
 

 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

จังหวัดเชียงใหม่ 
-------------------------------------------------------------- 

 
  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ด า เนินการรับสมัครสอบแข่งขันเ พ่ือบรรจุ                             
และแต่ งตั้ งบุคคลเข้ ารับราชการเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย                                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก 
ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 แล้ว  
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ชะลอการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวออกไปก่อน  นั้น 

บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ ารับราชการ เป็นข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ วย  ปี  พ .ศ .  2564  
ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5595 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก 
และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัด เชียงใหม่ 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี  พ.ศ.  2564 จ านวน  42 กลุ่มวิชา  รวม 5,109 ราย พร้อมสถานที่สอบ  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

               /2. ก าหนดวัน.... 

 



 

 

2. ก าหนดวัน 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 

 

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 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. ผู้สมัครสอบในสาขาวิชาเอกใด /สนามสอบใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  (กรณีท่ีเป็นสนามสอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน) 

4. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข  ผู้ เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ 
ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้ 
โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงตนทุก
ครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ต้องพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

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

6. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายตามข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ และปฏิบัติตนตาม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด 

 
                                                                            /7.การประกาศ.... 

 



 

 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข  

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพ่ือมี
สิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  

            ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค     

หากปรากฏในการด าเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการ
ผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ 

           ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

       (นายสมพงศ์  พรมจันทร์) 
                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

                         ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ลงทะเบียนกรอกข้อมูลตามมาตรการเฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19)  ตาม QR CODE แนบท้ายนี ้

2. เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิเข้าสอบ ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ ฯ นี้โดยเคร่งครัด 

 



ลงทะเบียนกรอกข้อมูลตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 



ผู้ประสานงานการดำเนินการสอบแข่งขนั ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

หน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม ่

สนามสอบ 
โรงเรียน 

ชื่อ สกลุ ตำแหน่ง เบอร์โทร. 
มือถือ 

เบอร์ 
สำนักงาน 

วัฒโนทัยพายัพ นางสุรางค์  อินทรักษา นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ 

081-473-5130 053-465555 ต่อ 110 

ยุพราชวิทยาลัย นางสาวอัญภัทร  บุตรพรหม คร ู 080 4964259 053 418673 ต่อ 112 
หางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ ์

นายยุทธนา  กังแฮ นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการ 

089 5539455 053 311351 ต่อ 24 

สันป่าตองวิทยาคม นางพัชราภรณ์  เทพวรรณ ผอ.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

089 6349802 053 311351 ต่อ 23 

สันกำแพง นางมยุรีย์  เชาวรรณ นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการ 

086 1836107 053 112 333 ต่อ 211 

บ้านสันกำแพง นางสาวนันทนา  มงคลเทพ นักจัดการงานท่ัวไป 
ชำนาญการ 

089 4299309 053 112 333 ต่อ 201 

ศรีจอมทอง นางดวงมณี ทองนาเมือง รองผอ.รร.ศรีจอมทอง 061-4903366 053 341375 - 6 
กาวิละวิทยาลัย นางสุมาลี  ตุ๋นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคล 

ชำนาญการ 
087 1833826 053 461089 ต่อ 128 

หอพระ นางสุภาพร   จอมใจ นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการ 

086-9149054 053-112974 ต่อ 121 

สันทรายวิทยาคม นางสาวศิริรตัน์  ดวงด ี พนักงานราชการ 084-3648151 053-346666  
ต่อ 305 

บ้านหนองโค้ง นางรัตนา  เจนร่วมจิต เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 

081 6712274 053 112 333 ต่อ 218 

 

 



 

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

1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
1.1 ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที  
1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องน าหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID – 19) ครบ 2 โดส ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด   
1.3 ให้ผู้เข้าสอบทุกคนน าหลักฐานผลการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือแสดงผลการตรวจ 

ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือ
การใช้ชุด ATK ของสถานพยาบาลของรัฐ ที่ตรวจมาแสดงเพ่ือเข้ารับการสอบ  

1.4. กรณีผู้เข้าสอบทีต่้องน าใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 3 เดือน (นับถึง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565)  มาแสดงเพ่ือเข้ารับการสอบ  

    1.4.1 กรณีไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
มาก่อน เนื่องจากมีโรคประจ าตัว 

    1.4.2 กรณีมีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
    1.4.3 กรณสีตรีทีไ่ม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 

19)  มาก่อน เนื่องจากอยู่ในสภาวะการตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร 
  1.5 ให้ผู้เข้าสอบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีผลการ
ตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอ่ืน ๆ ที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด  
   1.6 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา (ห้ามใช้น้ ายาลบ
ค าผิด) ดินสอ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ยางลบ กบเหลาดินสอหรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจ าตัวสอบ  
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ และเงินที่ใช้ควรเป็นธนบัตรส าหรับซื้ออาหาร 
เครื่องดื่ม ให้เรียบร้อย   
   1.7 ผู้ เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจการพกพาวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุโลหะ จาก
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริตประจ าสนามสอบทุกครั้ง 
   1.8 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบ 
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 

        /1.9 ผู้สมัครสอบ.... 
 



 

1.9. ผู้สมัครสอบในสาขาวิชาเอกใด /สนามสอบใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  (กรณีท่ีเป็นสนามสอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน) 
   1.10 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
         - สุภาพสตรี ชุดสุภาพ กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  (ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนและ
เสื้อคลุม และถุงน่อง)  
          - สุภาพบุรุษ ชุดสุภาพ ให้สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์และเสื้อคลุม) 
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
     1.11 ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น และต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ก่อน
เข้าห้องสอบ 
   1.12 ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่มีช่องใส่กระดาษซับ และไม่มีการใส่กระดาษซับ
ไว้ด้านในหน้ากาก และไม่มีสายคล้องคอ โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ ยกเว้นขณะ
แสดงตนต่อกรรมการหรือคณะกรรมการก ากับห้องสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องน าหน้ากากอนามัยมาเอง 
   1.13 รายการสิ่งของ ของใช้ส่วนตัว และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ 
เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง ไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ ให้น าไปเก็บยังสถานที่ที่สนามสอบ
จัดเตรียมไว้ โดยไม่ถือว่าเป็นการรับฝาก และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
   1.14 ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ และรออยู่          
ในบริเวณนั้น หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
   1.15 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับการสอบ 
   1.16 หากท าบัตรประจ าตัวสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลาสอบ 
   2.1 กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
และให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
   2.2 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ 
(Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อ่ืน
ใด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.6 หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบ
จะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น  
 
           /2.3 ผู้เข้าสอบ.... 

 



 

2.3 ผู้ เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจ าตัวประชาชน  13 หลัก  ที่ไม่หมดอายุ  มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ    กรณีสมัครทาง 
ออนไลน์ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัว
สอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
   2.5 นั่ งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้ เข้าสอบ 2 คน ถูกก าหนด 
ให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ 
   2.6 รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบ
ที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบ 
   2.7 ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ  
   2.8 ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวสอบ และรหัสวิชาที่สอบ บน
กระดาษค าตอบ 
   2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัวสอบ  และรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ      
ผู้เข้าสอบ 
   2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด  
 

3. ในเวลาสอบ 
   3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
   3.2 ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน   
ให้รีบแจ้งกรรมการก ากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
   3.3 เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
   3.4 ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้ง
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
   3.5 การระบายวงกลมในกระดาษค าตอบ ต้องระบายให้เข้มเต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอ่ืน
แทนการระบายไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป เท่านั้น หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วย
ปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
   ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน 
หรือระบายอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนด หรือเกิดความผิดพลาดใดๆในการระบายกระดาษค าตอบอันเกิดจากการ
กระท าของผู้เข้าสอบเอง คณะกรรมการอ านวยการกลางการสอบแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กับผลการ
ตรวจกระดาษค าตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษค าตอบ  
 
            /3.6 ในกรณี.... 
 
 



 

   3.6 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่าง 
ของหน้ากระดาษข้อสอบ 
   3.7 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็น ห้ามลุกจากที่นั่ ง ให้ยกมือขึ้นเ พ่ือแจ้งกรรมการ 
ก ากับการสอบ 
   3.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
   3.9 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  

3.10 ผู้ เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทาง 
ออนไลน์ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัว
สอบ เพ่ือใช้ เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้ เข้าห้องสอบ  
  3.11 รับการตรวจการระบายรหัสประจ าตัวสอบ และการลงลายมือชื่ อของผู้ เข้ าสอบ 
บนกระดาษค าตอบก่อนที่ กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่ อของกรรมการก ากับห้องสอบ  
บนกระดาษค าตอบ 
  3.12 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่ก าหนด           
ให้เริ่มสอบในวิชาใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบ
หลั งจากเวลาลงมื อสอบแล้ ว 15 นาที  จะไม่ ได้ รั บอนุญาตให้ สอบวิ ชานั้ น เว้นแต่ มี เหตุ ความจ าเป็ น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ พิจารณาอนุญาต 
   3.13 หากกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด                     
ไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 
  3.14 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
  3.15 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ  
โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
  3.16 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  3.17 ระหว่างเวลาสอบผู้เข้าสอบจะออกห้องสอบไม่ได้ในทุกกรณี จนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้น
แต่กรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็น 
  3.18 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการก ากับห้องสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่
จะออกห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการก ากับห้องสอบได้อนุญาตแล้ว และให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
 
           / 4 .  ห ลั ง เ ว ล า
สอบ.... 

 

 



 

4. หลังเวลาสอบ 
  4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ ในบริ เวณสนามสอบ หรือ 
ไม่ไกลจากสนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการก ากับการสอบ หรือกรรมการกลางประจ า
สนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี และให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing)  
  4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
  
 

--------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 

ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564   

------------------------------------- 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้
ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ใน
วันอาทิตย์ที่  6 กุมภาพันธ์  2565 ในการสอบแข่งขัน เ พ่ือบรรจุและแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ. 2564  นั้น 

  เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่  เขต 1 
ซึ่งเป็นหน่วยจัดสอบ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5595 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้ 

ส าหรับผู้เข้าสอบ  
1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องน าหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ครบ 2 โดส ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด  และผลตรวจจาก
สถานพยาบาลของรัฐ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 
ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุด ATK ของสถานพยาบาลของรัฐ ที่ตรวจมา
แสดงเพ่ือเข้ารับการสอบ ยังสถานพยาบาลของรัฐตามภูมิล าเนา เพ่ือลดการแออัดของการให้บริการ และเป็นหน้าที่
ของผู้เข้าสอบต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสถานที่สอบ เกี่ยวกับข้อก าหนด
หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามตามที่
ก าหนดด้วย 

3. กรณีผู้เข้าสอบทีต่้องน าใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2565) มาแสดง  

    3.1 กรณีไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
มาก่อน เนื่องจากมีโรคประจ าตัว 
           /3.2 กรณีมี.... 
 

 
    3.2 กรณีมีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 

    3.3 กรณสีตรีทีไ่ม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19)  มาก่อน เนื่องจากอยู่ในสภาวะการตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร 

4. ให้เข้าสอบทุกคนจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม มาเอง หรือใช้บริการจากร้านค้าภายใน
บริเวณสนามสอบเท่านั้น 

5. ในระหว่างรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้น 
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด 

6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าห้องสอบออกนอกบริเวณสนามสอบ หากมีความจ าเป็นต้องขออนุญาต 
จากประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบก่อน 
  7. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ (เว้นกรณีที่
เป็นผู้พิการทางร่างกาย ไม่สามารถเดินได้ตามปกติด้วยตนเอง) 
  8. ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือ
เดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งกับ
ทางสนามสอบโดยด่วน 
  9. ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด 
  10. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หายใจหอบ
เหนื่อย ไม่สบาย ให้แจ้งกรรมการและหรือเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดครองทันที  
 
ส าหรับสนามสอบ 

1. ทุกสนามสอบแข่งขัน ให้ใช้มาตรการ Covid Free Setting อย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นกลุ่มก้อน 
  2.   สนามสอบ ควรด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรคประจ าจังหวัด
เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล ในการเตรียมสถานที่สอบ  

3. สนามสอบต้องมีมาตรการรักษาความสะอาดในสนามสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ ห้องน้ า  
และทุกจุดสัมผัส ก่อนและหลังวันสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting ดังนี้ 
                          3.1 เตรียมสถานที่ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบรอก่อนเข้าห้องสอบ โดยด าเนินการภายแนวปฏิบัติของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

3.2 ก าหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคาร 
3.3 จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 

       3.4 แจ้งใหผู้้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดครอง ก่อนเข้าห้องสอง 
และตัวอาคารสอบ  
 
           /3.5 มีจุด.... 
   

     3.5 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการ และแจ้งขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกคน ล้าง 



 

มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และหรือสบู่ ณ จุดบริการ ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ  
       3.6 ท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ  โต๊ะเก้าอ้ี และภายในอาคารสถานที่ 
จดัสอบ ก่อนและหลังการสอบ 
       3.7 ท าความสะอาดห้องน้ า ทุก 1 – 2 ชั่วโมง  
       3.8. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องสอบ 
       3.9 จัดห้องสอบส าหรับผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง” แยกประเภท ดังนี้ 
   3.9.1 กลุ่มท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน เนื่องจากมีโรคประจ าตัว  
   3.9.2 กลุ่มท่ีมีอุณหภูมริ่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีผลการตรวจ ATK   
                                        เป็นลบ 

4. ก าหนดจุดรับประทานอาหารให้เพียงพอ  ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร หากไม่สามารถจัดให้ได้ ต้องให้รับประทานในจุดที่
สนามสอบก าหนด โดยจัดให้มีผู้ก ากับดูแลประจ าแต่ละจุด  
  5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
  6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าห้องสอบออกนอกบริเวณสนามสอบ 
  7. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ (เว้นกรณีที่
เป็นผู้พิการทางร่างกาย ไม่สามารถเดินได้ตามปกติด้วยตนเอง) 

8. ให้คณะกรรมการประจ าสนามสอบและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน  ผู้จ าหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่ม ต้องน าหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 2 โดส ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด  และผลตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดย
วิธี RT-PCR หรือการใช้ชุด ATK ของสถานพยาบาลของรัฐ ตามมาตรการ ยังสถานพยาบาลของรัฐตามภูมิล าเนา 
เพ่ือลดการแออัดของการให้บริการ 
 
   
 

หมายเหตุ  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
                2019 (COVID-19) เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัด 
               เชียงใหม ่ 
 

 



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100001 นางสาว ภัชราพร หน่อแก้ว คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100002 นางสาว วาริวรรณ ชุ่มเชย คณิตศาสตร์ 140100001

3 140100004 นางสาว จิราพรรณ สิทธิ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100005 นางสาว รัชพร ชุ่มแพง คณิตศาสตร์ 140100016

5 140100007 นางสาว วิสุดา ชมภู คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่1

6 140100008 นางสาว กาญจนา เสรีรุ่งเรืองชัย คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100009 นาย จตุรงค์ สกุลสอน คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100010 นางสาว หนึ่งฤทัย นิภัทรเจน คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 3 ห้อง 331

9 140100012 นาง หฤทัย มงคลเจริญสิน คณิตศาสตร์

10 140100013 นางสาว พัชรินทร์ ปัญญารัตน์ คณิตศาสตร์

11 140100014 นางสาว ศิริณภา จูแวน คณิตศาสตร์

12 140100016 นาย ณัฐนนท์ คันยุไล คณิตศาสตร์

1 140100017 นางสาว สิริวิมล ปิน่ญาติ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100018 นางสาว ธัญญารัตน์ ใจโอบอ้อม คณิตศาสตร์ 140100017

3 140100019 นางสาว พัชรีพร จินาเคียน คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100020 นางสาว กัลยา ยิ่งสินสุมิตร คณิตศาสตร์ 140100032

5 140100022 นางสาว เปรมฤทัย หมื่นยอง คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่2

6 140100023 นาย ทศพล ชุ่มเรือน คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100024 นางสาว นิพาพร หมื่นจี้ คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100026 นางสาว ณัฏฐณิชา อาจหาญ คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 3 ห้อง 332

9 140100028 นางสาว นฤมล อมรศักด์ิสวัสด์ิ คณิตศาสตร์

10 140100029 นางสาว วีรานันท์ ธราเศรษฐ์ศิริ คณิตศาสตร์

11 140100031 นางสาว ยุพดี วารีสกุล คณิตศาสตร์

12 140100032 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฏฐวิทย์ หน่อวงศ์ คณิตศาสตร์

หน้าที ่1



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100034 นาย ภูริณัฐ กุ่ยสาคร คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100035 นาย จันทร์มาฆะ จิตต์ภาวนา คณิตศาสตร์ 140100034

3 140100042 นางสาว นราพร จินะ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100043 นาย เวชพิสิฐ เมืองมูล คณิตศาสตร์ 140100053

5 140100044 นาย สิทธิโชค ชูแก้ว คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่3

6 140100045 นางสาว วลี แก้วใจมา คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100046 นางสาว สุพัฒตรา แก้วไทย คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100047 นางสาว วิไลวรรณ ริยะนา คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 3 ห้อง 333

9 140100049 นางสาว สาวิตรี สุกันทา คณิตศาสตร์

10 140100050 นาย กฤษฎา ตาเจริญเมือง คณิตศาสตร์

11 140100051 นางสาว ศิรินภา เมธา คณิตศาสตร์

12 140100053 นางสาว สุภาภรณ์ มั่นดี คณิตศาสตร์

1 140100054 นางสาว ลัดดาวัลย์ พงศ์สกุลการ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100055 นางสาว จีราภรณ์ หวังความรู้ คณิตศาสตร์ 140100054

3 140100056 นาย อรรณพ บิโข่ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100057 นางสาว อรปรียา ฐานันดรกุล คณิตศาสตร์ 140100073

5 140100059 นางสาว อุบลวรรณ วรพันธุ์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่4

6 140100061 นางสาว นลพรรณ พิษณู คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100064 นางสาว ลักขณา ทวีตระกูลทรัพย์ คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100065 นางสาว ภัทรา แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 3 ห้อง 334

9 140100067 นาย สันดุษิต เจ้ากลดี คณิตศาสตร์

10 140100069 นางสาว สิริพร เกษมเลิศตระกูล คณิตศาสตร์

11 140100070 นางสาว มะลิวรรณ สุวรรณเลิศ คณิตศาสตร์

12 140100073 นาย วิชญ์วศินต์ เกี๋ยงค าปา คณิตศาสตร์

หน้าที ่2



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100080 นาย ฐิติพล ศักด์ิเกรียงไกร คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100081 นางสาว ณัฐกานต์ ชมภู คณิตศาสตร์ 140100080

3 140100083 นางสาว วราพร แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100084 นาย ณภัทร ขจีไกรลาส คณิตศาสตร์ 140100102

5 140100085 นาย พงศกร กันทะพรหม คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่5

6 140100088 นางสาว ศรัญญา สามัคคี คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100091 นาย จักรพงศ์ อิ่นค า คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100093 นางสาว ธัญชนก เนตรดวง คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 3 ห้อง 341

9 140100097 นางสาว อภิญญา ประสาธน์สุวรรณ์ คณิตศาสตร์

10 140100098 นางสาว ธัญชนก ขนุนทอง คณิตศาสตร์

11 140100099 นางสาว นฤมล ต๊ิบดง คณิตศาสตร์

12 140100102 นางสาว พุทธรักษ์ มาเยอะ คณิตศาสตร์

1 140100103 นางสาว พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100104 นางสาว อภิรุจี จันเวียง คณิตศาสตร์ 140100103

3 140100106 นางสาว เกวลี ภูดอนตอง คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100107 นาย จารุกิตต์ิ ปินค า คณิตศาสตร์ 140100117

5 140100108 นาย ธนะภัทร์ บังวัน คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่6

6 140100110 นางสาว เกศริน กาไว คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100111 นางสาว อารยา ภูล้ินลาย คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100112 นาย พชรพล นิตย์อ านวยผล คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 4 ห้อง 342

9 140100113 นาย วุฒิพงศ์ หน่อมาลา คณิตศาสตร์

10 140100115 นางสาว ชนาธิป อินทร์ใจ คณิตศาสตร์

11 140100116 นางสาว ชนัญชิดา ฉันทะ คณิตศาสตร์

12 140100117 นางสาว ดวงกมล เครือชุย คณิตศาสตร์

หน้าที ่3



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100118 นางสาว เบญญาภา สุวรรณ์วงศ์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100119 นางสาว พิทยาภรณ์ วงค์เทพ คณิตศาสตร์ 140100118

3 140100121 นางสาว ชนกเนตร สุราวาลย์ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100122 นางสาว สุรีรัตน์ ค ายอด คณิตศาสตร์ 140100137

5 140100125 นางสาว วันวิสา ฟูงฟู คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่7

6 140100127 นางสาว จริญญา เทพอินทร์ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100129 นางสาว ทิพวรรณ สารขาว คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100130 นางสาว กนกพร หิรัญกนกธร คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 4 ห้อง 343

