20 41 641500009 นางสาว อุมาภรณ์ อินทร์ปัญญา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

21 42 641500011 นางสาว วันทนีย์ อรรถศุภผล วิทยาศาสตร์ทั่วไป

22 43 641500021 นางสาว ปิยวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

23 44 641500038 นางสาว สุกญัญา หมื่นยิง่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

24 45 641500050 ว่าที่ ร.ต.หญิง อุณาโลม ยศลาสูงเนิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25 46 641500058 นางสาว พนิตพร สารถอ้ย วิทยาศาสตร์ทั่วไป



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 47 641500063 นางสาว อโรชา เอี่ยมใหม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ าตัวสอบ 641500063

2 48 641500080 นางสาว ไพรินทร์ กล่ินทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถงึ 671500125

3 49 641500081 นางสาว ลลิตา จนัลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 22

4 50 641500084 นางสาว ศุภนิดา เกดิศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 51 641500092 นางสาว ชลดา ชมภู วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต าบล ท่าศาลา

6 52 641500093 นางสาว กญัยาณี จนิจา วิทยาศาสตร์ทั่วไป อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 53 641500096 นางสาว แคทรียา ล้วนทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป จงัหวัด ลพบุรี

8 54 641500097 นางสาว สายสมร แกว้คูณนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434

9 55 641500119 นางสาว บุณยาพร ลอยเทียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10 56 641500121 นางสาว วรรณภรณ์ ทองธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

11 57 641500151 นางสาว ภัทรวรรณ แสวงเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12 58 641500161 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีผ่อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป

13 59 641500174 นาง นารีรัตน์ ต้นสกลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

14 60 641500201 นางสาว ปาริชาติ บุตรเม้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป

15 61 641500203 นางสาว ชัชนันท์ บุญรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

16 62 641500208 นางสาว ก าไรมาศ น้อยประถม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

17 63 641500211 นางสาว นุชศรา ม่วงสกลุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

18 64 641500214 นางสาว ปทุมวดี รับเงิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป

19 65 641500216 นางสาว ลออรัตน์ สงศรีโรจน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

20 66 641500242 นางสาว อาภาภรณ์ ไพรงาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

21 67 671500011 นาย รชฏ แจม่ใจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

22 68 671500014 นางสาว สุทธิดา ศรีเรืองพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

23 69 671500071 นางสาว ปวีณนุช พลอยกลุ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

24 70 671500098 นางสาว ดารารัตน์ พลับหอม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25 71 671500125 นางสาว อรวรรยา ยา่นส้ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 72 671500326 นางสาว พิมพ์นารา บัวทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ าตัวสอบ 671500326

2 73 671500360 นาย ชนะชนม์ คุณาสุธีรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถงึ 571700022

3 74 671500363 นาย เกยีรติยศ ดวงอินตา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 23

4 75 671500381 นางสาว ศศิธร ปราชญ์ศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 76 671500407 นางสาว ปัญญารัตน์ กองประดิษฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต าบล ท่าศาลา

6 77 781500019 นางสาว การน์สินันท์ แสงเงิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 78 781500054 นางสาว สุนิสา วรรณทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป จงัหวัด ลพบุรี

8 79 781500055 นางสาว โสภิชา พรมรักษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

9 1 091600026 นางสาว เจษฎาภรณ์ ยวงใย ฟิสิกส์

10 2 431600007 นางสาว ศุภวัทน์ ใสยิง่ ฟิสิกส์

11 3 431600009 นางสาว จดิาภา ตอรัมย์ ฟิสิกส์

12 1 031700016 นางสาว ณัฐชา ด้วงยา เคมี

13 2 031700020 นางสาว กนกวรรณ พุ่มนารินทร์ เคมี

14 3 031700021 นางสาว กวินนา สุขส าราญ เคมี

15 4 031700031 นางสาว ธัญลักษณ์ เอื้อสลุง เคมี

16 5 171700046 นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองแกว้ เคมี

17 6 211700013 นางสาว อภิญญา ประกอบแกว้ เคมี

18 7 401700002 นางสาว ทิพวรรณ จนัทร์เฮ้า เคมี

19 8 501700046 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีทศพร เคมี

20 9 571700022 นาย เอกกร เนตรประโคน เคมี



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 021800017 นางสาว พัชรินทร์ พรวิจติร ชีววิทยา เลขประจ าตัวสอบ 021800017