9 140100131 นางสาว ธัญลักษณ์ อุตมา คณิตศาสตร์

10 140100134 นาย ปรัชญา ฟุง้บัณฑิตสกุล คณิตศาสตร์

11 140100136 นาย ฉันทวัฒน์ ก๋าจารี คณิตศาสตร์

12 140100137 นางสาว อินทิรา นกนาค คณิตศาสตร์

1 140100138 นางสาว บัณฑิตา เทพทิพย์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100140 นางสาว โยธกานต์ จักรค า คณิตศาสตร์ 140100138

3 140100141 นางสาว นารีรัตน์ คล่องกระโจนคีรี คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100145 นางสาว ปรมาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ คณิตศาสตร์ 140100158

5 140100146 นาย วัชรพล บุญเติม คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่8

6 140100147 นางสาว ชุตินันท์ ชาวเหนือ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100148 นางสาว บุษบัน ชมช่ืน คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100152 นางสาว จาตุภา วงศ์ใหญ่ คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 4 ห้อง 344

9 140100155 นางสาว นิตยา คิดชอบ คณิตศาสตร์

10 140100156 นาย หรรษธร จ ารัส คณิตศาสตร์

11 140100157 นางสาว ณัฐสิรีภรณ์ กะรัตน์ คณิตศาสตร์

12 140100158 นางสาว ธัญญารัตน์ วงค์ศรี คณิตศาสตร์

หน้าที ่4



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100159 นางสาว ธัญญาพร แสนแฝง คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100160 นาย วิษณุ ค ามี คณิตศาสตร์ 140100159

3 140100161 นางสาว อัจฉรา ตราเทพ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100162 นาย ภาณุวัฒน์ ฉัตรอินตา คณิตศาสตร์ 140100172

5 140100163 นางสาว ประกายเดือน ซ่ือสัตย์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่9

6 140100164 นางสาว สกาวนภา แสนใหม่ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100166 นางสาว อารีรัตน์ อินต๊ะวัน คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100167 นางสาว ภานุมาศ เรือนสอน คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 4 ห้อง 345

9 140100169 นางสาว จารุมนต์ มะโนวงค์ คณิตศาสตร์

10 140100170 นาย พุฒิพงศ์ แดงชิว คณิตศาสตร์

11 140100171 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เนตรสุรางค์ ธีระธรรม คณิตศาสตร์

12 140100172 นางสาว แพรวนภา มโนวรรณ์ คณิตศาสตร์

1 140100175 นางสาว เสาวลักษณ์ พะยิ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100176 นาย ณัชพล สมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ 140100175

3 140100177 นางสาว ภาวิณี สุวศินจรัสกุล คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100178 นาย ธรรมรัตน์ สุขสนาน คณิตศาสตร์ 140100191

5 140100181 นาย เกียรติศักด์ิ สังวัตถุ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่10

6 140100182 นาง เฟือ่งฟ้า ยศอ้าย คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100183 นาย อะเลผะ เส่มิ คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100184 นางสาว ตวงรัตน์ ยะจอม คณิตศาสตร์ อาคาร 3 เรือนรัตน์ ช้ัน 4 ห้อง 346

9 140100186 นางสาว ขวัญนภา เหมะธุลิน คณิตศาสตร์

10 140100187 นางสาว ณหทัย จินายะ คณิตศาสตร์

11 140100188 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพงษ์ จริยา คณิตศาสตร์

12 140100191 นางสาว จิรนันท์ หาวีระ คณิตศาสตร์

หน้าที ่5



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100192 นาย ทินกร อินต๊ะ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100193 นางสาว สิริกาญจนา เลิศด าเนิน คณิตศาสตร์ 140100192

3 140100196 นาย ศุภชีพ โชติธนโยธิน คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100198 นาย ธนดล อินต๊ะจันทร์ คณิตศาสตร์ 140100214

5 140100200 นางสาว อาทิตยา ฉลองมโน คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่11

6 140100202 นางสาว กาญจนาภรณ์ วงศ์ไชย คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100203 นาง สุทิศา ตาเจริญเมือง คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100205 นาย สุทธิ ฤทัยกร่ิม คณิตศาสตร์ อาคาร 5 วชิระ ชั้น 3 ห้อง 531

9 140100207 นางสาว จินตนาพร ตาบุญ คณิตศาสตร์

10 140100208 นางสาว สุธิษา เพิม่อุตสาห์ คณิตศาสตร์

11 140100211 นางสาว อุไรลักษณ์ สังกะสี คณิตศาสตร์

12 140100214 นาย รัชตะ งาตัน คณิตศาสตร์

1 140100215 นางสาว พัชราพร มณีวรรณ์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100216 นางสาว โสรยา ทิตย์วงค์ คณิตศาสตร์ 140100215

3 140100218 นาย วุฒิพันธ์ ไชยศิลป์ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100219 นางสาว อัจฉราวรรณ สิทธิมงคล คณิตศาสตร์ 140100235

5 140100221 นาย ชุณหวิทย์ มงคล คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่12

6 140100224 นาย สกุล ไชยวงค์ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100226 นางสาว ปฏิมาพร วงศ์ใหญ่ คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100229 นาย โกวิท ใจมูล คณิตศาสตร์ อาคาร 5 วชิระ ชั้น 3 ห้อง 532

9 140100231 นาย ฐณธรณ์ ทิพละ คณิตศาสตร์

10 140100233 นางสาว จิราวรรณ ศรีวรรณ์ คณิตศาสตร์

11 140100234 นางสาว ลลิตา แต้มดี คณิตศาสตร์

12 140100235 นาง จันทร์จิรา คงข า คณิตศาสตร์

หน้าที ่6



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100236 นางสาว พรรณนิภา อาชาไนยศักด์ิ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100237 นางสาว ไพรจิตรา เรือนมี คณิตศาสตร์ 140100236

3 140100238 นางสาว ชริตรา ฝ้ันริยะ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100241 นาย จักรพันธ์ คิดชัย คณิตศาสตร์ 140100255

5 140100242 นางสาว วรรณิสา เมืองโคตร คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่13

6 140100243 นาย สุรัฐ ถนอมวรกุล คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100248 นางสาว สุภาวดี ตาขัน คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100250 นางสาว กวิณนา ตาสุรินทร์ คณิตศาสตร์ อาคาร 5 วชิระ ชั้น 3 ห้อง 533

9 140100251 นางสาว ณัฏฐณิชา ค าแหลง คณิตศาสตร์

10 140100252 นาย ไพรัช ดิลกอมรคีรี คณิตศาสตร์

11 140100253 นางสาว สุชาดา เตมู คณิตศาสตร์

12 140100255 นางสาว ชนัญญา ศรีวิลัย คณิตศาสตร์

1 140100256 นางสาว สายธาร พุทธัง คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100257 นางสาว การเกต อารยา คณิตศาสตร์ 140100256

3 140100258 นาย เจษฏา บุญสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100259 นางสาว ศิริพร สวัสด์ิจิตต์ คณิตศาสตร์ 140100267

5 140100260 ว่าท่ีร้อยตรี เอกพงษ์ ฤาชัย คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่14

6 140100261 นางสาว ณัฐริกา ปอสี คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100262 นางสาว ฟ้าใส อริยะปฐมกิจ คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100263 นางสาว ณัฐติกา จันพรมมิน คณิตศาสตร์ อาคาร 5 วชิระ ชั้น 4 ห้อง 541

9 140100264 นาย ณัฐนันท์ ยาวิไชย คณิตศาสตร์

10 140100265 นางสาว ประภัสสร มันเทศสวรรค์ คณิตศาสตร์

11 140100266 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ โปธาสุ คณิตศาสตร์

12 140100267 นางสาว สุจินดา โปร่งสกุล คณิตศาสตร์

หน้าที ่7



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100268 นาง กมลชนก จิตอารี คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100269 นางสาว นวรัตน์ พรมมา คณิตศาสตร์ 140100268

3 140100270 นางสาว ณัฐกฤตา วิริยา คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100271 นาย ไพรัตน์ อินต๊ะ คณิตศาสตร์ 140100285

5 140100275 นาย อรรณพ พรมดี คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่15

6 140100276 นางสาว พิทัยรัตน์ เผือกดิบ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100277 นางสาว เอมิกา ลือยศ คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100279 นางสาว รมย์ธีรา ใจดง คณิตศาสตร์ อาคาร 5 วชิระ ชั้น 4 ห้อง 542

9 140100281 นางสาว พรธิวา ใจนวล คณิตศาสตร์

10 140100283 นางสาว ธันยพร ลือชา คณิตศาสตร์

11 140100284 นางสาว รัฐกรณ์ อิ่มจันทร์ คณิตศาสตร์

12 140100285 นางสาว วัชโรบล พุทธทรง คณิตศาสตร์

1 140100288 นาย ทวีศักด์ิ เผ่าปัญญา คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100289 นาย ธนากร นิลอุบลพันธ์ คณิตศาสตร์ 140100288

3 140100291 นางสาว สุชาดา สีเสน คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100292 นาย ณัฏฐ์พล ภูติศานติสกุล คณิตศาสตร์ 140100300

5 140100293 นางสาว อัญชลี วรรณชัย คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่16

6 140100294 นางสาว ขวัญณพรรธน์ มูลรังษี คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100295 นาย วันชัย ปันดอน คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100296 นางสาว เจนจิรา ไข่แก้ว คณิตศาสตร์ อาคาร 5 วชิระ ชั้น 4 ห้อง 543

9 140100297 ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ถนอมจิตดี คณิตศาสตร์

10 140100298 นางสาว จุติพร เทพนากิจ คณิตศาสตร์

11 140100299 นาย ณัฐนนท์ ราชา คณิตศาสตร์

12 140100300 นางสาว จตุรพร หมื้อชุม คณิตศาสตร์

หน้าที ่8



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140100301 นาย จีรวัฒน์ พุทธวงค์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140100302 นาย พลวัฒน์ เสตะสุหัท คณิตศาสตร์ 140100301

3 140100303 นางสาว กัลยรัตน์ เจริญสุข คณิตศาสตร์ ถึง 

4 140100304 นางสาว ผุสดี จันทร์กระจ่าง คณิตศาสตร์ 140100312

5 140100305 นางสาว พรนภา กอนไข คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่17

6 140100306 นางสาว สุภาริณี วงศ์ค าลือ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140100307 นาย วันเฉลิม กองแก้ว คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140100308 นางสาว ทิพย์รัศมิ์ อินทนนท์ คณิตศาสตร์ อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 3 หอ้ง 731

9 140100309 นางสาว พรรณี ช่ืนสุขเจริญกุล คณิตศาสตร์

10 140100310 นางสาว พิมณดา ต๊ะชา คณิตศาสตร์

11 140100311 นาง พิกุล วิเคราะห์ดาว คณิตศาสตร์

12 140100312 นางสาว สรินยา ไชยวงศ์ คณิตศาสตร์

1 140100313 นาย วุฒิชัย เตียเจริญ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 020100519 นางสาว สุภาพร ศิริ คณิตศาสตร์ 140100313

3 080100165 นาย อักษร พูลเกตุ คณิตศาสตร์ และ

4 090100270 นางสาว ดาริกา ใหม่ปา คณิตศาสตร์ 020100519 ถึง 170100033

5 090100280 นางสาว ณัฏฌา เจริญพันธ์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่18

6 130100040 นาย เมธัส เร่ิมศรี คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 130100047 นางสาว ศิริลักษณ์ จอมดวง คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 130100234 นางสาว ฐิตาภา ร าไพ คณิตศาสตร์ อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 3 หอ้ง 732

9 130100270 นางสาว ณัชชา แสนใจบาล คณิตศาสตร์

10 130100421 นางสาว ปริยานุช เพิม่ศฤงคาร คณิตศาสตร์

11 130100467 นางสาว ธาริกา ธรรมลังกา คณิตศาสตร์

12 170100033 นางสาว รมย์ฤทัย ชาวชน คณิตศาสตร์

หน้าที ่9



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 170100061 นาง กฤชณัท พิมสาร คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 170100093 นางสาว ณัฐวรรณ กล่ินเดช คณิตศาสตร์ 170100061

3 170100173 นาย ยุทธพงษ์ มุกวิมลมาศ คณิตศาสตร์ ถึง 

4 170100295 นาย วรพล พจนาปิยะกุล คณิตศาสตร์ 510100163

5 170100297 นางสาว ญานิศา แก้วเมืองมูล คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่19

6 170100298 นางสาว อารียา ธิวงศ์ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 170100359 นาย ชนนน สิริธารกุล คณิตศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170100361 นางสาว หนึ่งหทัย พรมเสน คณิตศาสตร์ อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 3 หอ้ง 733

9 180100012 นางสาว จิราภรณ์ แจ้งมรคา คณิตศาสตร์

10 290100040 นางสาว อิสลักษณ์ กฤษณะปราณีต คณิตศาสตร์

11 290100139 นางสาว สโรชา แสนจันทร์ คณิตศาสตร์

12 450100014 นาง ธวัลยา ฤทธิเดช คณิตศาสตร์

1 450100045 นางสาว ปราณี ทาวะดี คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 510100163 นาย วชิระ วจนะแสงสิริ คณิตศาสตร์ 450100045

ถึง 

510100163

ห้องสอบที ่19

สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 3 หอ้ง 734

หน้าที ่10



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200001 นางสาว กรรณิการ์ อานันท์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200003 นางสาว จิราภา กิ่งแก้ว ภาษาไทย 140200001

3 140200004 นางสาว นภาพร กาทู ภาษาไทย ถึง 

4 140200005 นางสาว ภาวิณี ค าธิ ภาษาไทย 140200014

5 140200006 นางสาว ชลดา จุลมุสิ ภาษาไทย ห้องสอบที ่21

6 140200007 นางสาว อลิษา หงษีทอง ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200008 นางสาว ดรัลพร อนันต๊ะ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200009 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทร์เอ้ย ภาษาไทย อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 4 หอ้ง 741

9 140200010 นางสาว พิมพ์พิกา โพธิวงค์ ภาษาไทย

10 140200011 นางสาว กาญจนา จ่อเรือง ภาษาไทย

11 140200012 นาย ชนะภัทรณ์ ภัทรวงศ์ตระกูล ภาษาไทย

12 140200014 นางสาว ศิริพร จันต๊ะซาว ภาษาไทย

1 140200015 นางสาว จันทร์ศรี แก้วศรีสุดา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200017 นางสาว ศรีพร เรืองกิตติเศรษฐ ภาษาไทย 140200015

3 140200018 นางสาว นันทวรรณ ทวีพร ภาษาไทย ถึง 

4 140200019 นางสาว บุษบา อมรอรุณโรจน์ ภาษาไทย 140200030

5 140200020 นางสาว ปิยนุช ปูห่ล้า ภาษาไทย ห้องสอบที ่22

6 140200021 นางสาว นันท์ชนก จาตา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200022 นางสาว ศรีวรรณา วรจักรนามกุล ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200024 นางสาว จิรปรียา เช้ือพระชอง ภาษาไทย อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 4 หอ้ง 742

9 140200025 นางสาว วราภรณ์ ดูพอ ภาษาไทย

10 140200026 นางสาว ผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ ภาษาไทย

11 140200027 นางสาว ปอ ศรีทอง ภาษาไทย

12 140200030 นางสาว วิภาดา ปูล่อย ภาษาไทย

หน้าที ่11



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200031 นางสาว เกศรินทร์ อินทะรน ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200032 นางสาว สุธาสินี ธนาพิพัฒน์ภรณ์ ภาษาไทย 140200031

3 140200033 นางสาว ศุภัทรศรา เพ็ญศิริ ภาษาไทย ถึง 

4 140200034 นางสาว เสาวนีย์ จองค า ภาษาไทย 140200044

5 140200035 นางสาว สุทธิกานต์ การินทร์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่23

6 140200037 นางสาว มะลิวัลย์ เพชรพิชิตชัย ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200038 นางสาว นงคราญ โป่งปันต๊ะ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200039 นางสาว ศิริรัตน์ กันทะเนตร ภาษาไทย อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 4 หอ้ง 743

9 140200041 นาย นเรศ ใจเหล็ก ภาษาไทย

10 140200042 นางสาว มยุรา ปูห่ล้า ภาษาไทย

11 140200043 นางสาว พิมผกา ขจิตเพชรจรัส ภาษาไทย

12 140200044 นางสาว สาธินี ยศวิทยากูล ภาษาไทย

1 140200045 นางสาว มนัสวี ฟองตา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200046 นางสาว วารุณี สะทู ภาษาไทย 140200045

3 140200047 นาย อัษฎาวุธ วรรณะ ภาษาไทย ถึง 

4 140200048 นางสาว วิชุดา พิมพ์ใจประภา ภาษาไทย 140200057

5 140200049 นางสาว วราภรณ์ ทองสว่าง ภาษาไทย ห้องสอบที ่24

6 140200050 นางสาว รัชฎาภรณ์ ตาหล้า ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200051 นางสาว อัญญานี ใจมูล ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200052 นาย นฤเบศร์ กันทะจันทร์ ภาษาไทย อาคาร 7 เรือนรัตน์มณี ช้ัน 4 หอ้ง 744

9 140200053 นางสาว วฤษรา หอยแก้ว ภาษาไทย

10 140200054 นางสาว ชลลดา วสุทวีพูน ภาษาไทย

11 140200056 นางสาว วิมลณัฐ ด๊ิข่อ ภาษาไทย

12 140200057 นาย พรศักด์ิ จันทรทองค า ภาษาไทย

หน้าที ่12



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200058 นางสาว มาลินี สุนิติปัญญาวงศ์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200059 นางสาว พิทยารัตน์ วันมหาชัย ภาษาไทย 140200058

3 140200060 นาง นฤมล จอมธรรม ภาษาไทย ถึง 

4 140200061 นางสาว อัณชยารัศมิ์ ระวิวรรณ ภาษาไทย 140200072

5 140200062 นางสาว รัตนาภรณ์ กันทะยวง ภาษาไทย ห้องสอบที ่25

6 140200063 นางสาว สิริลักษณ์ อาจใจ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200065 นาง สุพัตรา เตจ๊ะแก้ว ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200066 นางสาว กิตติกาญจน์ วรรณใจ ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 1 ห้อง 811

9 140200068 นางสาว วนิดา อภิบาลอรัณย์ ภาษาไทย

10 140200069 นางสาว จิราภรณ์ จริยา ภาษาไทย

11 140200070 นางสาว วัชราภรณ์ จ าปาค า ภาษาไทย

12 140200072 นางสาว กาญจนา ทากาศ ภาษาไทย

1 140200073 นางสาว จันทรา ศักด์ิประทีปกุล ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200074 นางสาว สุภาพร พงษ์พนาไพร ภาษาไทย 140200073

3 140200075 นางสาว ธัญญาเรศ สุริยะ ภาษาไทย ถึง 

4 140200076 นางสาว จามจุรีย์ วงศ์จิรโชติ ภาษาไทย 140200086

5 140200077 นางสาว อัณณ์ณิชา ปองผาติพร ภาษาไทย ห้องสอบที ่26

6 140200078 นางสาว รัชนี กะแจ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200079 นางสาว วรัชยา ปูชิ่ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200080 นางสาว ศศิธร วงศ์อ านาจ ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 1 ห้อง 812

9 140200082 นางสาว อุบลวรรณ์ บุญมะลิกา ภาษาไทย

10 140200083 นาย วีรนัย ปูดี่ ภาษาไทย

11 140200085 นางสาว ญานิศา เกตุรัตนสมบูรณ์ ภาษาไทย

12 140200086 นางสาว ศิริพร ค าใบ ภาษาไทย

หน้าที ่13



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200089 นางสาว เนตรนภา ลุงอ้าย ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200092 นางสาว ธัญธิการ์ ชาติกุลวาณิช ภาษาไทย 140200089

3 140200094 นางสาว แพรวา นีรชาวารี ภาษาไทย ถึง 

4 140200095 นาย ณัทฐดนย์ นุชโสภา ภาษาไทย 140200103

5 140200096 นางสาว เพรชริญา ศรีคมข า ภาษาไทย ห้องสอบที ่27

6 140200097 นางสาว ภัทรินญา มณีวรรณ์ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200098 นางสาว กาญจนา ศิริจันทร์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200099 นาย อานนท์ โนจา ภาษาไทย อาคาร  ชั้น ห้อง

9 140200100 นางสาว วนัชราภา ขันติ ภาษาไทย

10 140200101 นางสาว ศศิธร สิทธิค์งชัย ภาษาไทย

11 140200102 นางสาว นวลักษณ์ แจ่มใส ภาษาไทย

12 140200103 นางสาว พรรณี แก้วกุลเกียรติ ภาษาไทย

1 140200104 นางสาว ชนากานต์ เอกจันทร์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200105 นางสาว สุภัทชา เอกจันทร์ ภาษาไทย 140200104

3 140200106 นางสาว พรไพรศรี คล่องกระโจนคีรี ภาษาไทย ถึง 

4 140200109 นางสาว เจนจิรา เอนกธนเศรษฐ ภาษาไทย 140200118

5 140200110 นางสาว แพรพร ทองโต ภาษาไทย ห้องสอบที ่28

6 140200111 นางสาว สุพรพิศ สุปินะเมธา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200112 นาย ยุทธนา ส าราญศรี ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200113 นาย พบพล สิริพรคุณ ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 1 ห้อง 814

9 140200114 นางสาว ชวิศา วรกานต์ชนดี ภาษาไทย

10 140200115 นางสาว ณัฐฐินันท์ ลือพรม ภาษาไทย

11 140200116 นางสาว นภัสรา ปาติสัตย์ ภาษาไทย

12 140200118 นางสาว วรรณทิพย์ โกพอ ภาษาไทย

หน้าที ่14



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200119 นางสาว อรอมล ขอบวนชน ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200120 นางสาว พิชยา เทพดวงแก้ว ภาษาไทย 140200119

3 140200121 นางสาว บุษยามาศ ปันค ามูล ภาษาไทย ถึง 

4 140200122 นางสาว รุ่งทิวา แสนยอด ภาษาไทย 140200130

5 140200123 นางสาว สุวนันท์ กงมะลิ ภาษาไทย ห้องสอบที ่29

6 140200124 นางสาว อัญชลี เหล็กแหลม ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200125 นางสาว กนกวรรณ แหวนเพ็ชร์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200126 นางสาว ศิริพร สุอุดมสินชัย ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 3 ห้อง 831

9 140200127 นาย ธนาวัฒน์ ธรรมรักษ์ ภาษาไทย

10 140200128 นางสาว ธิรา กนกชลาศัย ภาษาไทย

11 140200129 นางสาว พรสุดา เมืองมา ภาษาไทย

12 140200130 นางสาว เบญจรัตน์ เมืองค า ภาษาไทย

1 140200131 นาย สุเมธ วรรณค า ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200132 นางสาว ปรางค์วิไล โอบอ้อม ภาษาไทย 140200131

3 140200135 นางสาว สุจิตราภรณ์ สายน้ าเย็น ภาษาไทย ถึง 

4 140200136 นางสาว รุ่งทิวา มุค าหล้า ภาษาไทย 140200148

5 140200137 นางสาว แจ่มสุดา ศรีโสดา ภาษาไทย ห้องสอบที ่30

6 140200139 นางสาว ศันสนีย์ สายต๊ิบ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200140 นางสาว ศิริพร ขาวจันทร์ตา ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200142 นางสาว พัทธนันท์ สู้ภัย ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 3 ห้อง 832

9 140200144 นางสาว ณุชานันท์ พันวิลัย ภาษาไทย

10 140200146 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุณัฏฐา บุญเต็ม ภาษาไทย

11 140200147 นางสาว พัชรินทร์ เคทะ ภาษาไทย

12 140200148 นางสาว สุภาพร น้อมพระธรรม ภาษาไทย

หน้าที ่15



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200149 นางสาว กรรณิการ์ พรมเลิศ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200150 นาย ปิยะพงษ์ ค าแสน ภาษาไทย 140200149

3 140200151 นาย ณฐกร อุปยาโน ภาษาไทย ถึง 

4 140200152 นางสาว ศิริลักษณ์ ปูดอก ภาษาไทย 140200164

5 140200153 นางสาว กาญจนา ฟองค า ภาษาไทย ห้องสอบที ่31

6 140200154 นาย สุทธิชัย สิริธารกุล ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200156 นางสาว ทิพวรรณ พิทักษ์คีรีภูมิ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200157 นางสาว การะเกตุ สิทธิกุล ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 3 ห้อง 833

9 140200158 นางสาว ปทุมวดี วาทีปราชย์ ภาษาไทย

10 140200159 นางสาว ชไมพร ถิ่นชาวเขา ภาษาไทย

11 140200160 นางสาว ฐิติชญา พงษ์นุพวง ภาษาไทย

12 140200164 นางสาว ศุภาลักษ์ นะติกา ภาษาไทย

1 140200165 นาย พิสิษฐ์ อุสา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200170 นาย พิทักษ์ ล าพูน ภาษาไทย 140200165

3 140200172 นาย มีชัย ทองกระเจา ภาษาไทย ถึง 

4 140200173 นางสาว นิยาภร สิงขรอนุขน ภาษาไทย 140200183

5 140200175 นางสาว กุสุมา จรูญเมธีวิวัฒน์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่32

6 140200176 นางสาว ทิวาพร ค าฟู ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200177 นางสาว ทับทิม วิไล ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200178 นางสาว วนิดา นวพรกัสสปะ ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 3 ห้อง 834

9 140200179 นางสาว ปริยาภรณ์ กาบบัว ภาษาไทย

10 140200180 นาง บัวพันธ์ จารุเฉลิม ภาษาไทย

11 140200181 นางสาว สุธินันท์ พฤกษาเปล่ียนทิศ ภาษาไทย

12 140200183 นางสาว อรพิน เนตรลัคนา ภาษาไทย

หน้าที ่16



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200184 นางสาว อรพิน เงินพาณิชกิจ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200185 นางสาว อ าพร เย็นร่มธรรม ภาษาไทย 140200184

3 140200186 นางสาว เบญญา กองสม ภาษาไทย ถึง 

4 140200187 นางสาว ปราณี ขยันใหญ่ยิ่ง ภาษาไทย 140200196

5 140200188 นาง สุกัญญา เจริญวงศ์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่33

6 140200189 นางสาว หนึ่งฤทัย มั่งเติม ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200190 นาย เฉลิมชัย ใจยา ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200192 นางสาว นัดดา กันทรค้ าฟ้า ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 4 ห้อง 841

9 140200193 นาย อาทิตย์ เจริญเดช ภาษาไทย

10 140200194 นางสาว เสาวรส โอบอ้อม ภาษาไทย

11 140200195 นาย ดนุสรณ์ บุญเทียม ภาษาไทย

12 140200196 นางสาว นริศรา รจนาสม ภาษาไทย

1 140200197 นางสาว ลดาวัลย์ ศิขรินศานติ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200198 นางสาว กมลทิพย์ พิบูลย์ ภาษาไทย 140200197

3 140200199 นางสาว วธิรดา สุไพบูลย์นิติกุล ภาษาไทย ถึง 

4 140200200 นาย เรืองฤทธิ์ มีมาตรฐาน ภาษาไทย 140200211

5 140200201 นางสาว นิลุบล จันทร์ขอด ภาษาไทย ห้องสอบที ่34

6 140200202 นางสาว ลลิตา ถาวร ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200203 นางสาว กัลญาณี ใหม่ปา ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200205 นาย ไพศิฐ เรือนเมา ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 4 ห้อง 842

9 140200206 นางสาว กาญจนา จองดี ภาษาไทย

10 140200207 นางสาว นิภาภรณ์ ร่ืนชีวิน ภาษาไทย

11 140200208 นางสาว กันยาลักษณ์ ศักด์ิคงนันทกุล ภาษาไทย

12 140200211 นางสาว ทิพาวรรณ คีรีรัตนะค ารณ ภาษาไทย

หน้าที ่17



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200212 นาย เฉลิมชัย ช่ืนสุขเจริญกุล ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200213 นางสาว อาริษา ดีลิ ภาษาไทย 140200212

3 140200215 นางสาว พัชรญดา โอบเอื้อ ภาษาไทย ถึง 

4 140200216 นาย ธวัชชัย พินิจวีรกุล ภาษาไทย 140200225

5 140200217 นาย คณปกรณ์ จันทร์สมบูรณ์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่35

6 140200218 นาย ประชัน บุญเทียม ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200219 นางสาว ปริศนา สาครินทร์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200220 นางสาว สุฤทัย ดิลกพาณิชย์กุล ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 4 ห้อง 843

9 140200221 นาย วิทยา ชลธีอุดมเดช ภาษาไทย

10 140200222 นางสาว เบญจวรรณ พะทิ ภาษาไทย

11 140200224 นางสาว วริศรา เทียนรุ่งแสง ภาษาไทย

12 140200225 นางสาว ฤดี ชนวาศิลป์ ภาษาไทย

1 140200226 นางสาว รุ่งทิวา วิมลวุฒิวงศ์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200227 นาย ธีร์นิพัทธ์ อิมิวัฒน์ ภาษาไทย 140200226

3 140200228 นางสาว วีนา ทิพย์ทา ภาษาไทย ถึง 

4 140200229 นางสาว ประภัสสร ดอกสนธิ์ ภาษาไทย 140200239

5 140200230 นางสาว วิจิตรา ใจหล้า ภาษาไทย ห้องสอบที ่36

6 140200231 นางสาว กมลฉัตร ปันจิต๊ะ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200232 นางสาว วไลลักษณ์ หฤทัยอุดมศักด์ิ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200233 นาย วัศพล นุกา ภาษาไทย อาคาร 8 ศรีมรกต ชั้น 4 ห้อง 844

9 140200236 นางสาว ดวงลดา จุมปาดง ภาษาไทย

10 140200237 นางสาว สภิญญา ศรีโสภา ภาษาไทย

11 140200238 นาย วรพจน์ มังกาละ ภาษาไทย

12 140200239 นางสาว เกษร วนาสินคฤหาสน์ ภาษาไทย

หน้าที ่18



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200240 นาย เศกสันต์ แซ่ย้าง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200241 นางสาว สุนารี ขุนสุริชัย ภาษาไทย 140200240

3 140200242 นางสาว สุกัญญา บุญปัน๋ ภาษาไทย ถึง 

4 140200244 นางสาว เจนจิรา คร่อมชัยภูมิ ภาษาไทย 140200253

5 140200245 นางสาว วิยะดา เรืองกิตติเศรษฐ ภาษาไทย ห้องสอบที ่37

6 140200246 นางสาว เดือนเพ็ญ คีรีอนันต์กิจ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200247 นาย รพีพงศ์ พนาสันติกุล ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200249 นางสาว เบญจวรรณ พรหมเสน ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1031

9 140200250 นาย ธนเวส แซ่มัว ภาษาไทย

10 140200251 นางสาว กิติชา อินทจันทร์ ภาษาไทย

11 140200252 นางสาว วริศรา ใจแก้ว ภาษาไทย

12 140200253 นางสาว กันต์ฤทัย จงจิตรเสรี ภาษาไทย

1 140200254 นางสาว ทัศนีย์ ศิริวรรณ์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200255 นางสาว มณีรัตน์ แก้วสุก ภาษาไทย 140200254

3 140200256 นางสาว นิศามณี บรรพตค้ าจุน ภาษาไทย ถึง 

4 140200257 นาย วรายุทธ์ นันทานนท์ ภาษาไทย 140200267

5 140200258 นาย พิเชษฐ พิทาค า ภาษาไทย ห้องสอบที ่38

6 140200259 นางสาว อนงค์ ศรีพรม ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200261 นางสาว ธัญญากร ฟองศรี ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200263 นางสาว ชนัดดา คัมภีร์ชัย ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1032

9 140200264 นางสาว ศิรินันท์ กาญจนนิวัฒน์ ภาษาไทย

10 140200265 นางสาว สุดารัตน์ ทิประมูล ภาษาไทย

11 140200266 นาย ศิวกร สุ่นทอง ภาษาไทย

12 140200267 นางสาว สุดาพร พงศ์ประทีปชัย ภาษาไทย

หน้าที ่19



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200269 นางสาว อลิน อินต๊ะ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200270 นางสาว ศิริขวัญ ทาดวงแดน ภาษาไทย 140200269

3 140200271 นางสาว ปราณี ลาวะ ภาษาไทย ถึง 

4 140200273 นาง พัทธนันท์ ปันเดง ภาษาไทย 140200283

5 140200274 นางสาว จันทรกานต์ บงกชกุสุมาลย์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่39

6 140200275 นางสาว พัขรา ยิ่งสินสุวิทย์ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200276 นางสาว พิมพ์ชนก รุ่งสาโรจน์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200277 นางสาว สุวนันท์ บูรณี ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1034

9 140200279 นาย ทิวากร สุริยศ ภาษาไทย

10 140200281 นางสาว วรัญญา แก้วดอกรัก ภาษาไทย

11 140200282 นางสาว สุดฤทัย พิทักษ์แสงเทียน ภาษาไทย

12 140200283 นางสาว พกาวรรณ บิดขุนทด ภาษาไทย

1 140200284 นางสาว ปานิตา ชัชวาลวงศา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200286 นางสาว นิตยา นิธิชโลทร ภาษาไทย 140200284

3 140200287 นางสาว จิราภา เจริญผล ภาษาไทย ถึง 

4 140200289 นางสาว เบญจกัลยาณี พิทาค า ภาษาไทย 140200297

5 140200290 นางสาว น้ าทิพย์ รัตนปัญญาธร ภาษาไทย ห้องสอบที ่40

6 140200291 นางสาว วรัญญา สุจันทร์ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200292 นางสาว จีรพรรณ แซ่ใจ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200293 นางสาว อารีรัตน์ สิทธิวงศ์ ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1035

9 140200294 นางสาว กุลวรางค์ สานุ ภาษาไทย

10 140200295 นางสาว ศศิประภา ค าสุข ภาษาไทย

11 140200296 นาย สุภกฤษ กรรมชนะ ภาษาไทย

12 140200297 นางสาว ตวิษา บุญเสริฐ ภาษาไทย

หน้าที ่20



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200298 นาย ปณตฌ์ สนศิริ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200299 นางสาว กันตินันท์ อินทะนะ ภาษาไทย 140200298

3 140200300 นางสาว ศิริพร โสมมนัสเจริญ ภาษาไทย ถึง 

4 140200301 นางสาว จินตนา แก้ววงษ์ ภาษาไทย 140200309

5 140200302 นางสาว กัญญาณี มอญยิ่ง ภาษาไทย ห้องสอบที ่41

6 140200303 นางสาว อรณิชา สอนสมฤทธิ์ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200304 นางสาว เบญจมาศ เชียงแก้ว ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200305 นางสาว กาญจนา ญาวิละ ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1036

9 140200306 นางสาว เจนติยา มังคลาด ภาษาไทย

10 140200307 นางสาว ศุภลักษณ์ บุญพิทักษ์กุล ภาษาไทย

11 140200308 นางสาว ณัฐทิวาพร กนกธาดาสกุล ภาษาไทย

12 140200309 นาย วุฒิพล มุ่งพิทักษ์ไพร ภาษาไทย

1 140200310 นางสาว ณลิลาภรณ์ ปันทะธง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200311 นางสาว พีรญา กัญญาเกิดกุล ภาษาไทย 140200310

3 140200312 นางสาว รพีพรรณ ออแก้ว ภาษาไทย ถึง 

4 140200313 นางสาว ภัทรา พนารุ่มร่ืน ภาษาไทย 140200323

5 140200314 นางสาว พิราวรรณ สกุณาไพร ภาษาไทย ห้องสอบที ่42

6 140200316 นาย ไตรรัตนี สมัครสามัคคี ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200317 นางสาว วรณัน ศรีมูล ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200319 นางสาว ประภาพร โยระภัตร ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1037

9 140200320 นางสาว อิชยา ยอมค า ภาษาไทย

10 140200321 นางสาว จิรามาศ อุ่นบาล ภาษาไทย

11 140200322 นางสาว นิภาพร ศีรีรักษ์สกุล ภาษาไทย

12 140200323 นาย ชญานนท์ ก๋าต๊ะ ภาษาไทย

หน้าที ่21



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200324 นางสาว รมิตา ชมชัยรัตน์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200325 นางสาว บุษยากร กันทะมาลา ภาษาไทย 140200324

3 140200329 นางสาว ธนิภรณ์ ธวัชฤกษ์ ภาษาไทย ถึง 

4 140200330 นาง ธิดารัตน์ ค าเรือน ภาษาไทย 140200340

5 140200332 นางสาว แสงดาว ปูแ่สน ภาษาไทย ห้องสอบที ่43

6 140200333 นางสาว ฐิติภัสสร อ่วมบุตร ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200334 นางสาว เจมจิรา สาริกานนท์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200335 นาย สัมฤทธิ์ ค าทิพย์ ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 3 หอ้ง 1038

9 140200336 นางสาว ภรณ์ทิพย์ พืน้งาม ภาษาไทย

10 140200338 นางสาว พรรณิกา ศรีธิ ภาษาไทย

11 140200339 นาย สุพรรษา กาศรีวิชัย ภาษาไทย

12 140200340 นางสาว ณัฐพร สมวถา ภาษาไทย

1 140200342 นางสาว มัทนา ไพรสงเคราะห์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200343 นางสาว ณภัทชา ธงฉัตรวิลัย ภาษาไทย 140200342

3 140200344 นางสาว กมลพร สุวิรัตน์ ภาษาไทย ถึง 

4 140200345 นางสาว แสงดาว กานนภูม ภาษาไทย 140200353

5 140200346 นางสาว นิศารัตน์ สิปินะ ภาษาไทย ห้องสอบที ่44

6 140200347 นางสาว พีรวรรณ์ จารุศิลปฺกิตติกุล ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200348 นาย ภูมิพัฒน์ ปูโ่ก ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200349 นางสาว กรรณิกา แซ่ย่าง ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1041

9 140200350 นาย จีกรพงษ์ ตาไฝ ภาษาไทย

10 140200351 นาย นคร ฟัน้เฟือย ภาษาไทย

11 140200352 นางสาว เมธิตรา นาเต๋จ๊ะ ภาษาไทย

12 140200353 นางสาว สายพิณ สุขศรีกระสินธุ์ ภาษาไทย

หน้าที ่22



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200355 นางสาว วิมลรัตน์ ปอรอ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200356 นางสาว ศุภานัน ไตรรัตนสกุล ภาษาไทย 140200355

3 140200357 นางสาว ศิริกัญญา ล้ าเลิศ ภาษาไทย ถึง 

4 140200358 นางสาว อรณัชชา จอมเมือง ภาษาไทย 140200368

5 140200359 นางสาว รัชนีกร หาญโชคชัย ภาษาไทย ห้องสอบที ่45

6 140200360 นางสาว ดารณี ศักด์ิคงนันทกุล ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200362 นางสาว กมลรัตน์ วาทอุดม ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200363 นาย ฉัตร์ณพัฒน์ ด ารงเลิศเอก ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1042

9 140200364 นางสาว พรธีรา กุลีแก้ว ภาษาไทย

10 140200366 นางสาว วัศยา เลาหาง ภาษาไทย

11 140200367 นางสาว พิยา หรูเลิศพร ภาษาไทย

12 140200368 นางสาว วิชชุดา ไชยรัตน์ ภาษาไทย

1 140200369 นาย ณัฐกร ลือชัย ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200372 นางสาว ศุภลักษณ์ ปูหลู ภาษาไทย 140200369

3 140200373 นางสาว ณัฏฐ์ลิตา ธรรมวรรณ์ ภาษาไทย ถึง 

4 140200374 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัสรา รอดอยู่ยืน ภาษาไทย 140200383

5 140200375 นางสาว อรวรรณ บรรทา ภาษาไทย ห้องสอบที ่46

6 140200376 นางสาว จิราพรรณ พรมแสน ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200377 นางสาว พิมพ์ลภัส พยัคจันทร์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200378 นางสาว ทองรักษ์ ภูผาอารักษ์ ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1044

9 140200379 นางสาว พิมลพรรณ เลิศพันธ์กุศล ภาษาไทย

10 140200381 นาย โชคชัย ชมถิ่น ภาษาไทย

11 140200382 นาย สันติชัย ไชยเบ้า ภาษาไทย

12 140200383 นางสาว นัจนันต์ ผุดผ่อง ภาษาไทย

หน้าที ่23



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200384 นางสาว แจ่มใส สิทธิค์งชื่น ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200387 นางสาว สุธิมา สุจริตสวัสด์ิ ภาษาไทย 140200384

3 140200388 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปสุตา ค ามาเร็ว ภาษาไทย ถึง 

4 140200389 นางสาว ดลยา คงคาสัมฤทธิ์ ภาษาไทย 140200398

5 140200390 นางสาว ฤทัยรัตน์ ชัยพิบูลวงษ์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่47

6 140200391 นางสาว แสงอี ปัญญา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200392 นางสาว อรพินท์ กิจปรีดาไพร ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200393 นางสาว ปวีณ์ธิดา ค าแสง ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1045

9 140200394 นางสาว อนุธิดา วนากุลพิทักษ์ ภาษาไทย

10 140200396 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บงกชวิจิตรรุ่ง ภาษาไทย

11 140200397 นาย รัฐพงษ์ เงินดี ภาษาไทย

12 140200398 นาย อัครพนธ์ วงค์กันชัย ภาษาไทย

1 140200399 นาย ไอศูรย์ บุญรัง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200400 นาย อนุวัฒน์ ไพรปรีชากุล ภาษาไทย 140200399

3 140200401 นางสาว เจิดนภา ธารสุขพินิจ ภาษาไทย ถึง 

4 140200402 นาย ณัฐพงศ์ ใจด้วง ภาษาไทย 140200411

5 140200403 นางสาว จิราวรรณ พุทธมูล ภาษาไทย ห้องสอบที ่48

6 140200404 นางสาว นิรัชรา ค ายา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200405 นางสาว พิมลรัตน์ ภูษิตนิเวศน์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200406 นางสาว วรฤทัย อินต๊ะค า ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1046