2 2 131800043 นางสาว ศิวาพร ใจหล้า ชีววิทยา ถงึ 642000111

3 3 281800046 นางสาว เสาวคนธ์ อนุเวช ชีววิทยา ห้องสอบที่ 24

4 4 291800058 นางสาว เสาวลักษณ์ หนองคู ชีววิทยา สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 641800004 นางสาว เบญจมาภรณ์ ศรสวรรค์ ชีววิทยา ต าบล ท่าศาลา

6 6 641800010 นาย อินทร แสงลี ชีววิทยา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 641800023 นางสาว บุญรษากลุ บุญเรืองรอด ชีววิทยา จงัหวัด ลพบุรี

8 8 641800025 นางสาว ธนพรรณ ลอยลม ชีววิทยา อาคาร  4  ชั้น  3  ห้อง 436

9 1 022000653 นางสาว ชลาลัย จนัทรังษี สังคมศึกษา

10 2 092000721 นางสาว วรรณิสา เวฬุวาปี สังคมศึกษา

11 3 102000024 นางสาว สุพิตรา ทาสะวัส สังคมศึกษา

12 4 212000816 นาย อาทิตย์ บุญนาคเสนก์ สังคมศึกษา

13 5 232000156 นาย ภานุวัฒน์ เกดิผล สังคมศึกษา

14 6 282000332 นางสาว ธีราพร จนัทร์จ าเริญ สังคมศึกษา

15 7 332000081 นางสาว พัชรา ปรีชาพล สังคมศึกษา

16 8 332000082 นางสาว ชลธิชา จลุเหลา สังคมศึกษา

17 9 332000096 นางสาว ณัฐรดี เรืองบุญ สังคมศึกษา

18 10 382000193 นางสาว ภารดา สุมานิก สังคมศึกษา

19 11 402000032 นางสาว กาญจนา สุขสละ สังคมศึกษา

20 12 402000115 นางสาว สุภาภรณ์ พูลพุธ สังคมศึกษา

21 13 402000133 นาย พรชัย กรมศักด์ิ สังคมศึกษา

22 14 562000333 นางสาว วิไลรัตน์ ศรีนารักษ์ สังคมศึกษา

23 15 602000232 นางสาว ปิยะภรณ์ พลแสน สังคมศึกษา

24 16 602000262 นางสาว สุดารัตน์ คณะฤทธิ์ สังคมศึกษา

25 17 642000111 นางสาว สายสุดา มากสลุง สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 18 642000147 นางสาว ปรียาพร เอกนุช สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 642000147

2 19 642000150 นางสาว ปภาริน เทาดี สังคมศึกษา ถงึ 642700071

3 20 642000183 นางสาว กนกวรรณ วันดี สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 25

4 21 642000184 นางสาว วารุณี รอดไพรี สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 22 642000196 นางสาว ภารดี หลีสกลุ สังคมศึกษา ต าบล ท่าศาลา

6 23 642000312 นางสาว นิภาพรรณ มั่งงาม สังคมศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 24 662000131 นางสาว รัตนาภรณ์ งามผล สังคมศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 25 672000213 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองยิง่ สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437

9 26 762000036 นาย สายชล ชูมก สังคมศึกษา

10 27 782000095 นางสาว อโนมา คุ้มสุวรรณ สังคมศึกษา

11 1 022600020 นางสาว ศิริพร ศรีทอง สุขศึกษา

12 2 022600097 นางสาว ณิชากร แสงอินทร์ สุขศึกษา

13 3 642600003 นางสาว มนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม สุขศึกษา