9 140200407 นางสาว สุภาพรรณ ถาวรชัยสถิต ภาษาไทย

10 140200409 นางสาว ลลิตา เลาหาง ภาษาไทย

11 140200410 นางสาว พิกุล วิริยศิลา ภาษาไทย

12 140200411 นางสาว อัญชลี ธีรกนกศีรี ภาษาไทย

หน้าที ่24



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200414 นางสาว อมฤตา วรทรัพย์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200415 นางสาว ฬุจิพัชญ์ ชุมภู ภาษาไทย 140200414

3 140200416 นางสาว เพ็ญนภา ชีพวาณิชเกษตร ภาษาไทย ถึง 

4 140200417 นาย ณัฐวุฒิ ต่วนชะเอม ภาษาไทย 140200427

5 140200418 นางสาว จันทณาพร เวียงสุขเกษม ภาษาไทย ห้องสอบที ่49

6 140200420 นางสาว รัตนา ธิรังษี ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200422 นางสาว จิราภรณ์ ประสาน ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200423 นางสาว เกษร ทุ่งเมืองทอง ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1047

9 140200424 นางสาว รวิษฎา ศรีมงคล ภาษาไทย

10 140200425 นางสาว พชรกมล กสินเลิศ ภาษาไทย

11 140200426 นาย กิตติ เตอะเลอะ ภาษาไทย

12 140200427 นาง สายสุนีย์ ราชแสนศรี ภาษาไทย

1 140200428 นางสาว วายุรี ศรีพฤกษ์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200429 นาย วิทยา บุญยะมหา ภาษาไทย 140200428

3 140200430 นางสาว พรพิมล จะกิ๊ ภาษาไทย ถึง 

4 140200432 นาย วีวัธน์ เอื้องวิจิตร ภาษาไทย 140200442

5 140200434 นาย เฉลิมพล โกศลผดุงกิจ ภาษาไทย ห้องสอบที ่50

6 140200435 นางสาว ศศินา กฤติกายิ่งสกุล ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 140200436 นางสาว อภิชญา ช่ือหลาย ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140200438 นางสาว ณัฐชกร สุจริตสวัสด์ิ ภาษาไทย อาคาร 10 เพชรรัตนราชสุดา ช้ัน 4 หอ้ง 1048

9 140200439 นาย ประเสริฐ แซ่หาง ภาษาไทย

10 140200440 นาย สุทธิพงษ์ แก้วจีน ภาษาไทย

11 140200441 นางสาว สายพิน ปูเ่ป็ง ภาษาไทย

12 140200442 นาย ธนาวุฒิ วงค์แว่น ภาษาไทย

หน้าที ่25



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140200443 นางสาว สุรีรัตน์ สารภักด์ิ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 140200444 นางสาว บงกช พรมอินทร์ ภาษาไทย 140200443 ถึง 140200446

3 140200445 นางสาว โสรชา จันทร์แก้ว ภาษาไทย และ

4 140200446 นาย ทศพล มาลาชัยกุล ภาษาไทย 020200027 ถึง 130200074

5 020200027 นาย ปภังกร ยาสมุทร ภาษาไทย ห้องสอบที ่51

6 090200025 นางสาว พรทิวา อินทพงษ์ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 090200034 นางสาว ณภัทริน พังจันตา ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 090200059 นางสาว พรพรรณ พัฒนาพนาพล ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1221

9 130200024 นางสาว สุธินันท์ วรรณโสภา ภาษาไทย

10 130200038 นางสาว สุฤทัย วงศ์วุฒิพร ภาษาไทย

11 130200044 นางสาว ณัชนันท์ พันธ์วงศ์ ภาษาไทย

12 130200074 นางสาว ชวาลิน จันสม ภาษาไทย

1 130200095 นางสาว สมฤทัย สุจาค า ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 130200102 นาย จิตภาณุ ช่ืนจิตทวีศักด์ิ ภาษาไทย 130200095

3 130200104 นาย ธนกฤต สีสว่าง ภาษาไทย ถึง 

4 130200177 นางสาว มธุรส อาชีพบริสุทธิ์ ภาษาไทย 130200295

5 130200187 นางสาว อภิชญา ค าวัง ภาษาไทย ห้องสอบที ่52

6 130200195 นางสาว สุพัตรา ฉางข้าวไชย ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 130200198 นางสาว พัณณิตา มาประสงค์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 130200219 นางสาว ฑิตยา สนั่นก้อง ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1222

9 130200262 นางสาว รัตติกาล ส าเนียง ภาษาไทย

10 130200267 นางสาว ธัญญารักษ์ ไชยวงค์ค า ภาษาไทย

11 130200286 นางสาว นัยน์นภา เป็งลือใจ ภาษาไทย

12 130200295 นางสาว ปิยรัตน์ รู้ดี ภาษาไทย

หน้าที ่26



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 130200302 นาย อภิรมย์ ค่าซ้ือ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 130200326 นางสาว พรชิตา อายุยืน ภาษาไทย 130200302

3 130200331 นาง กมลลักษณ์ แก้วค าปา ภาษาไทย ถึง 

4 130200349 นาย อภิรักษ์ สุวรรณ ภาษาไทย 130200443

5 130200361 นางสาว กฤติยา ขาววรรณ ภาษาไทย ห้องสอบที ่53

6 130200368 นาย พิบูล มงคลจรรยาภัค ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 130200418 นางสาว สุภัทรา หลุยบุญเป็ง ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 130200420 นางสาว ศิริลาวัลย์ แสงทอง ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1223

9 130200423 นาง ประภาภรณ์ ทิพย์แก้ว ภาษาไทย

10 130200424 นางสาว ภาณุมาส รังษี ภาษาไทย

11 130200436 นางสาว กัญธนัช ไชยกุล ภาษาไทย

12 130200443 นางสาว วจีรัตน์ รักษ์พิชญาภัค ภาษาไทย

1 130200454 นางสาว จิณณ์ณิตา อารีย์โอ๊ด ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 130200474 นางสาว นงลักษณ์ พงศ์พนาสวัสด์ิ ภาษาไทย 130200454

3 130200478 นางสาว ชนัดดา ปัญญายม ภาษาไทย ถึง 

4 130200482 นางสาว สิริญญา กาจิตร ภาษาไทย 170200003

5 130200491 นางสาว กัญญาภัค โพธิยา ภาษาไทย ห้องสอบที ่54

6 130200504 นางสาว ศิริพร แสนใจ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 130200505 นางสาว วาสนา ฟูเสน่ห์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 130200506 นาย คงชนะ ยาแปง ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1224

9 130200507 นางสาว วัชราพร เจริญพัฒนากุล ภาษาไทย

10 130200536 นางสาว จีระภรณ์ ทวิบุตร ภาษาไทย

11 130200557 นาย ศุภวิชญ์ โชติธนโยธิน ภาษาไทย

12 170200003 นางสาว สุภาพร จันทร์ค า ภาษาไทย

หน้าที ่27



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 170200013 นางสาว กันตยา ไชยมาลา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 170200026 นางสาว กาญจนา อินต๊ะพันธ์ ภาษาไทย 170200013

3 170200042 นางสาว กาญจนา ยะค าป้อ ภาษาไทย ถึง 

4 170200043 นาย ณัฐวุฒิ จัตุรงค์เดโชชัย ภาษาไทย 170200134

5 170200044 นางสาว สันศรี ช่ืนสุขเจริญกุล ภาษาไทย ห้องสอบที ่55

6 170200045 นางสาว ชรินธร เกษมเลิศตระกูล ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 170200055 นาย สุทธิพงศ์ วงค์อินทร์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170200098 นางสาว ปิยณัฐ กันทรสว่าง ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1225

9 170200108 นางสาว ศรัทธา หัตถา ภาษาไทย

10 170200129 นางสาว ลิตาภัทร ไชยชนะ ภาษาไทย

11 170200133 นางสาว จันทร์วงศ์ สิริประกอบศักด์ิ ภาษาไทย

12 170200134 นางสาว วนัชญา แซ่ท้าว ภาษาไทย

1 170200144 นางสาว พรสวรรค์ จะแก ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 170200151 นางสาว กมลรัตน์ ถามัง ภาษาไทย 170200144

3 170200152 นาย จักรพงษ์ สุภาใจ ภาษาไทย ถึง 

4 170200159 นางสาว วันเพ็ญ ทายศ ภาษาไทย 170200253

5 170200160 นาย นฤพล เดอะโพ ภาษาไทย ห้องสอบที ่56

6 170200161 นางสาว สุธิดา วิชัย ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 170200166 นางสาว ศิริพร ปรีชาโปร่ง ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170200197 นางสาว พิชชาอร โชคชัยหาญ ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1226

9 170200212 นาย ณภัทร์ชวัฒน์ ชมภูศรี ภาษาไทย

10 170200223 นาย ลิขิต เกตุเรือน ภาษาไทย

11 170200228 นางสาว มาลิสา สนวิเศษณ์ ภาษาไทย

12 170200253 นาย ปรีดา ปิน่งาม ภาษาไทย

หน้าที ่28



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 170200266 นางสาว วรรณษา จอมแสง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 170200267 นางสาว อังคณา คล่องดารณี ภาษาไทย 170200266

3 170200282 นางสาว ศุภาพิชญ์ โชคชัยร่วมสกุล ภาษาไทย ถึง 

4 170200289 นางสาว วราพร พยุงดาวเรือง ภาษาไทย 170200381

5 170200293 นางสาว พรรณี อุ่นอุดมวนา ภาษาไทย ห้องสอบที ่57

6 170200294 นางสาว วลัยพร มณีเกยูร ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 170200306 นางสาว พัชราพร ดวงกมลพิทักษ์ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170200310 นางสาว อารีวรรณ กรรณิกา ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1227

9 170200342 นางสาว วรรณกานต์ ศิริดอนชัย ภาษาไทย

10 170200344 นางสาว พิมพ์วลี สาครธ ารง ภาษาไทย

11 170200359 นางสาว วาสนา วนาวิเศษศรี ภาษาไทย

12 170200381 นาย จั๋นหล้า ดาวเรืองผดุง ภาษาไทย

1 170200384 นางสาว บัวตอง เจริญฑโชคมหันต์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 170200394 นาย พาเดิมพงษ์ ยืนยงคีรีมาศ ภาษาไทย 170200384

3 170200401 นาย ศรัณย์ชัย สิทธิค์งชลิต ภาษาไทย ถึง 

4 170200418 นางสาว จตุพร ปันเบ้า ภาษาไทย 170200537

5 170200422 นางสาว รัตนาภรณ์ จันทร์ค า ภาษาไทย ห้องสอบที ่58

6 170200450 นางสาว กัลยาณี ศิลปชัย ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 170200451 นางสาว ชนากานต์ ค าอ้าย ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170200453 นางสาว อัญชลี มะนาวหวาน ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 2 ห้อง 1228

9 170200477 นางสาว สุนารี รวีโชตินโคทร ภาษาไทย

10 170200523 นางสาว พิมพ์พิศา โคโดะ ภาษาไทย

11 170200525 นางสาว สุนาลักษณ์ บุญนิตย์ ภาษาไทย

12 170200537 นางสาว ศศิมาภรณ์ จอมใจตระกูล ภาษาไทย

หน้าที ่29



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 170200547 นาย กิตต์ิธเนศ นะที ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 170200551 นางสาว นันทวดี มณีธร ภาษาไทย 170200547

3 230200012 นางสาว วรรณิดา ทวีชาติ ภาษาไทย ถึง 

4 230200044 นางสาว นัชชา ชัยวงค์ ภาษาไทย 450200091

5 250200377 นางสาว อาซียา ฮะซาเล็ม ภาษาไทย ห้องสอบที ่59

6 290200073 นางสาว จิรัชญา บุดดี ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 380200114 นางสาว พัชรพร เพ็ชรชนะ ภาษาไทย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 450200019 นาย กวิน ภิญโญภาพพงษ์ ภาษาไทย อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 3 ห้อง 1232

9 450200028 นาย ชยันต์ ผู้ดอก ภาษาไทย

10 450200069 นางสาว รัชนี หทัยทิพย์ ภาษาไทย

11 450200080 นาย สุเมธี เหล็กยอง ภาษาไทย

12 450200091 นางสาว พัชรา ทวีเลิศพาณิชย์ ภาษาไทย

1 450200099 นาย ธวัชชัย เลิศรัตนดวง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 450200104 นางสาว สุพัตรา งามจิตเจริญ ภาษาไทย 450200099

3 500200013 นางสาว อรยา แก้วปัน๋ ภาษาไทย ถึง 

4 600200147 นางสาว สุดารัตน์ ชอบชน ภาษาไทย 600200147

ห้องสอบที ่60

สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 3 ห้อง 1233

หน้าที ่30



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141700001 นางสาว เพชรดารินทร์ เดชชลธี เคมี เลขประจ าตัวสอบ 

2 141700002 นางสาว ปฐมาวดี เกี้ยวสุนทร เคมี 141700001

3 141700003 นางสาว อรณิชา สืบวงค์ เคมี ถึง 

4 141700004 นางสาว นลินี เหรียญสุวรรณ เคมี 141700018

5 141700005 นาย เจษฎา มีสิมมา เคมี ห้องสอบที ่61

6 141700007 นางสาว มณีวรรณ วงศ์กาด เคมี สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 141700008 นาย ประสานมิตร สิงห์แก้ว เคมี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141700009 นาย เทพฤทธิ์ อินขัติ เคมี อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 3 ห้อง 1234

9 141700010 นาง สุพิมพรรณ จันตานนท์ เคมี

10 141700014 นาย ธนากร เกษณา เคมี

11 141700017 นางสาว กัลยา พอใจ เคมี

12 141700018 นาย ณัฐจักร์ ปันสุข เคมี

1 141700021 นางสาว ภิญญาพัชญ์ อังขุนทด เคมี เลขประจ าตัวสอบ 

2 141700022 นาย วิทวัส ผลเจริญ เคมี 141700021 ถึง 141700035

3 141700025 นางสาว ศศิประภา แสงสีอ่อน เคมี และ

4 141700026 นาย ณัฐ อมรินทร์ เคมี 021700077 ถึง 031700040

5 141700028 นางสาว สาวิตรี สุนันตา เคมี ห้องสอบที ่62

6 141700030 นาย ปริญญา จินาอิ เคมี สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 141700031 นางสาว ฐิรารัตน์ เกษสระ เคมี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141700033 นางสาว เขมิกา ศรีพนม เคมี อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 3 ห้อง 1235

9 141700034 นางสาว ฐิติพร แซ่ลี เคมี

10 141700035 นางสาว กนกกาญจน์ ช านาญเสือ เคมี

11 021700077 นาย ชนาธิป เทียมแสน เคมี

12 031700040 นางสาว ศิริวรรณ ดวงตาด า เคมี

หน้าที ่31



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 031700045 นาย ปรีชา จิตรักษา เคมี เลขประจ าตัวสอบ 

2 091700021 นาย ธรา พิรารัตน์ เคมี 031700045

3 131700018 นางสาว พิมพิไล ใจดี เคมี ถึง 

4 131700019 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ไชยา เคมี 661700014

5 171700002 นาย ต้นตระการ ไทยด ารงค์ เคมี ห้องสอบที ่63

6 171700016 นางสาว กมลรัตน์ มูลตุ่น เคมี สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 171700019 นางสาว นิจจารีย์ ค าปี เคมี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 171700025 นางสาว วิไลลักษณ์ ปัดภัย เคมี อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 3 ห้อง 1236

9 171700026 นางสาว วราภรณ์ ฟองค า เคมี

10 401700001 นางสาว อนัญพร ปิน่สา เคมี

11 601700042 นางสาว กานต์รวี ภูใจ เคมี

12 661700014 นางสาว พิชชาพร วุฒิ เคมี

1 021800059 นางสาว มาลี ประเสริฐภัทรเวช ชีววิทยา เลขประจ าตัวสอบ 

2 021800106 นางสาว มะลิศรี ไชยยา ชีววิทยา 021800059

3 021800158 นางสาว ณัฐชา ค าเขียว ชีววิทยา ถึง 

4 131800015 นางสาว ปิยะวรรณ ศรีโสดา ชีววิทยา 171800062

5 131800018 นางสาว ทิพาพร ค ามูล ชีววิทยา ห้องสอบที ่64

6 131800056 นางสาว ยูถิกา หล้าแหง๋ ชีววิทยา สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 131800062 นางสาว สุชาภัสร์ คงทอง ชีววิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 171800023 นางสาว จันทร์ชญา พุทธา ชีววิทยา อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 3 ห้อง 1237

9 171800033 นางสาว เกวลี เต๋จ๊ะ ชีววิทยา

10 171800052 นางสาว ประนัฐดา ประเสริฐ ชีววิทยา

11 171800054 นางสาว ณัฏฐนารี ยาวิลาศ ชีววิทยา

12 171800062 นางสาว นภัสสร ศุภาวิศิษฏ์ ชีววิทยา

หน้าที ่32



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 171800063 นางสาว จงรักษ์ ปิน่ชุม ชีววิทยา เลขประจ าตัวสอบ 

2 171800074 นางสาว จิรัชญา ชัยธีรธรรม ชีววิทยา 171800063

3 171800084 นางสาว กัลยาณี ชาญชนวุฒิ ชีววิทยา ถึง 

4 171800088 วา่ที่ ร.ต.หญิง เจนจิรา สาระติ ชีววิทยา 601800044

5 171800114 นางสาว พิมพ์กมล กุนะค า ชีววิทยา ห้องสอบที ่65

6 171800122 นางสาว วนาลี คงค า ชีววิทยา สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 171800129 นางสาว สิริลักษณ์ ใจทน ชีววิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 291800044 นาย นพดล หม่องค า ชีววิทยา อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 4 ห้อง 1242

9 291800045 นางสาว ชไมพร ไชยรังษี ชีววิทยา

10 291800051 นาย บัญชา กันทะค า ชีววิทยา

11 501800052 นางสาว จิรชยา วงค์ตะวัน ชีววิทยา

12 601800044 นาย จักรพงศ์ เจริญศิลป์ ชีววิทยา

1 781800002 นาย เกริกชัย บุญช้างเผือก ชีววิทยา เลขประจ าตัวสอบ 

2 781800016 นางสาว ปิยภรณ์ เป็งใจ ชีววิทยา 781800002

3 781800017 นาย วัชรพงศ์ กันป้อง ชีววิทยา ถึง 

4 781800018 นางสาว สุภาพร เพชรกลางไพร ชีววิทยา 781800024

5 781800024 นางสาว สุทธิดา บุตรเขียว ชีววิทยา ห้องสอบที ่66

สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 4 ห้อง 1243

หน้าที ่33



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142600001 นางสาว น้ าผ้ึง ค าเต็มเรือน สุขศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142600002 นาย ศุภกร ดอนทิพย์ธรรม สุขศึกษา 142600001

3 142600003 นาง กฤษณฤดี หลุยจ าวัล สุขศึกษา ถึง 

4 142600004 นางสาว กาญจนา ชยากรณ์ สุขศึกษา 142600016

5 142600008 นางสาว วราภรณ์ ยาวิละ สุขศึกษา ห้องสอบที ่67

6 142600009 นาย นันท์นิพัทธ์ ซึมทราย สุขศึกษา สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 142600010 นางสาว จิตสุภา โปธาเกี๋ยง สุขศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 142600011 นาง ชนาภา สิทธิค์งต้ัง สุขศึกษา อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 4 ห้อง 1244

9 142600012 นาย ทักษ์ดนัย ญาณะ สุขศึกษา

10 142600013 นาง จรัสพร จันทร์ศิริ สุขศึกษา

11 142600014 ว่าท่ีร้อยตรี พิษณุ มาอ้าย สุขศึกษา

12 142600016 นางสาว รสรินทร์ จันทร์ต๊ะภา สุขศึกษา

1 142600020 นางสาว จันจิรา จักขุเรือง สุขศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142600021 นางสาว สุทธินันท์ ปิยะโกศล สุขศึกษา 142600020

3 142600022 นางสาว กรรณิการ์ บุตรชา สุขศึกษา ถึง 

4 142600023 ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติมา ปัญญาค า สุขศึกษา 142600032

5 142600024 นางสาว อารีรัตน์ ปันใจ สุขศึกษา ห้องสอบที ่68

6 142600025 นางสาว นิภาวรรณ มหาไม้ สุขศึกษา สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 142600026 นางสาว ศรีสุดา มณีวรรณ์ สุขศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 142600027 นางสาว ชัชวรรณ ต๊ะผัด สุขศึกษา อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 4 ห้อง 1245

9 142600028 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธิพร จะลอ สุขศึกษา

10 142600029 นาย สันติ แสนใจบาล สุขศึกษา

11 142600030 นาง จันทร์จิรา ศะริจันทร์ สุขศึกษา

12 142600032 นาย อภิชาติ มาบุญปัน๋ สุขศึกษา

หน้าที ่34



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142600033 นางสาว สุภาณี ชัยศรีมณฑล สุขศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142600034 นางสาว ตวงรัตน์ ทิปมูล สุขศึกษา 142600033