14 4 642600004 นาย ธันยภัทร์ ศรีสุระ สุขศึกษา

15 1 172700055 นาย ธนพงษ์ สีเหมาะ พลศึกษา

16 2 172700582 นาย จริายสุ วงษาสุข พลศึกษา

17 3 232700059 นาย ณัฐการณ์ มากกญุชร พลศึกษา

18 4 402700129 นาย กฤษฎาพร วงค์ทวี พลศึกษา

19 5 642700012 นางสาว รวิพร คงถอืมั่น พลศึกษา

20 6 642700028 นาย ประพันธ์ จนัทร์เงิน พลศึกษา

21 7 642700037 นาย ธุวานนท์ ทองเล็ก พลศึกษา

22 8 642700044 นางสาว ชรัญดา ต่ายโต พลศึกษา

23 9 642700047 นาย วิสิทธิ์ ล้อมวงษ์ พลศึกษา

24 10 642700054 นางสาว นุชจรีย์ ศรีผ้ึงจัน่ พลศึกษา

25 11 642700071 นาย จริเมธ เสือสุภาพ พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 12 642700077 นางสาว นภสร ทรัพยส์มบัติ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 642700077

2 13 642700081 นาย ธันวา งามโรจน์ พลศึกษา ถงึ 642800009

3 14 642700094 นาย คณิน สมสาย พลศึกษา ห้องสอบที่ 26

4 15 642700104 นาย มงคล ภู่แกว้ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 16 642700106 นาย อภิสิทธิ์ กล้าค้าขาย พลศึกษา ต าบล ท่าศาลา

6 17 642700118 นาย ไพโรจน์ ปัญญาวีรยทุธ พลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 18 642700141 นาย จริเมธ ภูก าเหนิด พลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 19 642700158 นาย ชรินทร์ สายทอง พลศึกษา อาคาร 6 ชั้น  1  ห้อง 611

9 20 642700159 นาย ศรราม สิงห์ทอน พลศึกษา

10 21 642700163 นาย ชูศักด์ิ ผลนัย พลศึกษา

11 22 642700184 นางสาว ชาลินี เที่ยงกจิสุวรรณ พลศึกษา

12 23 642700214 นางสาว พรรณพิวา แกน่วิถี พลศึกษา

13 24 642700220 นาย กฤษณะ ค าผุย พลศึกษา

14 25 642700226 นางสาว เพชรนภา เจริญสุข พลศึกษา

15 26 642700245 นาย ภาวิต ค าเจริญ พลศึกษา

16 27 642700261 นางสาว นงนุช ทองจ ารูญ พลศึกษา

17 28 642700264 นางสาว เกวลี โตดีลัง พลศึกษา

18 29 642700265 นาย ชนาธิป แกน่แกว้ พลศึกษา

19 30 642700271 นาย ชนะภูมิ สิทธิรังษินันท์ พลศึกษา

20 31 642700300 นางสาว หัทยา อักษรสาร พลศึกษา

21 32 672700207 นาย อภิรักษ์ พุฒหอม พลศึกษา

22 33 722700117 นาย ฤทธิเกยีรติ แซ่โค้ว พลศึกษา

23 1 172800132 นาย ธีรพงศ์ เอกศรี ดนตรี/ดนตรีศึกษา

24 2 212800059 นาย จริภัทร มีชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา

25 3 642800009 นางสาว พรรษา นิลละออ ดนตรี/ดนตรีศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 4 642800017 นาย ปิยะชาติ เสาวคนธ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 642800017

2 5 722800026 นาย อภิรักษ์ น้ าทอง ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถงึ 722900020

3 6 722800030 นาย หาญณรงค์ สันดอน ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที่ 27

4 7 782800013 นาย จริะ ม่วงมา ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 1 022900076 นางสาว วรรณนิภา มุ่งชนะ ดนตรีไทย ต าบล ท่าศาลา

6 2 022900083 นางสาว ณัฐกาญจน์ สุทธิประภา ดนตรีไทย อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 3 122900001 นางสาว วันวิสา เล่ือนยศ ดนตรีไทย จงัหวัด ลพบุรี

8 4 212900008 นาย พิชญะ เที่ยงแช่ม ดนตรีไทย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612

9 5 232900059 นาย อดิศร สาริกา ดนตรีไทย

10 6 232900060 นาย สามารถ แสงนวล ดนตรีไทย

11 7 232900061 นางสาว ปภัสสร พรมสุริย์ ดนตรีไทย

12 8 232900082 ว่าที่ร้อยตรี พิธิวัฒน์ แผ่นส าริต ดนตรีไทย

13 9 232900084 นาย พีรกฤต เงินเหรียญ ดนตรีไทย

14 10 232900085 นาย วรพรหม ขวัญเมือง ดนตรีไทย

15 11 332900021 นางสาว พศิกา เพียรชนะ ดนตรีไทย

16 12 332900022 นาย พิสิษฐ์ นรสิงห์ ดนตรีไทย

17 13 602900015 นาย สุวิจกัขษ์ มิกา ดนตรีไทย

18 14 642900004 นางสาว วิลาวรรณ ม่วงขาว ดนตรีไทย

19 15 642900026 นางสาว ณัฐริกา แกง่ศิริ ดนตรีไทย

20 16 642900029 นางสาว กญัภิรมย์ พูลธนะ ดนตรีไทย

21 17 672900055 นาย กอ้งเกยีรติ เจริญบุตร ดนตรีไทย

22 18 672900059 นาย ไพรัตน์ สิงห์โตทอง ดนตรีไทย

23 19 722900020 นาย กาญจณภัทร บุญคง ดนตรีไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 20 212900044 นาย อุกฤษ เทียนศรี ดนตรีไทย เลขประจ าตัวสอบ 212900044

ห้องสอบที่ 28

สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

ต าบล ท่าศาลา

อ าเภอ เมืองลพบุรี

จงัหวัด ลพบุรี

อาคาร 2  ชั้น 1 ห้อง 211



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 023000052 นาย กติติโชค พิมพิรา ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 023000052

2 2 093000024 นาย ธีรยทุธ ลอองพราว ดนตรีสากล ถงึ 643600063

3 3 123000001 นาย ประติวรรษ พรหมทอง ดนตรีสากล ห้องสอบที่ 29

4 4 503000008 นางสาว ณิชกานต์ หนูเงิน ดนตรีสากล สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 603000011 นาย สิทธิชัย สุนา ดนตรีสากล ต าบล ท่าศาลา

6 6 723000003 นาย สุขเกษม พัวพานิช ดนตรีสากล อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 723000006 นาย ธนิสร บุตรยศ ดนตรีสากล จงัหวัด ลพบุรี

8 8 783000003 นางสาว ผกาพรรณ แสงพรหม ดนตรีสากล อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613

9 1 213200103 นางสาว สุมารินทร์ ไพเราะ นาฏศิลป์

10 2 213200157 นางสาว วิณัชญา เสริญไธสง นาฏศิลป์

11 3 233200011 นางสาว ฐิติญา นันตระกลู นาฏศิลป์

12 4 613200005 นางสาว ฐิติรัตน์ รุณหิวาห์ นาฏศิลป์

13 5 643200006 นางสาว อังคณา ท้าวศิริกลุ นาฏศิลป์

14 6 643200009 นางสาว อรทัย หุมแพง นาฏศิลป์

15 7 643200014 นางสาว ปรียาพร ที่รักษ์ นาฏศิลป์

16 8 643200020 นางสาว พิณญาดา ธรรมทรัพย์ นาฏศิลป์

17 9 783200006 นางสาว กติติยา ทองอินทร์ นาฏศิลป์

18 1 293600026 นางสาว ปภัสสร แสงงาม อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

19 2 643600008 นางสาว ปัทมาพร อุทาจนัทร์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

20 3 643600023 นาย จริพงษ์ พูลเผ่า อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

21 4 643600040 นาย ทรงพร กลุประดิษฐ์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

22 5 643600044 นาย วุฒิพงษ์ หน่ายมี อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

23 6 643600063 นาย สุธรรรม ทรัพยน์้อย อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 103500012 ว่าที่ ร.ต. นิวัฒน์ จ ารัสภูมิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 103500012

2 2 173500101 นาย พงศธร พลอยบุตร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถงึ 783500047

3 3 173500153 นางสาว กฤษฎารัตน์ เคร่ืองชนะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่ 30

4 4 173500248 ว่าที่ ร.ต. กติติฤกษ์ สอนทรัพย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 183500031 นาย วิศววุฒิ สง่าพงษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ต าบล ท่าศาลา