3 142600035 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ไอยรัตน์ สุขศึกษา ถึง 

4 142600036 นาง จรวยพร เดชอูป สุขศึกษา 142600044

5 142600037 นาย เนตร เทิดพาณิชย์ สุขศึกษา ห้องสอบที ่69

6 142600038 นาย ธนวัฒน์ เมธาวงค์ สุขศึกษา สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

7 142600039 นาย ธนพงษ์ เมธาวงค์ สุขศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 142600040 นาย อนุพงษ์ วิจักรโอฬาร สุขศึกษา อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 4 ห้อง 1246

9 142600041 นางสาว ปัทมา จันทะลี สุขศึกษา

10 142600042 นางสาว กันยา พอเซอ สุขศึกษา

11 142600043 นาย จงเด่น วารีพงศ์พันธ์ สุขศึกษา

12 142600044 นางสาว อารีย์ ธาตุแท้ สุขศึกษา

1 022600024 นางสาว สุพชยาฌ์ ทิพย์จักร์ สุขศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172600018 นางสาว ชัญญาวีร์ ภิระบรรณ์ สุขศึกษา 022600024

3 762600009 นางสาว กรรณิการ์ แดงสุภา สุขศึกษา ถึง 

762600009

ห้องสอบที ่70

สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 12 วชิรดารา ช้ัน 4 ห้อง 1247

หน้าที ่35



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300001 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชิดชนก แสงบุญ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300002 นาย ธนัท ทูลสกุล ภาษาอังกฤษ 140300001

3 140300003 นางสาว นพรดา มรรคผล ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300005 นางสาว ชญาณ์นินท์ สีมาชัยสิน ภาษาอังกฤษ 140300017

5 140300006 นางสาว มนัสนันท์ พุทธวงษ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่1

6 140300007 นางสาว จริยา ยศอิ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300008 นาย รัชกร สุดสงวน ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300010 นางสาว วธัญญา ฟองตา ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 1 ห้อง 212

9 140300011 นางสาว อโณทัย ใจต๊ะพิงค์ ภาษาอังกฤษ

10 140300013 นางสาว กันดาวัน ไทยใหม่ ภาษาอังกฤษ

11 140300015 นางสาว อารี ใหม่พรม ภาษาอังกฤษ

12 140300017 นางสาว ปรียาพร ตุ้ยศรี ภาษาอังกฤษ

1 140300018 นางสาว ฐิติภาวดี พิชิตศัตรูพ่าย ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300020 นาย ศิระกัลป์ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ 140300018

3 140300021 นาง พิมประภา อุดมธนะสารสกุล ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300023 นางสาว ธัญชนก ทองดี ภาษาอังกฤษ 140300031

5 140300024 นางสาว ไพลิน ใจสม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่2

6 140300025 นางสาว สิทธินันท์ เพชรบริบูรณ์ดี ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300026 นางสาว สิรินภา วาณิชโกมล ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300027 นางสาว นภัสสร ทองเจิม ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 1 ห้อง 213

9 140300028 นางสาว เฟือ่งลดา เมืองแก้ว ภาษาอังกฤษ

10 140300029 นางสาว พรนภา อนันต์ไพสิฐ ภาษาอังกฤษ

11 140300030 นางสาว ปรียาภัทร์ อภิสรธนวิทย์ ภาษาอังกฤษ

12 140300031 นาย คุณาธิป จันทร์ตา ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่36



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300032 นางสาว อัจฉรา สิริสุนทรกุล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300034 นางสาว พิกุล กานนมรกต ภาษาอังกฤษ 140300032

3 140300035 นางสาว พรจณา ทับกรุง ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300036 นางสาว กิ่งดาว โชคพารุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ 140300047

5 140300038 นางสาว นันทวรรณ มูลงาม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่3

6 140300040 นาง ดารณี อินชัย ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300041 นางสาว ธนนันท์ ตันมา ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300042 นางสาว อรวรรณ จาคะมณี ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 1 ห้อง 214

9 140300044 นางสาว ปณัชดา วรคุณประภาส ภาษาอังกฤษ

10 140300045 นางสาว ศิริลักษณ์ ทิพย์สิงห์ ภาษาอังกฤษ

11 140300046 นางสาว พรรณวรท สาคูณ ภาษาอังกฤษ

12 140300047 นางสาว รัตนาพร นันต๊ะหม่น ภาษาอังกฤษ

1 140300048 นางสาว มีนา นัดดาศรี ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300049 นาย จักรกฤษณ์ พรหมพูนโชค ภาษาอังกฤษ 140300048

3 140300051 นางสาว นิภาพร ยืนยง ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300053 นางสาว นารีญา ตานี ภาษาอังกฤษ 140300065

5 140300054 นางสาว จิราพร ฟองมูล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่4

6 140300057 นาย วรากร ธรรมประกอบ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300058 นางสาว เวณิกา มหาวงศ์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300060 นางสาว อภิญญา สุธารณธรรม ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 2 ห้อง 222

9 140300061 นางสาว ประดับพร ชยุติวีระกุล ภาษาอังกฤษ

10 140300062 นางสาว รัตนา บรรณศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

11 140300064 นางสาว วันทนีย์ ดิมู ภาษาอังกฤษ

12 140300065 นางสาว จุฬารัตน์ ปัญโญ ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่37



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300066 นางสาว ศศิรินทร์ลภัส ภัทราโชติวรกุล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300067 นางสาว สุดารัตน์ ค ามูล ภาษาอังกฤษ 140300066

3 140300068 นางสาว พัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300069 นางสาว ธิติพร อติพล ภาษาอังกฤษ 140300081

5 140300070 นาย อานุภาพ เต็มอรุณรุ้ง ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่5

6 140300073 นางสาว ศิริพร ชวาลกิจไพศาล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300074 นางสาว ธนัชพร อัสดงแดนไพร ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300075 นางสาว ขวัญฤทัย วาณิชวิโรจน์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 2 ห้อง 223

9 140300076 นางสาว ญาณวีร์ รักสัจจา ภาษาอังกฤษ

10 140300077 นางสาว ขนิษฐา กาวิทัง ภาษาอังกฤษ

11 140300078 นางสาว จารุณี ค ายี ภาษาอังกฤษ

12 140300081 นาย กิตติคุณ สถาปนาเลิศ ภาษาอังกฤษ

1 140300083 นาย วรวุฒิ ดุษฎีไพรวัลย์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300084 นางสาว อุรัสยา รักษานาวิน ภาษาอังกฤษ 140300083

3 140300086 นางสาว วรรณภา ทอนทะษร ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300087 นาย โพโซ มิตรสาธิต ภาษาอังกฤษ 140300102

5 140300088 นางสาว อัมพร นายสุ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่6

6 140300089 นางสาว สุภา กิจจามงคลสกุล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300092 นาย ชัยพร บุญเขตอุดร ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300095 นางสาว รุจาภา จันทร์กล่ิน ภาษาอังกฤษ อาคาร  ชั้น ห้อง

9 140300096 นางสาว นภาพร กาญจนไกรสร ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 2 ห้อง 225

10 140300099 นาย นพรุจ ณ วรรณต๊ิบ ภาษาอังกฤษ

11 140300100 นางสาว สุชาวดี องอาจ ภาษาอังกฤษ

12 140300102 นางสาว อัจฉรา ธีระวาสน์ ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่38



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300105 นาย บุญเลิศ เจริญสุข ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300106 นางสาว กาญจนาพร ถมปัทม์ ภาษาอังกฤษ 140300105

3 140300107 นางสาว แสงจันทร์ พงศ์คีรีวัฒนะ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300109 นางสาว นิภาพร จันทร์โพธิ์ ภาษาอังกฤษ 140300119

5 140300110 นางสาว อัจฉรีย์ อินเทพ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่7

6 140300111 นางสาว ชรินทิพย์ จันทร์เวียง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300112 นางสาว ศิริพร บุญมาตา ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300113 นางสาว นาตยา ชวาลา ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 2 ห้อง 226

9 140300115 นางสาว มลิวัลย์ ใจยา ภาษาอังกฤษ

10 140300116 นางสาว ณัชยา แหลมคม ภาษาอังกฤษ

11 140300118 นางสาว สุมิตรา สุขุมิน ภาษาอังกฤษ

12 140300119 นางสาว วิไล แซ่ย่าง ภาษาอังกฤษ

1 140300120 นางสาว สุวรรณรี พิกุลทองรักถิ่น ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300121 นางสาว จรรยพร ตาค าน้อย ภาษาอังกฤษ 140300120

3 140300122 นางสาว สุจิตรา บัวลอยลม ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300123 นางสาว ศรีวิไล คีรีพาเจริญกุล ภาษาอังกฤษ 140300132

5 140300124 นาย กิตติชัย มณีสายชล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่8

6 140300126 นางสาว สาวิตรี วชิรโกเมศ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300127 นางสาว ดอกไม้ ก่อนเศรษฐี ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300128 นางสาว ทิวาพร ใจสนอง ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 3 ห้อง 232

9 140300129 นาย วุฒิพงษ์ กมลชาติชาย ภาษาอังกฤษ

10 140300130 นางสาว ฐิติรัตน์ ใจดี ภาษาอังกฤษ

11 140300131 นางสาว จิตรกัญญา วงค์เทียมใจ ภาษาอังกฤษ

12 140300132 นาย ธนา สุภาใจ ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่39



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300133 นางสาว ชาลิสา วรวัฒน์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300135 นาย ทัพไท ใจดี ภาษาอังกฤษ 140300133

3 140300136 นางสาว พัชรนันทร์ วีรอภินันต์ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300137 นางสาว วรัญญา ธรรมขัน ภาษาอังกฤษ 140300147

5 140300138 นาย ชาคริต สวยสด ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่9

6 140300140 นางสาว พัชราภรณ์ กิจอิสระท า ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300141 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยโชคดี ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300142 นางสาว จิตรลัดดา ใจจุ่ม ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 3 ห้อง 233

9 140300144 นางสาว สุนิสา ระมั่ง ภาษาอังกฤษ

10 140300145 นางสาว พรลีวัลย์ เหน่ออ ภาษาอังกฤษ

11 140300146 นาย ชาญณรงค์ วงค์วุฒิ ภาษาอังกฤษ

12 140300147 นาง มาลินี ค ามามูล ภาษาอังกฤษ

1 140300151 นางสาว วิภารัตน์ สุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300152 นางสาว กรเกษ ใจยา ภาษาอังกฤษ 140300151

3 140300154 นาย สัตยา อุดมกิจวัฒน์ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300155 นาย สยาม นพมาศนิรันดร์ ภาษาอังกฤษ 140300163

5 140300156 นางสาว วราภรณ์ ศรีวิชัย ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่10

6 140300157 นางสาว สุดา ฉัตรสุริยพันธ์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300158 นาย ธวัชวงค์ กมลลักษณ์พงศ์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300159 นางสาว โสรดา ศักด์ิบ าเพ็ญกุล ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 3 ห้อง 234

9 140300160 นาย ประวีณ ศรีเพียรวิชานนท์ ภาษาอังกฤษ

10 140300161 นางสาว จิตรลดา ชัยธิ ภาษาอังกฤษ

11 140300162 นางสาว นราภรณ์ สืบไมตรีสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ

12 140300163 นางสาว นพมาศ เศวตตระกูลชัย ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่40



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300164 นางสาว เมษยา เรือนค า ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300165 นาย ณัฐวุฒิ ทาเนตร ภาษาอังกฤษ 140300164

3 140300166 นาย อัสนี สีใส ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300168 นางสาว ปิยะธิดา งามประจบ ภาษาอังกฤษ 140300177

5 140300170 นางสาว วราภรณ์ มูลแก้ว ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่11

6 140300171 นางสาว ปรางทิพย์ รักพงษ์ไพร ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300172 นางสาว กัณณสัณล์ กูนโน ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300173 นางสาว ลัดดาวัลย์ สันติชัยชาญ ภาษาอังกฤษ อาคาร 2 สิทธิธร ชั้น 3 ห้อง 235

9 140300174 นางสาว มณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน ภาษาอังกฤษ

10 140300175 นางสาว เอื้องฟ้า ชงโคพนาเวศ ภาษาอังกฤษ

11 140300176 นางสาว แพรวพรรณ ชนะพลปรีชา ภาษาอังกฤษ

12 140300177 นางสาว พรรณนภา ปัญญาเหล็ก ภาษาอังกฤษ

1 140300178 นางสาว พิมพิลัย ไชยมงคล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300179 นางสาว เกวลิน สมหวัง ภาษาอังกฤษ 140300178

3 140300180 นาง รุจิรา เหน่ค า ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300181 นางสาว ฐิตาภรณ์ โยงยศ ภาษาอังกฤษ 140300192

5 140300182 นางสาว ศิริลักษณ์ สุริผัด ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่12

6 140300184 นาย ธนพล ใจมั่น ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300186 นาย ณยศพล กิติยา ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300187 นางสาว ธัญลักษณ์ พิศวงค์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 2 ห้อง 324

9 140300189 นางสาว สุพิชญา วันแว่น ภาษาอังกฤษ

10 140300190 นาย ประวิช ยุทธกิจรัตนา ภาษาอังกฤษ

11 140300191 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวพร วันเงิน ภาษาอังกฤษ

12 140300192 นางสาว แพรวพิชา ชัยวิฑูรย์ ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่41



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300194 นางสาว โชติรส เทพจันทร์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300196 นางสาว พิชญธิดา สวนใจ ภาษาอังกฤษ 140300194

3 140300197 นางสาว บัณฑิตา ใจดี ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300198 นางสาว กรรณิการ์ ศรีนวลตา ภาษาอังกฤษ 140300209

5 140300199 นางสาว ณิชาณัช เจือจาน ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่13

6 140300200 นาย ภูริทัต ศรีวัฒนะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300201 นาง ปิยะนุช วงค์หล้า ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300202 นางสาว ธิดารัตน์ ชุ่วอ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 2 ห้อง 325

9 140300203 นางสาว อทิตยา วีระวัฒน์พงษ์ไพร ภาษาอังกฤษ

10 140300204 นางสาว กรรณิกา หวานแหลม ภาษาอังกฤษ

11 140300207 นางสาว ดรุณี วงค์ทวีสว่าง ภาษาอังกฤษ

12 140300209 นาย อุทา มหาศาลนที ภาษาอังกฤษ

1 140300210 นางสาว อมรรัตน์ โมะโละ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300211 นางสาว นันท์นภัส วิไลลักษณ์ ภาษาอังกฤษ 140300210

3 140300212 นาย พลวัฒน์ ทองสุขศิลปาชีพ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300213 นาย รพีพงษ์ เจริญจิตนิรันดร์ ภาษาอังกฤษ 140300229

5 140300214 นางสาว ผานิต ไพฑูรย์ศรีทอง ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่14

6 140300215 นางสาว มณีรัตน์ บริบูลสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300216 นางสาว เอโซ่ อัศวณัฐธัญ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300218 นาย กวี จันทรเคหะ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 2 ห้อง 326

9 140300220 นาย พนาพันธ์ สิริบวรสวรรค์ ภาษาอังกฤษ

10 140300225 ว่าท่ีร้อยตรี ศักด์ิชัย ด ารงเกียรติพนา ภาษาอังกฤษ

11 140300228 นางสาว วรัชยา ไพศาลวัชรวงค์ ภาษาอังกฤษ

12 140300229 นางสาว กวินธิดา จินดาหอม ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่42



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300230 นางสาว ธวัลพร ตระกลพัฒนากุล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300231 นาย บุญเสริฐ จตุรธรรมวาที ภาษาอังกฤษ 140300230

3 140300232 นางสาว ปัทมาพร นัคคีย์ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300233 นางสาว อรอนงค์ ใฝ่สันติธรรม ภาษาอังกฤษ 140300246

5 140300235 นางสาว ณัฐนันท์ เพ็งโตวงษ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่15

6 140300236 นาย ธีร์วราภัทร์ ไวทยาพิศาล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300237 นางสาว เพียงพา แซ่ย้าง ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300238 นางสาว กัลยรัตน์ กุลสัมพันธ์ชัย ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 3 ห้อง 336

9 140300242 นางสาว ภัทราพร แสนสุข ภาษาอังกฤษ

10 140300244 นางสาว นภาพร แซ่เจ๊า ภาษาอังกฤษ

11 140300245 นางสาว วิล่าพร ขวัญจิตต์คุณ ภาษาอังกฤษ

12 140300246 นาย ศุภชัย กมลชาติชาย ภาษาอังกฤษ

1 140300247 นางสาว นฤชา วรรณจักร ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300248 นางสาว นรีพร โสภากัญญา ภาษาอังกฤษ 140300247

3 140300249 นาย อัฐณภณ ค าโศรก ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300250 นางสาว น้ าอ้อย สังวาล ภาษาอังกฤษ 140300261

5 140300251 นางสาว นิตยา คุ้มกันนาน ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่16

6 140300254 นางสาว สุกัญญา ตรีวาตผลกุล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300255 นาย พัชรศรัณย์ แซ่ลี ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300256 นางสาว วิไล กิตติจริยกุล ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 3 ห้อง 337

9 140300257 นางสาว นฤมล วิถีนิติธรรม ภาษาอังกฤษ

10 140300258 นางสาว ดวงสมร เถมินพนา ภาษาอังกฤษ

11 140300259 นางสาว อรอนงค์ บงกชศรีจินดา ภาษาอังกฤษ

12 140300261 นาย ก าพล เกษทัน ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่43



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300262 นางสาว ยุพิน ชลพิไลรัตน์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300263 นางสาว อ าไพ ดอยฟ้ากว้าง ภาษาอังกฤษ 140300262

3 140300264 นาย ธีระ กานะ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300265 นางสาว พรสุรินทร์ มานะพัฒนมงคล ภาษาอังกฤษ 140300274

5 140300266 นางสาว สุภัค ปูชิ่ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่17

6 140300267 นาย พีรภัทร แหงมวงค์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300268 นางสาว อรพรรณ ถวัลย์กิตติคุณ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300270 นางสาว จันทิมา แสนวิโรจน์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 4 ห้อง 343

9 140300271 นางสาว จิดาภา เสาร์หมื่น ภาษาอังกฤษ

10 140300272 นางสาว นิลวรรณ โคกตาทอง ภาษาอังกฤษ

11 140300273 นาย กฤษฎา วิชาค า ภาษาอังกฤษ

12 140300274 นางสาว พรส่ิง ธนสิทธิส์กุล ภาษาอังกฤษ

1 140300275 นาย ทวีเดช จอวาแฮ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300276 นาย สุรชัย ชาติไพศาล ภาษาอังกฤษ 140300275

3 140300277 นางสาว เยาวพา สนองมโนนอบ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300280 นางสาว วิไลพร วันเผด็จ ภาษาอังกฤษ 140300291

5 140300281 นางสาว สิริลักษณ์ สิทธิค์งชัย ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่18

6 140300282 นางสาว ชนิสรา ชูกิจการรุ่ง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300283 นางสาว พัชรา ธรรมศานติ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300285 นาย ฐิติพงศ์ จันทอง ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 4 ห้อง 344

9 140300287 นางสาว วิจิตรา สมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ

10 140300289 นาย วุฒิชัย วิมานศรีสุข ภาษาอังกฤษ

11 140300290 นางสาว สุชาดา แสงแก้ว ภาษาอังกฤษ

12 140300291 นาย ประณพ ตรีประดับดาว ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่44



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300293 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรภัทร์ เลิศวงศ์ร่มเย็น ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300294 นาย ธีรภัทร โกดแสง ภาษาอังกฤษ 140300293

3 140300295 นางสาว สรินยา ลาวะ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300296 นางสาว สุธินี รพีทัศนพงศ์ ภาษาอังกฤษ 140300305

5 140300297 นางสาว จิรัชยา ธนุรวิทยา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่19

6 140300298 นางสาว ลลิตา เหม่อเข่อ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300299 นาย ไชยา ด๊ิคา ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300300 นางสาว กัญจนพร มณีวรรณ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 4 ห้อง 345

9 140300302 นางสาว พรเพ็ญ คีรีภูวดล ภาษาอังกฤษ

10 140300303 นางสาว ดวงทิตย์ สกุณีวนาลัย ภาษาอังกฤษ

11 140300304 นางสาว สร้อยทอง ด ารงกิจรุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ

12 140300305 นางสาว พรรณิกา กอหลวง ภาษาอังกฤษ

1 140300307 นางสาว อังคณา คีรีวิเศษวงศ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300308 นางสาว เบญญาภา ขวัญธัญเลิศ ภาษาอังกฤษ 140300307

3 140300309 นางสาว ชีวา ธรรมชาติงาม ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300310 นางสาว สุกัญญา แก้วตา ภาษาอังกฤษ 140300320

5 140300311 นางสาว สกุลรัตน์ มณีรัตนวงศ์สิริ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่20

6 140300312 นางสาว นันทวัน สุภาพวรพร ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300313 นางสาว สุกัญญา รุ่งรัตนไชย ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300314 นางสาว มิ่งกมล ประทีปไมตรี ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 4 ห้อง 346

9 140300315 นางสาว กันจารัตน์ ใจหาญ ภาษาอังกฤษ

10 140300316 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ค าษาวงค์ ภาษาอังกฤษ