6 6 213500092 นางสาว สุณิสา หน่องพงษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 213500118 นางสาว ณัฐจี ภูบรม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จงัหวัด ลพบุรี

8 8 213500120 นางสาว ฐิติพร นนทะโคตร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614

9 9 213500214 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ พื้นผา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 10 213500286 นางสาว จริาพร คุณเอนก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 11 293500041 นาย วันชนะ โสตถพิันธ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 12 293500042 นางสาว กลุณัฐ รัศมีจนัทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 13 403500006 นาย วัชรินทร์ พาอ่อน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 14 403500026 นาย ณัฐวุฒิ พงษ์สุระ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 15 403500068 นาย กติติภูมิ เพิ่มศักด์ิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 16 643500056 นาย อนุวัฒน์ ส าราญสลุง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 17 643500084 นางสาว เบญจวรรณ สาริกา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

18 18 643500085 นาย อนุวัฒน์ เฉลิมพันธ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

19 19 643500094 นาย ชุมพล สารทันฑ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 20 643500096 นางสาว อัยยา มิญฌา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 21 643500097 นางสาว ธิดารัตน์ วงเวียน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 22 783500047 นางสาว กนัติชา แพโกเศรษฐ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 643700010 นาย วิรัตน์ พันธะมัง อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) เลขประจ าตัวสอบ 643700010

2 2 643700057 นาย มงคล บุญแช่มชู อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ถงึ 294500012

3 3 643700073 นางสาว ทรายแกว้ เยาวนิช อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ห้องสอบที่ 31

4 4 643700077 นางสาว ธนาภรณ์ อิ่มพร้อม อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 643700081 นาย ธงธวัช ปานโต อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ต าบล ท่าศาลา

6 6 643700088 นาย บุณยวัทน์ พันธุศิ์ริปทุมพร อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 643700094 นาย โชคชัย น้อยเจริญ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) จงัหวัด ลพบุรี

8 1 094200070 นางสาว ขวัญฤทัย สิมดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 615

9 2 174200015 นางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมวงศ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 3 214200019 นาย คมสัน สางชัยภูมิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 4 284200019 นาย ภูวดล เธียรจรัสวงศ์ ศิลปศึกษา

12 5 404200011 นาย นันทวัฒน์ วิถารมย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

13 6 644200001 นาย นัฐพล วรรณกลู ศิลปะ/ศิลปศึกษา

14 7 644200006 นางสาว กญัญาณัฐ กองแกว้ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

15 8 644200026 นางสาว ศิริวรรณ ปัจฉมิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

16 9 644200031 นาย อนุกลู ศรแกว้ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

17 10 674200027 นาง สุภาวดี มยรุา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

18 11 784200029 นาย อนุรักษ์ รัตนพงษ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

19 1 144500016 นาย กฤษฎาวุฒิ วงศ์ศรีงาม ทัศนศิลป์

20 2 294500012 นางสาว อ าไพพรรณ แช่มปรุง ทัศนศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 064600558 สิบเอก สุชาติ วงษ์ศรีวรรณ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 064600558

2 2 094600149 นางสาว สิดาพร กล่ินจนัทร์ คอมพิวเตอร์ ถงึ 644600046

3 3 094600238 นาย สิทธิกร ภูอวด คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 32

4 4 094600395 นางสาว เจษฎาภรณ์ ชินไทยสงค์ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 094600682 นางสาว อรวรรณ แตงสี คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 6 094600788 นาง ศิริราณี กบกลาง คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 174600116 นางสาว อภิชญา ใจสุข คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 8 174600313 นางสาว ญาดา เพิ่มพูล คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616

9 9 194600014 นางสาว ประภัสสร บุญรอด คอมพิวเตอร์

10 10 214600231 นางสาว จริาภรณ์ บัวชุมสุข คอมพิวเตอร์

11 11 214600324 นางสาว วรรณภา แกว้แช่ม คอมพิวเตอร์

12 12 234600115 นางสาว อรวรรณ สุขสอาด คอมพิวเตอร์

13 13 234600264 นางสาว พิมลภา ซิวประโคน คอมพิวเตอร์

14 14 284600009 นางสาว พิมพ์ชนก ชิณภา คอมพิวเตอร์

15 15 404600008 นาย ทศพล ศิลลา คอมพิวเตอร์

16 16 404600016 นางสาว อัญชลี พาอ่อน คอมพิวเตอร์

17 17 404600094 นาย พรเทพ พาณิชยก์ลุ คอมพิวเตอร์

18 18 644600008 นางสาว วรรณิดา เดชดี คอมพิวเตอร์

19 19 644600019 นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล คอมพิวเตอร์

20 20 644600027 นางสาว สุนันทา ศิริมงคล คอมพิวเตอร์

21 21 644600028 นาย วีรยทุธ ละครเเกว้ คอมพิวเตอร์

22 22 644600031 นาย พงศธร แสงม่วง คอมพิวเตอร์

23 23 644600042 นางสาว พัชรี มาดี คอมพิวเตอร์

24 24 644600044 นางสาว วรวีย์ เขยีววิลัย คอมพิวเตอร์

25 25 644600046 นางสาว จนิตนา ประจงแต่ง คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 26 644600053 นางสาว กรรณิกา เกือ้กลู คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 644600053

2 27 644600063 นางสาว นวพร จเูจยี คอมพิวเตอร์ ถงึ 644600233

3 28 644600076 นางสาว ชุลีพร กล้ิงฝอย คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 33

4 29 644600077 นางสาว อัจฉรา โค้วสุวรรณ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 30 644600078 นางสาว ธัญญริญญ์ กลุธรศุภสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 31 644600093 นางสาว ผกาวัลย์ กองสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 32 644600108 นางสาว เนติรัฐ มายขนุทด คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 33 644600109 นาย วรวุฒิ หร่ังแร่ คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 617

9 34 644600112 นางสาว ปานฤทัย ถงึนาค คอมพิวเตอร์

10 35 644600116 นางสาว วีรวรรณ เอี่ยมส าอางค์ คอมพิวเตอร์

11 36 644600117 นางสาว สุปรียา บุญลา คอมพิวเตอร์

12 37 644600141 นางสาว สุภัคจริา ทองสุข คอมพิวเตอร์

13 38 644600142 นางสาว มณฑิรา เฉลิมภาค คอมพิวเตอร์

14 39 644600151 นางสาว จริภิญญา อมรศรี คอมพิวเตอร์

15 40 644600155 นางสาว มาริสา ไชยวุฒิ คอมพิวเตอร์

16 41 644600161 นาย ณัฐพล ช่างประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์

17 42 644600163 นางสาว สุดารัตน์ สิงห์อุตษา คอมพิวเตอร์

18 43 644600164 นางสาว วนัชพร เเยม้อิ่ม คอมพิวเตอร์

19 44 644600165 นาย นรวิชญ์ ฉมิสง่า คอมพิวเตอร์

20 45 644600175 นางสาว กรกาญจนา จ านงนิตย์ คอมพิวเตอร์

21 46 644600195 นาย ภุมรินทร์ สีทา คอมพิวเตอร์

22 47 644600197 นาย ไพรัตน์ โพธิดี์ คอมพิวเตอร์

23 48 644600214 นางสาว นันธิดา อินทร์จกัร์ คอมพิวเตอร์

24 49 644600215 นางสาว ธนิฎฐา เอมวดี คอมพิวเตอร์

25 50 644600233 นางสาว วริศรา เกตุพงษ์ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 51 644600234 นางสาว วรรณรัตน์ ราษฎร์สุขใจ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 644600234

2 52 644600241 นางสาว สิรวดี วิชิต คอมพิวเตอร์ ถงึ 784600093

3 53 644600282 นางสาว สุวิมล บุญชูกศุล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที่ 34

4 54 644600302 นางสาว นิลลดา บุญช่วย คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 55 644600310 นาย นลธวัช เสนาะจติต์ คอมพิวเตอร์ ต าบล ท่าศาลา

6 56 644600311 นางสาว รสสุคนธ์ บัวฉ่ า คอมพิวเตอร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 57 644600312 นางสาว นิภาพร บัวฉ่ า คอมพิวเตอร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 58 644600313 นางสาว ณัฐนันท์ สังขอ์ินทร์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621