11 140300317 นาย ก้องเกียรติ ภูผานิรันดร ภาษาอังกฤษ

12 140300320 นาย ปฎิภาณ บ าเหน็จงาม ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่45



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300321 นางสาว อาทิตยา แสงหล้า ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300322 นาง ศรัณย์พัทธ์ คัทจันทร์ ภาษาอังกฤษ 140300321

3 140300323 นางสาว สุวิมล ชูนราทิพย์ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300324 นางสาว มนัสนันท์ ชวกิจพิสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ 140300334

5 140300326 นางสาว นฤภัค สิงห์นาคภูมิ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่21

6 140300327 นางสาว เพ็ญนภา ลุวอ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300329 นางสาว อารียา พงพันธุ์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300330 นาย พงศ์พสิน ระทู ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 4 ห้อง 347

9 140300331 นางสาว ศิริพรรณ ไพรสิทธิฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ

10 140300332 นาย บุญจันทร์ ชีวทรัพย์คีรี ภาษาอังกฤษ

11 140300333 นาย ปิยวัช สุคนธ์ไพศาล ภาษาอังกฤษ

12 140300334 นางสาว กัญญาวีร์ เลาฝาง ภาษาอังกฤษ

1 140300335 นางสาว พิราวรรณ มัจฉารุ่งโรจน์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300336 นางสาว อนุพร วณิชกุลพัทธ ภาษาอังกฤษ 140300335

3 140300337 นางสาว ไพลิน สิงขรชัยรัตน์ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300338 นางสาว อัญชลี จริยา ภาษาอังกฤษ 140300348

5 140300339 นาย สุรพงศ์ เจริญเจนสกุล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่22

6 140300340 นาย สุริยา พงษ์ศักด์ฺอารีไพร ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300342 นางสาว นภาพร ปัญจภูมิแผ่นดิน ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300343 นางสาว ดาราภรณ์ กรองบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 อลงกรณ์ศิลป์ ช้ัน 4 ห้อง 348

9 140300344 นางสาว กาญจนา วารีสกุล ภาษาอังกฤษ

10 140300345 นางสาว ล าดวน วัฒนาสุภาพร ภาษาอังกฤษ

11 140300346 นางสาว วิลาวัณย์ เด่นด ารงฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ

12 140300348 นางสาว จรรยพร สกุลไกรทอง ภาษาอังกฤษ
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300349 นางสาว กานต์ธิดา พรหมเสริมสุข ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300350 นางสาว ณัฏฐนิช สมบัติเกษตร ภาษาอังกฤษ 140300349

3 140300351 นางสาว นัดดานเรศวร์ เพชรสมบัติ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300352 นาย ศรัณย์ ใจปินตา ภาษาอังกฤษ 140300361

5 140300353 นางสาว รัชนีกร ผ่านดาวเทียม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่23

6 140300354 นาย แส่โซะ ปราศจากอิทธิพล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300355 นางสาว อัญชลี กวินนโคทร ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300356 นางสาว มะลิวัลย์ โมโล ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 2 ห้อง 424

9 140300357 นาย บุญชัย ฟูเบ ภาษาอังกฤษ

10 140300358 นาย พุทธิพงศ์ ประสงค์เลิศกุล ภาษาอังกฤษ

11 140300359 นางสาว อรพรรณ อินนะลา ภาษาอังกฤษ

12 140300361 นางสาว พรแสง ธนานุรัตนา ภาษาอังกฤษ

1 140300362 นางสาว ขวัญสุดา อมรชัยสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300363 นาย อัจฉริยะ บุตรแก้ว ภาษาอังกฤษ 140300362

3 140300364 นางสาว มณีรัตน์ จะแก ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300365 นาย ศักด์ิชัย กฤติวงค์ ภาษาอังกฤษ 140300379

5 140300366 นาย สุคล ลิซอ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่24

6 140300367 นางสาว พรพรรณ ไพศาลธารา ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300370 นางสาว สุนิสา กิจจานุกิจศิลป์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300372 นางสาว สุรภี แนแต ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 2 ห้อง 425

9 140300374 นางสาว ณัฏฐกานต์ ฐิติกรเรืองสกุล ภาษาอังกฤษ

10 140300376 นางสาว ธิดาพร ตระกูลรุ่งอ าไพ ภาษาอังกฤษ

11 140300378 นางสาว วิภารินทร์ ธรรมสอน ภาษาอังกฤษ

12 140300379 นางสาว ปรียา ไผ่วิทยาคุณ ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่47



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300380 นาย นิวัติ นวลแก้วทวีบุญ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300382 นางสาว รัฐติกา ลีลามีทรัพย์ ภาษาอังกฤษ 140300380

3 140300383 นางสาว วนิดา สมจิตรแก้ว ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300384 นางสาว ชนิษฐา จิตใจเลิศงาม ภาษาอังกฤษ 140300396

5 140300385 นาย กิติศักด์ิ กาวิจา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่25

6 140300386 นางสาว วิลัยพร ต้ังบุญยะฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300389 นางสาว ธนัชพร สุดใจ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300391 นาย สุริยา เคนรุ่งโรจน์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ห้อง 434

9 140300392 นางสาว เสาวรส พะชู ภาษาอังกฤษ

10 140300393 นางสาว ลัดดา ขวัญจิตพนา ภาษาอังกฤษ

11 140300395 นางสาว นันทิชา จันทร์แก้ว ภาษาอังกฤษ

12 140300396 นางสาว สารินีย์ ส ารามัน ภาษาอังกฤษ

1 140300397 นางสาว สุภาภรณ์ สามารถผดุงศิลป์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300398 นางสาว พิชญาภรณ์ วุฒิงาม ภาษาอังกฤษ 140300397

3 140300399 นางสาว แสงรวี โปธา ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300400 นางสาว วัฒธนาพร เจนจิตร์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ 140300409

5 140300401 นางสาว ศิริพร ผู้ครองสิงขร ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่26

6 140300402 นางสาว ปราณี พิทักษ์วรานุกุล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300403 นางสาว ฐิติกานต์ สามารถผดุงศิลป์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300404 นาย วัฒนา เฉลิมชัยวิวัฒนา ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ห้อง 435

9 140300405 นาย จิรพงศ์ ปันเจิง ภาษาอังกฤษ

10 140300407 นาย ชาญชัย ปองบุญเกษม ภาษาอังกฤษ

11 140300408 นางสาว พิมณภัทร ต้ังอิสระสกุล ภาษาอังกฤษ

12 140300409 นางสาว นิตยา แก้วบุญตัน ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่48



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300410 นาย บุญรอด จ าเริญสิงขร ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300411 นาย อภิชาติ แสงสรทวีศักด์ิ ภาษาอังกฤษ 140300410

3 140300412 นางสาว บุษยมาส จันทร์ค า ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300413 นางสาว กรรณิการ์ ต๊ิบถา ภาษาอังกฤษ 140300424

5 140300415 นางสาว เมธินุช ลึแฮ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่27

6 140300417 ว่าท่ีร้อยตรี สุบรรณ แซ่ห่าง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300418 นางสาว อาลูมิล เบียผ่า ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300420 นางสาว รจเรข ค าภริยา ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ห้อง 436

9 140300421 นางสาว นงลักษณ์ ประทานสันติพงษ์ ภาษาอังกฤษ

10 140300422 นางสาว อังคณา พนาสิทธิกุล ภาษาอังกฤษ

11 140300423 นางสาว กรรณิการ์ ชุมชนรักษา ภาษาอังกฤษ

12 140300424 นาย โยธิน อัตตะแจ่มใส ภาษาอังกฤษ

1 140300425 นางสาว ปัญญา แซ่ลี ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300427 นางสาว มณชนก มโนราช ภาษาอังกฤษ 140300425

3 140300428 นางสาว ขวัญวรานิษฐ กล่ินหอม ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300429 นางสาว เอื้องผ้ึง คุณศิริองอาจ ภาษาอังกฤษ 140300442

5 140300430 นางสาว อนงค์นุช ยั่งยืนทวี ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่28

6 140300435 นางสาว พรรษชล ค าไล้ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300436 นาย ศาสตรา วงค์มะโน ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300437 นางสาว พัชรีวรรณ พรหมศรี ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ห้อง 437

9 140300438 นางสาว นภัสสร พรบันดาลสุข ภาษาอังกฤษ

10 140300439 นาย เนติพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ ภาษาอังกฤษ

11 140300440 นาย เดชชาติ อาชีพสุขกมล ภาษาอังกฤษ

12 140300442 นาย ถวัลย์ ภูผาอารักษ์ ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่49



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300443 นางสาว ปิยภรณ์ วนากุลพิทักษ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300444 นาย กลยุทธ อาจหาญ ภาษาอังกฤษ 140300443

3 140300445 นางสาว เดียรนันท์ กมลเรืองวณิช ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300446 นาย ทรงชัย กอบความดี ภาษาอังกฤษ 140300458

5 140300448 นางสาว ธวัลยา ค าธิ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่29

6 140300449 นางสาว ธาราวดี สุภากัน ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300450 นาง พิชญ์ชฎารัตน์ อินต๊ะเรือน ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300453 นางสาว พนิดา แสงสว่าง ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ห้อง 438

9 140300454 นาย อธิษฐ์ ค าชัย ภาษาอังกฤษ

10 140300455 นางสาว มาไล ธรรมเลิศสถิต ภาษาอังกฤษ

11 140300456 นาย เฉลิมชัย กุลาทัยใจดี ภาษาอังกฤษ

12 140300458 นางสาว ชฎาพร พงศ์พูนวิวัฒน์ ภาษาอังกฤษ

1 140300459 นาย คณาทร จรูญกรวรสิน ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300460 นางสาว มณีรัตน์ ทองปัน ภาษาอังกฤษ 140300459

3 140300461 นางสาว สุกัญญา จุติไพรร่มใจจริง ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300462 นางสาว วรรณาภรณ์ เวนวล ภาษาอังกฤษ 140300471

5 140300463 นาย โลกันตร์ เสน่ห์รวมมิตร ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่30

6 140300464 นางสาว ลาวัลย์ คิดอ่าน ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300466 นาย สุทธิชัย ลิขิตเบญจกุล ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300467 นาง ณิชกานต์ ยงยืน ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 441

9 140300468 นางสาว อรทัย จะแล ภาษาอังกฤษ

10 140300469 นางสาว ลัดดา ปูทิ่ศ ภาษาอังกฤษ

11 140300470 นาย วีระชัย ยิ่งยศสุข ภาษาอังกฤษ

12 140300471 นางสาว สรัญญา วงศ์ไชยา ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่50



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300472 นางสาว ปวีณา วีระกีรตินันท์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300473 นางสาว อรพรรณ อุตมูล ภาษาอังกฤษ 140300472

3 140300475 นางสาว วิภาดา ชัยศรีมณฑล ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300476 นางสาว อารีพร ชุติโรจน์มนตรา ภาษาอังกฤษ 140300486

5 140300477 นางสาว เทพธิดา กนกพรไพรวัลย์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่31

6 140300478 นาย ชวัลวิทส์ ศรีกระจ่าง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300481 นางสาว อมรรัตน์ กรธนาชัย ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300482 นางสาว ณัชณีย์ มอญตา ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 442

9 140300483 นาง ราตรี สิทธิค์งต้ัง ภาษาอังกฤษ

10 140300484 นางสาว เนาวรัตน์ อมรใฝ่เรือง ภาษาอังกฤษ

11 140300485 นางสาว สุทธิพร ค ารณธารา ภาษาอังกฤษ

12 140300486 นางสาว อิงพร ต๊ิบเมืองมา ภาษาอังกฤษ

1 140300487 นาย ชิณณวรรธน์ สถิตพัฒนาไพร ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300488 นางสาว ลัดดาวัลย์ กล้าณรงค์เชาว์ ภาษาอังกฤษ 140300487

3 140300490 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุดแสงตา ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300492 นางสาว พัชรี เสฎฐวุฒิพงษ์ ภาษาอังกฤษ 140300502

5 140300493 นางสาว สุจินณา สินธ์นันทวิชัย ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่32

6 140300494 นางสาว วันเพ็ญ บริบูลสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300495 นาย ศักด์ิชัย ด ารงรักษ์ธัญญา ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300497 นาย อนิรุทธิ์ ใจจอมกุล ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 443

9 140300498 นาย ศราวุฒิ แก้วแดง ภาษาอังกฤษ

10 140300500 นางสาว ปิน่อนงค์ มูลมอญ ภาษาอังกฤษ

11 140300501 นาย ศุภเกียรติ อินตาวงศ์ ภาษาอังกฤษ

12 140300502 นางสาว ณัฐสุดา ค าแสน ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่51



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300503 นาย อภิเศก ถาพินิจ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300504 นางสาว วิลาสินี เสมอเชื้อ ภาษาอังกฤษ 140300503

3 140300506 นาย สมพงศ์ เหตุผลดี ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300508 นางสาว สุดารัตน์ อ้นนาง ภาษาอังกฤษ 140300517

5 140300509 นาย สามารถ เมตตาจิตต์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่33

6 140300510 นางสาว ผ่องพรรณ ธ ารงปิยกิจ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300511 นางสาว ดวงชีวา ธารายืนยง ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300512 นางสาว ศิริขวัญ ใจงาม ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 444

9 140300514 นางสาว ฐิตินันท์ ปะมะสอน ภาษาอังกฤษ

10 140300515 นาย วิทวัส สืบค าแก้ว ภาษาอังกฤษ

11 140300516 นางสาว ณัฐกัลย์ ขจรโมทย์ ภาษาอังกฤษ

12 140300517 นาย ชาตรี วอบือ ภาษาอังกฤษ

1 140300518 นางสาว อัณณ์ชญา บุทู ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300519 นาย ธีรเทพ ลงช่วย ภาษาอังกฤษ 140300518

3 140300520 นางสาว จินดา สิริวาณิชอุดม ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300521 นางสาว สนทนา สมพันธ์ ภาษาอังกฤษ 140300531

5 140300522 นาย อมร พนมไพร ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่34

6 140300524 นางสาว สุนิสา สุพันธ์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300525 นาย ปฐมพร มะลิแก้ว ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300527 นางสาว วาริกา ทะโน ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 445

9 140300528 นาย กฤติกร กิติฟู ภาษาอังกฤษ

10 140300529 นาย ธงรบ ชัชวาลวงศา ภาษาอังกฤษ

11 140300530 นางสาว สวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ

12 140300531 นางสาว พรทิพย์ ลามู ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่52



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300532 นางสาว วราพร เอ็กสตร็อม ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300534 นางสาว อรอนงค์ จินตนากอง ภาษาอังกฤษ 140300532

3 140300535 นาย สิริชัย อรุณปิติชัย ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300537 นางสาว วีรดา ไชยวงษ์ ภาษาอังกฤษ 140300545

5 140300538 นาย รณชัย คีรีกิจไพศาล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่35

6 140300539 นางสาว วัลย์ลดา ชมภูชัย ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300540 นางสาว สุดาทิพ จินดามัง ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300541 ว่าท่ีร้อยตรี สุจริต เต่อคีซะ ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 446

9 140300542 นางสาว รัตนาภรณ์ เปล่ียนทองแดง ภาษาอังกฤษ

10 140300543 นาย จตุทร สารวัตร ภาษาอังกฤษ

11 140300544 นางสาว เมย์ธิชา บุตรเพ็ง ภาษาอังกฤษ

12 140300545 นาย ดิเรก ประโพ ภาษาอังกฤษ

1 140300546 นาง ผกาทิพย์ ลิโยตะนิพอ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300547 นาย วสพล สิริศรีแสนค า ภาษาอังกฤษ 140300546

3 140300549 นางสาว จิรติกา คุ้มกันนาน ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 140300550 นางสาว สุวณีย์ อัตตะแจ่มใส ภาษาอังกฤษ 140300558

5 140300551 นางสาว แพรพลอย ไชยมาศ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่36

6 140300552 นางสาว วันเพ็ญ สืบสกุลพรหม ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 140300553 นางสาว ราณี ปัญญาบูลย์ศิลป์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 140300554 นาย ภูมิธารา ธ ารงศักด์ิเสถียร ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 447

9 140300555 นาย ทัชกรณ์ อัศวหิรัญกรณ์ ภาษาอังกฤษ

10 140300556 นางสาว สุพิชญา ปัญญาค า ภาษาอังกฤษ

11 140300557 นางสาว สายสุดา ไพรแสงอรุณ ภาษาอังกฤษ

12 140300558 นางสาว ศิริพร ช่ืนสุขอารีกุล ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่53



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 140300559 นาย ไพสิฐ ทรัพย์กรม ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 140300560 นางสาว ทิพย์เกษร สมพร ภาษาอังกฤษ 140300559 ถึง 140300563

3 140300561 นางสาว ภรณภรรณ ปัญญา ภาษาอังกฤษ และ

4 140300562 นางสาว วิชชุตา รุณบุตร ภาษาอังกฤษ 020300030 ถึง 090300176

5 140300563 นางสาว วิไลวรรณ เมฆวงษ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่37

6 020300030 นาย อภิสิทธิ์ บุญกลาง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 020300192 นางสาว อาภัสรา สามใจ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 020300195 นางสาว ออมบุญ ผัดแปง ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ศรีสวรินทิรา ชั้น 4 ห้อง 448

9 020300196 นางสาว วทัญญา บุญเลา ภาษาอังกฤษ

10 090300027 นางสาว นภาพร พยุงวงศ์ ภาษาอังกฤษ

11 090300157 นางสาว สุพรรษา พิทักษ์วิทยากุล ภาษาอังกฤษ

12 090300176 นาย ธนุส กล่ินสุคนธ์ ภาษาอังกฤษ

1 130300012 นางสาว ชุติมา ส่างใส ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 130300015 นางสาว นุศมาศ จิณาวงศ์ ภาษาอังกฤษ 130300012

3 130300084 นางสาว ศศิวนา นาสมจิตร ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 130300100 นาย กวิน จารุจินดา ภาษาอังกฤษ 130300280

5 130300138 นางสาว กัญญาณัฐ อินจันทร์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่38

6 130300180 นางสาว สุภาพรรณ เสียงดัง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 130300223 นางสาว ศิตา ใจสะอาด ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 130300243 นางสาว เมธาพร ญาวิระ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 2 ห้อง 622

9 130300257 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีวรรณ์ ภาษาอังกฤษ

10 130300266 นาง รัตติกาล พงษ์ภมร ภาษาอังกฤษ

11 130300278 นางสาว ปิยมาศ สมใจอ้าย ภาษาอังกฤษ

12 130300280 นางสาว ลลิตา อินทะรังษี ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่54



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 130300294 นางสาว รัชนีกร ขอดแก้ว ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 130300310 นางสาว วีนัส สิทธิศักด์ิ ภาษาอังกฤษ 130300294

3 130300314 นางสาว กิติญาภรณ์ เล้าเจริญเสริม ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 130300327 นางสาว จิรนันทร์ จันทร์นัยนา ภาษาอังกฤษ 130300613

5 130300348 นางสาว กมลชนก จ าปา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่39

6 130300363 นาย นิกร จันธิมา ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 130300381 นาย สถาพร ตานันต์ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 130300443 นางสาว มลทิพย์ โพธิท์อง ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 2 ห้อง 623

9 130300495 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ คนต่ า ภาษาอังกฤษ

10 130300503 นางสาว วิชิดา ใจลึก ภาษาอังกฤษ

11 130300612 นางสาว ชนกานต์ สายพรหม ภาษาอังกฤษ

12 130300613 นางสาว อ าไพร แซ่วะ ภาษาอังกฤษ

1 130300616 นางสาว สุธิดา ศิลชาติ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 130300641 นางสาว ปิยวรรณ ปันตน ภาษาอังกฤษ 130300616

3 170300017 นางสาว ปรียานุช วงค์มา ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 170300025 นางสาว จิรนันท์ สุภาหาญ ภาษาอังกฤษ 170300203

5 170300081 นางสาว ณัฐรัฐ ผ่องไพรวรรณ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่40

6 170300135 นางสาว สุจิตรา เทียนทองมงคล ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 170300168 นางสาว พรรณี กุสุมาไพร ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170300169 นางสาว นิรามัย คล่องกระโจนคีรี ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 2 ห้อง 624

9 170300183 นางสาว นวลจันทร์ จินดาทิพย์ ภาษาอังกฤษ

10 170300186 นางสาว กุสุมนิภา เวนวล ภาษาอังกฤษ

11 170300199 นาย จิตรกร ดาชอ ภาษาอังกฤษ

12 170300203 นาย ชุมพล ดาวนภา ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่55



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 170300210 นางสาว ณัฐริกา กรองไว้ศักด์ิ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 170300211 นางสาว กัลยาณี ชนะไพบูลย์พัน์ ภาษาอังกฤษ 170300210

3 170300213 นางสาว ปรียานุช ดอกเงิน ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 170300219 นาย ชัยยุทธ ศรีพรเฉลิมชัย ภาษาอังกฤษ 170300249

5 170300223 นางสาว สุวนันท์ วุฒิเจริญการ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่41