9 59 644600358 นางสาว สตรีรัตน์ สนธิบ่าย คอมพิวเตอร์

10 60 644600366 นาย กติติภพ ใจเยน็ คอมพิวเตอร์

11 61 644600381 นาย เตชิต ร่ืนธนากลู คอมพิวเตอร์

12 62 644600405 นางสาว นันทิยา ล้ิมประเสริฐ คอมพิวเตอร์

13 63 644600411 นาย ศุภโชค โชติช่วง คอมพิวเตอร์

14 64 644600417 นางสาว ประภัสสร วงษ์ค า คอมพิวเตอร์

15 65 644600439 นางสาว ชนากานต์ วรรณวัตร คอมพิวเตอร์

16 66 674600005 นางสาว กญัจนพร ศรีจนัทร์ คอมพิวเตอร์

17 67 674600012 นาย พัชร หรุ่นเลิศ คอมพิวเตอร์

18 68 674600099 นางสาว ทักษิณา วงษ์เขยีว คอมพิวเตอร์

19 69 674600402 นางสาว นภาภรณ์ สุริฉาย คอมพิวเตอร์

20 70 674600409 นางสาว นุชจรีย์ ลีลาศ คอมพิวเตอร์

21 71 674600429 นางสาว กณัฐิกา อ้นใจหาญ คอมพิวเตอร์

22 72 674600471 นางสาว ทิพวรรณ รอดนุช คอมพิวเตอร์

23 73 784600027 นาย ศุภณัฐ คลังกรณ์ คอมพิวเตอร์

24 74 784600032 นาย ณัฐกติต์ ปริมาณ คอมพิวเตอร์

25 75 784600093 นาย กอ้งกดิากอน ประจงแต่ง คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 095000169 นางสาว สุชานันท์ ทองเรือง เทคโนโลยทีางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095000169

2 1 015100001 นางสาว รุ่งฤดี ทวีรัตน์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถงึ 215700550

3 2 025100007 นาย ศุภวัฒน์ ทองคมข า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที่ 35

4 3 295100012 นางสาว ลลิตา ใจเด็ด เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 4 405100001 นางสาว ปวีณา จมูั่น เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ต าบล ท่าศาลา

6 5 575100126 นางสาว กชกร ตะกรุมวงค์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 6 645100002 นางสาว ศิริรัตน์ ค าอยู่ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จงัหวัด ลพบุรี

8 1 095600026 นางสาว ชลธิชา เรืองฤทธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 6  ชั้น 2 ห้อง 622

9 2 095600050 นางสาว อภิชญา แสงฤทธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 3 405600033 นางสาว อาริสา การีซอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 4 645600003 นางสาว ณัฏฐกานต์ ช่องกลาง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 5 675600022 นางสาว ปิยากร ประหยดัทรัพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 1 035700140 นางสาว ณัชชา ศรีชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 2 035700261 นางสาว อณัญชณา จติต์วิรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 3 035700481 นางสาว ณัฏฐ์สินี ซ่ือสัตย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 4 085700387 นางสาว กมลวรรณ เฟื่องจนัทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 5 095700143 นางสาว สุภาพร มีมา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 6 095700510 นางสาว ศิวลักษณ์ ภิรมยช์ม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 7 215700067 นางสาว กฤษณา กบขนุทด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 8 215700187 นางสาว ปนัดดา จ าปาขาว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 9 215700234 นางสาว รจนา เชื่องสุวรรณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 10 215700279 นางสาว อทิตยา รอสูงเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 11 215700324 นางสาว บุษยมาศ ทองแผ่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 12 215700459 นาง ธันยพร ภู่เกดิ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 13 215700550 นาย ทองค า คงสายทิพย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 14 215700591 นางสาว อารยา เชื้อปุย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 215700591

2 15 215700594 นางสาว เกษรา ทองกรุง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถงึ 785700029

3 16 215700763 นางสาว บุญพิทักษ์ สุขศิริ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 36