6 170300229 นาย อานนท์ แพรสลักจิต ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 170300232 นางสาว อรณิช ไพรพนาราม ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170300234 นางสาว พรรณี คีรีธรรมสุข ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 2 ห้อง 625

9 170300237 นาย ธนากร แคเซอ ภาษาอังกฤษ

10 170300243 นาย ณรงค์ศักด์ิ เวนวล ภาษาอังกฤษ

11 170300245 นางสาว ณัฐกานต์ อินทรัตน์ ภาษาอังกฤษ

12 170300249 นาย วิทวัส ชนะภัยพาล ภาษาอังกฤษ

1 170300315 นางสาว วันทนา อุดมกิจศักด์ิ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 170300332 นางสาว ประภัทร ปรัชญาภูวดล ภาษาอังกฤษ 170300315

3 170300368 นางสาว ศิริเนตรทิพย์ สุวรรณโท ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 170300411 นางสาว อัญชัญ บุปผาเศวต ภาษาอังกฤษ 170300535

5 170300419 นางสาว หนึ่งลัดดา น้อมเชีย ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่42

6 170300429 นางสาว รัตน์นรี มูลแก้ว ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 170300465 นางสาว สุภาพร สุขตามยอดดอย ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 170300474 นาย กิตติพงศ์ สมาธิ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 3 ห้อง 632

9 170300492 นาย อาทิตย์ บงกชสีทองค า ภาษาอังกฤษ

10 170300494 นางสาว ณัฐชา พรหมมา ภาษาอังกฤษ

11 170300502 นางสาว บุณยานุช ย่างแก้วสกุล ภาษาอังกฤษ

12 170300535 นางสาว วิไลพร โย่ทู ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่56



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 210300139 นางสาว กุลธิดา สุกันทา ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 210300170 นางสาว ศุภนิดา เบญจวรรณ ภาษาอังกฤษ 210300139

3 210300171 นางสาว จิณัฐตา แลเชอะ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 210301056 นาง ศศิธร สตางค์กุล ภาษาอังกฤษ 450300122

5 220300130 นางสาว อรดี สีลากุล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่43

6 250300263 นางสาว นายะห์ เจ๊ะหามะ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 380300030 นาย อมรินทร์ สุยะต๊ะ ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 380300048 นางสาว กัญญารัตน์ ทองมาก ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 3 ห้อง 633

9 450300058 นางสาว วนิดา เมธาวิโรจน์ ภาษาอังกฤษ

10 450300063 วา่ที่ ร.ต.หญิง ชัชฎาภา ปวงฟู ภาษาอังกฤษ

11 450300084 นางสาว นภาพร เราเท่า ภาษาอังกฤษ

12 450300122 นางสาว ณัฐสุดา ค าฟู ภาษาอังกฤษ

1 450300135 นางสาว กิรณา กันธิยะ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 450300139 นางสาว สุพัตรา สายชลอัมพร ภาษาอังกฤษ 450300135

3 450300147 นางสาว พัชรินทร์ ทนานันท์ ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 450300173 นางสาว อธิชา รัตนสกุล ภาษาอังกฤษ 570300145

5 490300002 น.ส. กฤตพร นาคปลัด ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่44

6 500300011 นางสาว กมลวรรณ ไชยวงค์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 500300052 นางสาว สาวิตรี ดอกพิกุล ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 540300024 นางสาว เบญญาภา มาตุทาวงศ์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 3 ห้อง 634

9 540300037 นางสาว ณันท์นภัสร พรมจักร์แก้ว ภาษาอังกฤษ

10 540300078 นาย สงกรานต์ พลธนะ ภาษาอังกฤษ

11 560300019 นางสาว วรรณมณีการ บุญปัน๋ ภาษาอังกฤษ

12 570300145 นางสาว อรดา ตุ่มแก้ว ภาษาอังกฤษ

หน้าที ่57



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 570300153 นางสาว วรารัตน์ ชูกรณ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 600300109 นาย นันทิวัฒน์ พิกุล ภาษาอังกฤษ 570300153

3 600300168 นางสาว ดวงพร มีกล่ิน ภาษาอังกฤษ ถึง 

4 600300185 นางสาว สลิณา ชะนะกุล ภาษาอังกฤษ 700300038

5 670300007 นางสาว ณิชกานต์ โพธิไ์กร ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่45

6 700300013 นางสาว ชลธิชา มะอาจเลิศ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 700300038 นาย วรัญญู สอนสมนึก ภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 3 ห้อง 635

1 061600078 นางสาว ญานิกา ธัญญาผล ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 081600015 นางสาว อารีรัตน์ กันทะวงค์ ฟิสิกส์ 061600078

3 091600006 นาย วัชรชัย อินท า ฟิสิกส์ ถึง 

4 091600007 นางสาว ไปรยา จาตม ฟิสิกส์ 171600008

5 091600017 นางสาว ศุภกานต์ ทะนันชัย ฟิสิกส์ ห้องสอบที ่46

6 091600031 นาย วุฒิไกร จิตอารี ฟิสิกส์ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 091600073 นางสาว จิรัฐติกาล ทนันชัย ฟิสิกส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 091600075 นาย ศราวุฒิ ทองลี ฟิสิกส์ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 4 ห้อง 642

9 171600004 นางสาว ฐณิชา ทองแดง ฟิสิกส์

10 171600005 นางสาว รัตนาภรณ์ ตาสา ฟิสิกส์

11 171600007 นางสาว วรัญญา สินธุบุญ ฟิสิกส์

12 171600008 นางสาว ธิดารัตน์ กุนาพา ฟิสิกส์

หน้าที ่58



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 171600023 นางสาว ปวิชญา เป็งแดง ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 171600031 นางสาว สิริภัชรศร ปิงวัง ฟิสิกส์ 171600023

3 171600035 นาย ณัฐวุฒิ วงค์จันทร์ตา ฟิสิกส์ ถึง 

4 171600036 นาย ประชาย ชุ่มอรัญสายวารี ฟิสิกส์ 171600115

5 171600037 นางสาว ขวัญฤทัย อินต๊ะนาง ฟิสิกส์ ห้องสอบที ่47

6 171600057 นางสาว ทิพยารัตน์ ยองรัตน์ ฟิสิกส์ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 171600061 นางสาว จุฑารัตน์ พรหมเสน ฟิสิกส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 171600064 นาย ชยันต์ ทรรศนีย์ทะนงจิต ฟิสิกส์ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 4 ห้อง 643

9 171600065 นางสาว พิมพิไล วุน่อภัย ฟิสิกส์

10 171600092 นาย นันทพงศ์ บัวพัฒน์ ฟิสิกส์

11 171600111 นางสาว สุดารัตน์ ควรอนุรักษ์พนา ฟิสิกส์

12 171600115 นางสาว วนิดา รินดวง ฟิสิกส์

1 171600116 นางสาว ชนกพร ไชยวงค์ษา ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 171600150 นางสาว เกวรินทร์ หมื่นแก้ว ฟิสิกส์ 171600116

3 171600165 นาย อนันต์ จันทร์เพ็ญ ฟิสิกส์ ถึง 

4 171600170 นางสาว ดาราวรรณ ด ารงค์ศักด์ิ ฟิสิกส์ 641600006

5 191600011 นางสาว วิภารัตน์ โอฬารทิชาชาต ฟิสิกส์ ห้องสอบที ่48

6 231600011 นางสาว ทัศนีย์ ใจแว้น ฟิสิกส์ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

7 241600002 นางสาว ทนตวรรณ บุญค าพงษ์ ฟิสิกส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 261600005 นางสาว อรอุมา ณ น่าน ฟิสิกส์ อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 4 ห้อง 644

9 381600044 นางสาว ณัฐภรณ์ หน่อโอย ฟิสิกส์

10 451600013 นาย สาละวิน รุ่งอรุณนิติรักษ์ ฟิสิกส์

11 501600004 นาย โยธากรณ์ กาญจนธนากุล ฟิสิกส์

12 641600006 นาย ธนากร แก้วเคียงค า ฟิสิกส์

หน้าที ่59



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 641600028 นางสาว จินตนา นนท์คลัง ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 781600003 นาย เสรี แซ่จาง ฟิสิกส์ 641600028

3 781600008 นาย มังกร แซ่ย่าง ฟิสิกส์ ถึง 

4 781600013 นางสาว ศิขรินธาร วังใจชิด ฟิสิกส์ 781600013

ห้องสอบที ่49

สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 6 ดวงดารารัศมิ ์ช้ัน 4 ห้อง 645

1 141400001 นาง รุ่งจิรา แก้วชัย วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400002 นางสาว ฐิติรัตน์ ต๊ะสู้ วิทยาศาสตร์ 141400001

3 141400003 นาง ปิยพร นันธิกูล วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400004 นาย นพคุณ บุญเรือง วิทยาศาสตร์ 141400014

5 141400005 นางสาว ศรัณยา ดาวศรี วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่1

6 141400006 นางสาว ศิรินภา โรจน์ธนะศิริวนิช วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400008 นาย จักรกฤษณ์ ค าแสน วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400009 นางสาว ศศินภา ธิจักร์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 101

9 141400010 นางสาว สิดาพร อร่ามจิต วิทยาศาสตร์

10 141400011 นาง นุชจารี ดวงใจ วิทยาศาสตร์

11 141400012 นางสาว พัชร์ธีรัตน์ พรมสุริยา วิทยาศาสตร์

12 141400014 นางสาว กัลยามน โกนมูล วิทยาศาสตร์

หน้าที ่60



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400016 นางสาว กัลยา ค าต่อม วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400017 นางสาว มยุรา ทาโน วิทยาศาสตร์ 141400016

3 141400020 นางสาว ยุพิน เราเท่า วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400021 นางสาว อาริยา วุฒิกิจ วิทยาศาสตร์ 141400034

5 141400026 นางสาว อุทัยวรรณ เป็งเส้า วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่2

6 141400027 นางสาว ธันยพร คุณหลวง วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400028 นางสาว ณัฐฐาพร หมอกใหม่ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400029 นางสาว พรรณนิดา ทองประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132

9 141400030 นางสาว ปุณณภา อุปละ วิทยาศาสตร์

10 141400032 นางสาว กุลชรี ปวนปินตา วิทยาศาสตร์

11 141400033 นางสาว อังคณา สิงห์น้อย วิทยาศาสตร์

12 141400034 นาย ฤทธิชัย จันทร์หอม วิทยาศาสตร์

1 141400035 นางสาว เอมฤทัย ใจงาม วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400037 นางสาว สุชาดา รูปสอาด วิทยาศาสตร์ 141400035

3 141400038 นางสาว เบญจพร สุวรรณ วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400039 นางสาว อภิญญา สุนั่น วิทยาศาสตร์ 141400053

5 141400040 นางสาว อลญา ยะปาน วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่3

6 141400041 นางสาว ชลฤทัย สุจริต วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400043 นางสาว ณัฏฐณิชชา เชียงชลธีรกานต์ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400044 นางสาว พนิตาพร สายปัญญา วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133

9 141400046 นางสาว พัชรีย์ ดวงใจ วิทยาศาสตร์

10 141400047 นางสาว สิริวิมล ไชยรังษี วิทยาศาสตร์

11 141400050 นางสาว อรุณี หวันแดง วิทยาศาสตร์

12 141400053 นางสาว ธิดารัตน์ พรมราช วิทยาศาสตร์

หน้าที ่61



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400054 นางสาว อัจฉราภรณ์ ระสุยะ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400055 นางสาว ชนันท์ธิดา ใจแก้ว วิทยาศาสตร์ 141400054

3 141400056 นางสาว เสาวภาคย์ เรือนใจ วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400057 นางสาว กาญจนา ขันทะ วิทยาศาสตร์ 141400069

5 141400058 นางสาว พิชญา ปาลี วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่4

6 141400060 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวารณา โยปันเต้ีย วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400063 นาย พีรวัส วงศ์ชัย วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400064 นางสาว ธัญนรี ป้องกัน วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134

9 141400066 นาย อภิสิทธิ์ เรือนอ้าย วิทยาศาสตร์

10 141400067 นางสาว ยุวดี วิศลย์ วิทยาศาสตร์

11 141400068 นางสาว นัทธ์ภัสสร สุนทร วิทยาศาสตร์

12 141400069 นาย วสุ รัตนพงศ์ วิทยาศาสตร์

1 141400070 นางสาว ณัฐธิดา พลเดช วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400073 นางสาว แพรวา กีรติยรรยง วิทยาศาสตร์ 141400070

3 141400074 นางสาว กัลยาณี เอกอมรรัตนกุล วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400076 นางสาว อรณิช ภมรธารา วิทยาศาสตร์ 141400086

5 141400077 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อังคณา กล่ินหอม วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่5

6 141400078 นางสาว ดาวนภา ใจเง้ียวค า วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400079 นาย วิชญะ แก้วบุญเสริฐ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400080 นาง มนัสดา ลูกอินทร์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135

9 141400081 นางสาว สุภัทรา สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์

10 141400082 นางสาว สิริกร ตุ้ยอ้าย วิทยาศาสตร์

11 141400085 นางสาว ผไทมาศ แป้นทองค า วิทยาศาสตร์

12 141400086 นางสาว ปริชญา สุภาทา วิทยาศาสตร์

หน้าที ่62



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400087 นางสาว นิตยา โสนันโต วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400088 นางสาว ลักสิกา ไชยค า วิทยาศาสตร์ 141400087

3 141400089 นางสาว รัชดา โชคฤทัยวัลย์ วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400090 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญเผือก วิทยาศาสตร์ 141400105

5 141400092 นางสาว อัญชลี ชูโชติ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่6

6 141400094 นางสาว สุภาภรณ์ สายปิน วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400095 นางสาว นฤมล ศรีเท่ียง วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400096 นางสาว ปรียา กุลนา วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136

9 141400100 นางสาว เพ็ญนภา เปียงค า วิทยาศาสตร์

10 141400101 นาง รวิวรรณ เสารตา วิทยาศาสตร์

11 141400102 นางสาว กรนันท์ ปิน่ญาติ วิทยาศาสตร์

12 141400105 นางสาว สายรุ้ง ไทยกรณ์ วิทยาศาสตร์

1 141400107 นางสาว ปุญญิสา สิทธิสม วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400109 นางสาว อโนชา พลายอินทร์ วิทยาศาสตร์ 141400107

3 141400112 นาย ภคพล แสงโย วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400113 นางสาว สุชาดา สุกิตติกุล วิทยาศาสตร์ 141400128

5 141400114 นางสาว ปรมาภรณ์ มะโนตัน วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่7

6 141400117 นางสาว ภัทรารัตน์ ติเจ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400118 นางสาว ทิพย์สุดา อุดมธรรมศักด์ิ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400122 นาย วีรภัทร ทินวัง วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123

9 141400123 นางสาว สายใย ปัญญา วิทยาศาสตร์

10 141400124 นาย ศรัณญู วิเศษคุณ วิทยาศาสตร์

11 141400126 นางสาว รัชฎาภรณ์ หล้ีแซม วิทยาศาสตร์

12 141400128 นางสาว สุดเฉลียว วงค์คม วิทยาศาสตร์

หน้าที ่63



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400130 นางสาว อาทิตยา ชัยดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400135 นางสาว กันตยา ใจเสมอ วิทยาศาสตร์ 141400130

3 141400136 นาย ปิยนัท บุญด้วง วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400137 นางสาว อริชาภัสร์ ฟูแก้ว วิทยาศาสตร์ 141400152

5 141400141 นาง ฐาปานี อินทะราชา วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่8

6 141400142 นางสาว นวภัสร์ ยะวัน วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400144 นางสาว สุภาพร เทิดนาธาร วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400145 นางสาว โสรญา หล้ามา วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124

9 141400148 นางสาว อัญชลี ค าลือ วิทยาศาสตร์

10 141400149 นางสาว กัลยาจิต จันทร์มูล วิทยาศาสตร์

11 141400150 นางสาว รัตติกาล กันทะสร วิทยาศาสตร์

12 141400152 นางสาว ณัฏฐธิดา อุทารวิทยากุล วิทยาศาสตร์

1 141400154 นางสาว ยลดา ปราณีรักษ์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400155 นาง วารินทร์รัตน์ อุแสงศรี วิทยาศาสตร์ 141400154

3 141400158 นางสาว วิภา มะโนวรรณา วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400159 นางสาว อมรรัตน์ แสงจันทร์ วิทยาศาสตร์ 141400175

5 141400162 นางสาว ปัทมาพร ปูแ่ก้ว วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่9

6 141400165 นางสาว มนธิรา กุญชนะรงค์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400167 นางสาว คนึงนิจ วงค์เขตร์ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400168 นางสาว เพชรา วารีสกุล วิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125

9 141400169 นางสาว เพชรี วารีสกุล วิทยาศาสตร์

10 141400172 นางสาว ษานัฐ ปะนันใจ วิทยาศาสตร์

11 141400173 นางสาว ชลธิชา สินธุยี่ วิทยาศาสตร์

12 141400175 นางสาว อรปรียา วงศ์ดาว วิทยาศาสตร์

หน้าที ่64



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400176 นางสาว ชาคริยา ไชยมงคล วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400177 นางสาว ประภาพร วงษ์แก้ว วิทยาศาสตร์ 141400176

3 141400178 นางสาว ขนิษฐา อุตมะแก้ว วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400179 นางสาว อรุโณทัย เต๋จ๊ะใหม่ วิทยาศาสตร์ 141400193

5 141400181 นางสาว รสรินทร์ ทาระศักด์ิ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่10

6 141400185 นางสาว สุวัจนี มุตาปิน วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400186 นางสาว อรวรรณ ตาขัน วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400187 นางสาว พิชชานันท์ รักษ์ธนัชชัย วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231

9 141400190 นางสาว ณัฐศรัญย์ โสภาวรรณ์ วิทยาศาสตร์

10 141400191 นางสาว ศิรินญา ไทยกัน วิทยาศาสตร์

11 141400192 นาง อรทัย จิตตนูนท์ วิทยาศาสตร์

12 141400193 นางสาว ธนาภรณ์ ตุ่นแก้ว วิทยาศาสตร์

1 141400195 นาย พิทักษ์ ค าวงษา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400196 นาง กัญญภา วงศ์สุวภาพ ก๋องตา วิทยาศาสตร์ 141400195

3 141400197 นาย สัญญา ดีสมปรารถนา วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400200 นาย วิชัย นามวงค์ วิทยาศาสตร์ 141400217

5 141400202 นางสาว กษิรา ปันทะนันท์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่11

6 141400205 นางสาว จรินทร์ทิพย์ อรุณพิภัทร วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400206 นางสาว อัณณ์ชญาณ์ บุญทา วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400207 นางสาว รพีพร เลิศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232

9 141400211 นาย มงคล สิริจรูญ วิทยาศาสตร์

10 141400212 นางสาว พัชรี สนิท วิทยาศาสตร์

11 141400216 นางสาว พัชรินทร์ ก้อนมณี วิทยาศาสตร์

12 141400217 นางสาว ภิญญาพัชญ์ สัญญาลักษณ์ วิทยาศาสตร์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400220 นางสาว พุทธรักษา เครือนพรัตน์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400221 นางสาว รัตนาภรณ์ ช้างพลาย วิทยาศาสตร์ 141400220

3 141400222 นางสาว รัตติกาล ภูศรีกุล วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400223 นางสาว พันทิวา มั่งมูล วิทยาศาสตร์ 141400237

5 141400224 นางสาว กาญจนา ธิวรรณ์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่12

6 141400227 นางสาว เสาวพร พงศ์ไพรศิริกูล วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400228 นางสาว ขวัญฤดี กันธะมะ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400229 นางสาว สร้อยสุดา เมืองตา วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233

9 141400234 นางสาว สุชัญญา ทองเชตุ วิทยาศาสตร์

10 141400235 นางสาว กนกวรรณ เขตเนาว์อนุรักษ์ วิทยาศาสตร์

11 141400236 นาย นิพนธ์ จูเรือน วิทยาศาสตร์

12 141400237 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พยุดา ขาวสวย วิทยาศาสตร์

1 141400238 นางสาว สุพรรณิการ์ นันต๊ะภูมิ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400239 นางสาว อัมพร ณรงค์นาถกิจ วิทยาศาสตร์ 141400238

3 141400241 นางสาว ชนัญชิดา ปัญญาวงค์ วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400244 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาอิ่น วิทยาศาสตร์ 141400258

5 141400245 นาย เอกชัย จิรอุดมมงคล วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่13

6 141400248 นางสาว ปิน่ทอง จิตรเกษมสกุล วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400249 นางสาว นิรันดา หลวงตุ้ย วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400251 นางสาว นัยภัทร์ มีบุญ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234

9 141400253 นางสาว สิรินญา วังใจชิด วิทยาศาสตร์

10 141400255 นางสาว ลัดดา แซ่เฒ่า วิทยาศาสตร์

11 141400257 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชุรีพร เฟือ่งฟูเกียรติคุณ วิทยาศาสตร์

12 141400258 นาง เกศรินทร์ แซ่เหล่ียว วิทยาศาสตร์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400260 นางสาว ณัฐธิดา สนใจ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400261 นางสาว ชุลุทู มานะเพิม่เพียร วิทยาศาสตร์ 141400260