4 17 215700768 นางสาว สุวนันท์ มะกรูดอินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 18 215700801 นางสาว วรลักษณ์ ชูวงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ต าบล ท่าศาลา

6 19 215701159 นางสาว นลินทิพย์ กล้าหาญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 20 215701273 นาง อัจจติโสม ฉมิกลาง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จงัหวัด ลพบุรี

8 21 275700229 นางสาว ณิสา วงค์ค าจนัทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623

9 22 285700033 นางสาว ชนานาถ สีสมุทร การศึกษาปฐมวัย

10 23 405700064 นางสาว สุรีภรณ์ จนัทร์ปาน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

11 24 405700410 นางสาว อุมาริน คิมเม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

12 25 645700049 นางสาว ณัฐพิมพ์ เพิ่มพิพัฒน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

13 26 645700050 นางสาว อุไรลักษณ์ นิลเกตุ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

14 27 645700060 นางสาว สุพรรษา รัตนะภักดี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

15 28 645700113 นางสาว นฤมล ซ่ือแท้ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

16 29 645700145 นางสาว ภัทร์ธีรา สงวนบุญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

17 30 645700160 นางสาว นิตยา เยีย่มจนัทึก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

18 31 645700174 นางสาว เพ็ญนภา สุขเจริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

19 32 645700259 นางสาว พิมพ์พริมา ดงหลง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

20 33 645700264 นางสาว จริยา รอดรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

21 34 645700266 นางสาว ลลิตา เกดิแกน่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

22 35 645700267 นางสาว รวีวรรณ มั่นคง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

23 36 645700286 นางสาว ณภัทอัญ เกตุบรรเทิง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

24 37 785700022 นาง สิริโสภา นะนิตย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา

25 38 785700029 นางสาว จติรา ปั้นเหน่งเพชร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 025800031 นางสาว อนิสา กนกเงิน จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 025800031

2 2 215800002 นางสาว ดวงฤทัย ล าใยจร จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถงึ 216300002

3 3 605800021 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญชู จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ห้องสอบที่ 37

4 4 645800005 นางสาว พัทธนันท์ ศักด์ิวิเศษ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 5 645800013 นางสาว ปัทมา เชื้อพราหมณ์ จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ต าบล ท่าศาลา

6 6 675800015 นางสาว ปาริชาติ กล่ินประทุม จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 7 675800021 นาย วรพล โพธิข์ า จติวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว จงัหวัด ลพบุรี

8 1 215900085 นาง อัชญลี ปัญญาง บรรณารักษ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624

9 1 026000020 นางสาว ญาติมา ชูรัตน์ การเงิน/การบัญชี

10 2 786000087 นาง เสนอ นานจนัทร์ การเงิน/การบัญชี

11 3 786000104 นางสาว สุมิตรา แตงไทย การเงิน/การบัญชี

12 1 216300002 นางสาว กชกมล บุญราศรี ธุรกจิศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
สนามสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2565)

เลขที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

1 1 026400006 นางสาว จารุวรรณ ธรรมกรณ์ วัดผลและประเมินผลการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 026400006

2 2 246400005 นางสาว ณัฐกานต์ รอดปิ่นทอง วัดผลและประเมินผลการศึกษา ถงึ 337600030

3 1 096600006 นางสาว หทัยกาญจน์ จ าปางาม โสตทัศนศึกษา ห้องสอบที่ 38

4 1 786800444 นางสาว นิตยา แกว้น่าน การศึกษาพิเศษ สนามสอบ โรงเรียนพระนารายณ์

5 1 187000003 นางสาว แพรวนภา รัตน์เพ็ชร์ การพยาบาล ต าบล ท่าศาลา

6 1 787100101 นางสาว พรพิมล วรรณภักดี กายภาพบ าบัด อ าเภอ เมืองลพบุรี

7 2 787100195 นางสาว จริาพัชร ขดัแสน กายภาพบ าบัด จงัหวัด ลพบุรี

8 1 787400165 นางสาว สโรชินี ตระกลูเกยีรติ เเพทยแ์ผนไทย อาคาร  6  ชั้น 2 ห้อง 625

9 1 337600030 นางสาว ชุตินาถ อัมพรมุนี ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)