3 141400262 นางสาว สาลินี เชียงชิน วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400263 นางสาว จาริกา ดวงสุภา วิทยาศาสตร์ 141400273

5 141400264 นางสาว พิมพิไล สายสอิ้ง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่14

6 141400265 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์กันทา วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400266 นางสาว สายสมร แก่นเรณู วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400267 นางสาว กฤษณา พยอม วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235

9 141400269 นางสาว ปภมวัน ฟังเพราะ วิทยาศาสตร์

10 141400270 นางสาว คนึงขวัญ ปันศิริ วิทยาศาสตร์

11 141400271 นาง พรวณัฐ ทาทอง วิทยาศาสตร์

12 141400273 นาย ศราวุธ สุขแดง วิทยาศาสตร์

1 141400275 นางสาว นิตยา จ าปารัตน์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400278 นางสาว มัลลิกา สุภิมาส วิทยาศาสตร์ 141400275

3 141400281 นางสาว ณภัสนันท์ ศรีทาเกิด วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400282 นางสาว พรพักตร์ ญีน่าง วิทยาศาสตร์ 141400293

5 141400284 นางสาว กานต์ธิดา ล้ินฤๅษี วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่15

6 141400285 นางสาว กุลนิธี ทนันชัย วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400286 นาย ภาณุพงศ์ ปวนสิงห์ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400287 นางสาว นุสชบา ใจขัน วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236

9 141400289 นางสาว ประภัสสร แบ่งทิศ วิทยาศาสตร์

10 141400290 นางสาว กาญจนา กีรติกรกุล วิทยาศาสตร์

11 141400292 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรินทร์นิชา เมืองมินทร์ วิทยาศาสตร์

12 141400293 นาย ประวิทย์ ฟองมูล วิทยาศาสตร์
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ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400294 นาง พัชร์ธีรัตน์ พันธุแ์ก้ว วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400297 นางสาว ศิริวรรณ มุนินค า วิทยาศาสตร์ 141400294

3 141400298 นาย ไกรวิทย์ อภิวงค์งาม วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400300 นาย ศานติ สิทธิฟอง วิทยาศาสตร์ 141400310

5 141400301 นาย เต๊า แซ่เฮ้อ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่16

6 141400302 นางสาว พิมพา สุกัง วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400303 นางสาว จันทมณี ก๋านนท์ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400305 นางสาว กนกวรรณ ศักด์ิสิริวัฒน์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237

9 141400307 นางสาว ณภัทร์ฐมญฑ์ สัมพันธ์ วิทยาศาสตร์

10 141400308 นางสาว นพจิรา ศิลปจิตต์ วิทยาศาสตร์

11 141400309 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าเมือง วิทยาศาสตร์

12 141400310 นางสาว นนธิชา เขียวสนุก วิทยาศาสตร์

1 141400311 นางสาว อัญชนา แก้ววิทูร วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400312 นางสาว เบญจรัตน์ ลาศนันท์ วิทยาศาสตร์ 141400311

3 141400313 นางสาว จิณณพัต ทองเผือก วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400314 นางสาว ระพีพรรณ ค ากล่อม วิทยาศาสตร์ 141400328

5 141400315 นางสาว เวณิกา อัสนีวิจิตร วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่17

6 141400316 นางสาว ธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400318 นางสาว อวัศยา แสนค า วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400319 นางสาว วราพรรณ สมพล วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238

9 141400320 นาย สมศรี หล้าบุดดา วิทยาศาสตร์

10 141400322 นางสาว ภานุมาศ นาระต๊ะ วิทยาศาสตร์

11 141400327 นางสาว จุฑาทิพย์ พันธ์ชัย วิทยาศาสตร์

12 141400328 นางสาว จาริกา หมื่นทิ วิทยาศาสตร์
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ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400329 นางสาว ขนิษฐา บุญใหม่ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400330 นางสาว ปิยธิดา แสงธิ วิทยาศาสตร์ 141400329

3 141400331 นางสาว กันต์ฤทัย กล้าประจัน วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400332 นาย ธนาวิทย์ ทาปิยะ วิทยาศาสตร์ 141400341

5 141400334 นางสาว อรณัชชา พุทธวงค์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่18

6 141400335 นางสาว อรไท เปรมใจ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400336 นาย สถิรมาศ การคนซ่ือ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400337 นางสาว วันทนีย์ วงศ์ออมทรัพย์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331

9 141400338 นางสาว อรทัย อินทมิน วิทยาศาสตร์

10 141400339 นางสาว สายรุ้ง ปัญญาดี วิทยาศาสตร์

11 141400340 นางสาว ฤทัยรัตน์ สมใคร้ วิทยาศาสตร์

12 141400341 นาง จีรพรรณ เตชะนา วิทยาศาสตร์

1 141400345 นาย ประยงค์ อุ่นกุดเชือก วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400347 นางสาว ศิริวิภา ใจอ้าย วิทยาศาสตร์ 141400345

3 141400348 นาง ศิโรรัตน์ บุญเกิดไวย์ วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400349 นางสาว จุฑารัตน์ โปธา วิทยาศาสตร์ 141400365

5 141400351 นางสาว สุดารัตน์ สุจา วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่19

6 141400353 นางสาว พัชรินทร์ ศรีตา วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400356 นางสาว จันทร์จีรา ขนอบกายา วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400357 นางสาว พัชราภรณ์ คงมั่น วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332

9 141400359 นางสาว ปวีณา ขาวจันทร์ตา วิทยาศาสตร์

10 141400362 นางสาว พิมพ์ผกา วงศ์ชัย วิทยาศาสตร์

11 141400363 นาย วัชรพล เวียงค า วิทยาศาสตร์

12 141400365 นางสาว รุ่ง สิทธิขันแก้ว วิทยาศาสตร์

หน้าที ่69



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400366 นางสาว ทิยานนท์ คงค าเปา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400367 นางสาว สไบทิพย์ สมสัตย์ วิทยาศาสตร์ 141400366

3 141400368 นางสาว ณหทัย ศรีชัย วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400369 นางสาว ธัญญลักษณ์ เมฆโปธิ วิทยาศาสตร์ 141400384

5 141400370 นางสาว ณัฐกฤตา จันสม วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่20

6 141400372 นางสาว เมธินี มณีวรรณ์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400373 นางสาว มินตรา สีขวา วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400375 นางสาว ดวงตา การร าดาบ วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333

9 141400377 นางสาว สุรีย์นิภา อุปนันท์ วิทยาศาสตร์

10 141400379 ว่าที่ร้อยตรีหญิง น้ าทิพย์ เรือนจักเครือ วิทยาศาสตร์

11 141400382 นางสาว จรินยา อินต๊ะชัย วิทยาศาสตร์

12 141400384 นางสาว พิมพ์วัลลี สีขัติ วิทยาศาสตร์

1 141400386 นางสาว พรสวรรค์ มังสัง วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400387 นางสาว พรพิมล แจ่มจันทา วิทยาศาสตร์ 141400386

3 141400388 นางสาว จริยา คงมีมิตร วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400389 นางสาว อัจฉรา อภัยกาวี วิทยาศาสตร์ 141400399

5 141400391 นาย ภานุวัฒน์ ค าเมือง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่21

6 141400392 นางสาว รัตน์ติกาล ดีงาม วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400393 นาง กิตติยาภรณ์ อมรินทร์ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400394 นางสาว ปนัดดา ไพรธรฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334

9 141400395 นางสาว ชนนิกานต์ ประณิธิวงศ์ วิทยาศาสตร์

10 141400396 นางสาว ละออทิพย์ จินะมอย วิทยาศาสตร์

11 141400397 นางสาว ชมพูนุท ฟูเดช วิทยาศาสตร์

12 141400399 นางสาว ศิริพร โชคดี วิทยาศาสตร์

หน้าที ่70



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400400 นางสาว รัตติกาล ไวยะกา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400401 นางสาว แสงจันทร์ ดาทู วิทยาศาสตร์ 141400400

3 141400402 นาย ศรชัย ปันโย วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400403 นาย จ าเริญ ธีรวิทยากูล วิทยาศาสตร์ 141400413

5 141400404 นางสาว สุนิสา อภิชัย วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่22

6 141400405 นาย สัตยา กระจ่างไพร วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400407 นางสาว สยุมพร ตาสา วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400409 นางสาว วราภรณ์ พงศารุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335

9 141400410 นางสาว กฤษณา พุทธวงค์ วิทยาศาสตร์

10 141400411 นางสาว นรินทิพย์ วันโย วิทยาศาสตร์

11 141400412 นางสาว จรุงจิต ระริน วิทยาศาสตร์

12 141400413 นางสาว รุ่งอรุณ วงษ์สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์

1 141400415 นางสาว ไอยวริญญ์ เจริญมหาทรัพย์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400416 นางสาว ณัฐธิดา เพียรเกิด วิทยาศาสตร์ 141400415

3 141400417 นาง อรพรรณ ใจเขื่อนแก้ว วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 141400418 นางสาว ศศิพิมล ต๋ันโน วิทยาศาสตร์ 141400428

5 141400419 นาย พิจิตร ปิน่แก้ว วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่23

6 141400420 นางสาว เรณู จินะโต้ง วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 141400421 นาย ศุภกิจ ธาตุอินทร์จันทร์ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141400422 นาย วรเมธ เลาหาง วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336

9 141400424 นาง มณฑรัตน์ แสงสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์

10 141400426 นางสาว กมลรัตน์ ฟูศรี วิทยาศาสตร์

11 141400427 นางสาว อัฒฑ์ศยา ถนอมรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์

12 141400428 นาง ปวีณา ชัยวงค์ วิทยาศาสตร์

หน้าที ่71



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141400429 นาย ทองดี ริมพนาสนฑ์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 141400430 ว่าท่ีร้อยตรี อดิเทพ ตุงคบุรี วิทยาศาสตร์ 141400429 ถึง 141400433

3 141400431 นางสาว กุสุมาลย์ กูลสวัสด์ิมงคล วิทยาศาสตร์ และ

4 141400432 นางสาว กมลพรรณ ปาวงค์ วิทยาศาสตร์ 031400067 ถึง 031400227

5 141400433 นาย โยคิน อิ่มสาย วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่24

6 031400067 นางสาว กนกพร สารณาคมน์กุล วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 031400110 นาย สุธี สิริเมธีตระกูล วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 031400144 นางสาว กาญจนา ลักษมงคล วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337

9 031400208 นางสาว จิราพร ประจักรศิลป์ วิทยาศาสตร์

10 031400210 นางสาว ปวีณอร มูลรัตน์ วิทยาศาสตร์

11 031400221 นางสาว แจ่มจรัส แยะค า วิทยาศาสตร์

12 031400227 นางสาว สุมิตรา สิทธิ วิทยาศาสตร์

1 031400238 นางสาว กัญญาลักษณ์ สืบจากถิ่น วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 031400244 นางสาว ภิญญาพัชญ์ มูลชนะ วิทยาศาสตร์ 031400238

3 081400182 นาย นฤดม แสงสีรุ้ง้พชร วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 081400266 นางสาว สุภาภรณ์ ทานา วิทยาศาสตร์ 131400145

5 081400278 นาย ณฐนนท์ ทาแกง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่25

6 131400064 นางสาว ดรุณี แก้วค ามา วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 131400098 นาย พงษ์สิทธิ์ นันต๊ะภูมิ วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 131400111 นางสาว ชฎาพร พรหมบุญ วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338

9 131400116 นางสาว ปิยาพร หลองคุ้ม วิทยาศาสตร์

10 131400130 นางสาว อ าภา อุปค า วิทยาศาสตร์

11 131400141 นาย กฤษฎาวุฒิ ไชยวุฒิ วิทยาศาสตร์

12 131400145 นาย ธวัชชัย ใจค า วิทยาศาสตร์

หน้าที ่72



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 131400147 นางสาว วิภาดา จ าธรรม วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 131400151 นาย วัชรากร อินธะรัตน์ วิทยาศาสตร์ 131400147

3 131400234 นางสาว ณิชรัตน์ ทองมา วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 131400235 นางสาว วรรณิสา มีเมล์ วิทยาศาสตร์ 131400489

5 131400237 นางสาว วนิดา ใจค าปัน วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่26

6 131400276 นางสาว สุวรีย์ ปันใจ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 131400399 นางสาว รัตนพร วิจิตรประชา วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 131400405 นางสาว ชนนิกานต์ ยานะธรรม วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322

9 131400412 นางสาว สิริวิภา มีสุข วิทยาศาสตร์

10 131400433 นางสาว นิตฐินันท์ สนธิคุณ วิทยาศาสตร์

11 131400460 นางสาว ศรัณย์ภัทร ปะทุมา วิทยาศาสตร์

12 131400489 นางสาว เสาวณีย์ อินจันทร์ วิทยาศาสตร์

1 131400501 นาย ศุภณัฐ นิยมไทย วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 131400529 นาย วรัญญู ยั่งยืนปิยรัตน์ วิทยาศาสตร์

3 131400555 นางสาว ประไพพิมพ์ แดงสนั่น วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 131400587 นางสาว พนิดา เช้ือเมืองพาน วิทยาศาสตร์

5 131400594 นางสาว ธันยพร มีธรรม วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่

6 131400596 นางสาว ชนันท์ญา ตาปิน วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 131400605 นางสาว สุพิชชา ยาวิชัย วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 131400618 นาย จิตรเทพ ชัยวรรณา วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323

9 131400623 นาย ทรงวุฒิ หงษ์ค า วิทยาศาสตร์

10 131400703 นางสาว รัชรีพรรณ อินปวก วิทยาศาสตร์

11 131400815 นางสาว สุนิสา บัวตูม วิทยาศาสตร์

12 131400842 นาย วันชัย ธาราร าไพ วิทยาศาสตร์

หน้าที ่73



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 131400855 นางสาว จิรนันท์ เลาย่าง วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 131400870 นางสาว ชุติกาญจน์ เคร่งครัด วิทยาศาสตร์ 131400855

3 131400878 ว่าท่ีรต. วิชชากร ไขแสง วิทยาศาสตร์ ถึง 

4 131400920 นางสาว จิราภรณ์ กวางต๊ะ วิทยาศาสตร์ 411400034

5 131400924 นางสาว ธัญรัตน์ ค าหล้า วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่28

6 211400019 นาย ปณิธาน บริบูรณ์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

7 211400808 นาย อนุศิษย์ จีนา วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 211400831 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมิตรา ค ามา วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326

9 381400191 นางสาว จิราพร ทุนผล วิทยาศาสตร์

10 381400206 นางสาว วรรณิภา ซาววา วิทยาศาสตร์

11 381400302 นางสาว ปวีณา ปันดวง วิทยาศาสตร์

12 411400034 นาย กิตติกร เนตรทิพย์ วิทยาศาสตร์

1 541400048 วา่ที่ ร.ต.หญิง พรพรรณ เปีย้ปาละ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 671400044 นางสาว ขัติยาภรณ์ จินดาใส วิทยาศาสตร์ 541400048

ถึง 

671400044

ห้องสอบที ่29

สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328

หน้าที ่74



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500002 นางสาว ปวีณา ยอดศร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500004 นางสาว ศินีนาถ รติอภิรมย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500002

3 141500005 นางสาว รัชนีกร ไชยค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500007 นางสาว พรพิมล ค าปวน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500018

5 141500008 นางสาว ยุวดี ศรีพนาบงกช วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่1

6 141500009 นางสาว พรนิภา สามะวงศ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500010 นางสาว พรพิมล แก้วค าเรือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500012 นางสาว วิลาวัลย์ ค าสุข วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 2 หอ้ง 222

9 141500014 นางสาว จารุวรรณ ขวดแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500016 นางสาว ผกามาศ ตันสุข วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500017 นางสาว กฤติกา กาละวงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500018 นางสาว ณัฐชา คงเมือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500020 นาง ศลิษา ค าแดง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500021 นางสาว กุลสตรี ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500020

3 141500024 นางสาว ละอองทราย ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500025 นางสาว ปรียาพร วิชาคุณ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500040

5 141500029 นาย กฤตภาส พลีทัง้กาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่2

6 141500031 นางสาว รุ่งนภา ชุ่มเรือน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500032 นางสาว สุปราณี พจนาปิยะกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500033 นางสาว สิริธร สังข์สิริพงศ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 2 หอ้ง 223

9 141500036 นางสาว ขนิษฐา ตะบิ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500038 นางสาว เกวลิน มุกพลอย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500039 นางสาว อาภาพรรณ กัญชนะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500040 นางสาว นฤมล กาบเงิน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่75



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500041 นางสาว ธีราภรณ์ บุญเกิด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500042 นางสาว อัญทิกา โมตาลี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500041

3 141500046 นางสาว บุสราพร โกฏิแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500050 นางสาว ศิรภัสสร สิงห์พันธ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500066

5 141500052 นาย อภิสิทธิ์ วรรณการ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่3

6 141500056 นางสาว เกวลี ค าใหญ่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500057 นางสาว จีราพร จองค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500058 นางสาว กรณิกา ภาวะนา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 2 หอ้ง 224

9 141500059 นางสาว ปุณยนุช ณวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500060 นางสาว ทักษพร ค าไผ่ประพันธ์กุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500061 นาย ธีรเจต ยาราช วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500066 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500071 นาง เกตุมณี เถมินพนา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500073 นางสาว จิตราภรณ์ บิดาหก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500071

3 141500074 นางสาว รัชฎาพร ก๋าถ้วย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500075 นางสาว จิตรานุช ค าหล้า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500088

5 141500077 นาย ศตวรรษ เชียงชีระ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่4

6 141500079 นางสาว ฐิติมา ปินตา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500080 นางสาว อัยนา สุริยา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500081 นางสาว รัตติกาล จูมภูวัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 2 หอ้ง 225

9 141500083 นางสาว ญาณินท์ อ านาจฟุง้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500084 นางสาว อัญชนา แก้วเมา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500085 นางสาว ชลธิชา เป็งตา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500088 นางสาว ศิศรา ชมพูท่อง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่76



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500090 นางสาว นงนุช ใจมา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500091 นางสาว แสงจันทร์ บริรักษ์ภักดี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500090

3 141500092 นางสาว ศิรินภา โยธวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500096 นางสาว รุ่งอรุณรัตน์ กิจจา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500105

5 141500098 นางสาว ศิริรัตน์ กันชนะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่5

6 141500099 นาง วรณัน บุญมา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500100 นางสาว อรวรรณ มีเบ้า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500101 นางสาว พิชชาภา ปัญญาคง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 3 หอ้ง 232

9 141500102 นาย เจษฎา วงค์ปัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500103 นางสาว นิศาชล ขาวอ่อน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500104 นางสาว ณิชา กันทาดง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500105 นาง สกาวรัตน์ กันทะพิงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500107 นางสาว ศิริพร กาวรรณ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500108 นางสาว กัลยา ภาวนีย์กุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500107

3 141500109 นางสาว อักษรา ลักษณะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500110 นางสาว ธีรนุช พรมเสน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500120

5 141500111 นางสาว บุรัชกร อินทะมูล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่6

6 141500112 นาย ธนากร สวยสะอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500113 นางสาว นิราวรรณ เอื้อดี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500115 นางสาว กัญญาภัค อวดห้าว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 3 หอ้ง 233

9 141500116 นางสาว ปิยะนันท์ นายใส่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500118 นางสาว ณัชพิมพ์ นาขัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500119 นาย กฤตวัน ปูเฟย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500120 นางสาว ขนิษฐา ดวงน่าน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500121 นางสาว พรรณทิพา กาพย์ตุ้ม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500132 นางสาว มลทิรา คิดธิวงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500121

3 141500134 นางสาว สิริพร ใจค าลือ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500137 นางสาว สาลิณี ใจมา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500154

5 141500138 นางสาาว อรทัย ขัดสีแสง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่7

6 141500139 นางสาว อาภรณ์ สง่าวงศ์รัตนมาศ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500142 นางสาว วราภรณ์ เมฆยะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500143 นางสาว สัจจานุพร ฟองแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 3 หอ้ง 234

9 141500147 นางสาว หนึ่งฤทัย สงสอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500148 นางสาว สุภา ปองธนากรวงศ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500150 นาง กรเกตุ เทพแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500154 นางสาว ณัฐพร กอนแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500158 นางสาว บุษบา เชวงกิจสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500159 นางสาว สิรินทร์ทิพย์ ทิพย์จันทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500158

3 141500160 นาย ธวัชชัย จันทร์สังข์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500161 นางสาว จิราภรณ์ สิงทะบุตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500174

5 141500163 นางสาว นิรชา ฝ้ันกา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่8

6 141500164 นางสาว ปวีณ์ธิดา เรือนเพชร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500165 นาย นฤนาท เทพวาลย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500167 นางสาว มณีรัตน์ ธรรมธิ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 3 หอ้ง 235

9 141500168 นาง พัชรินทร์ สิงขรบรรจง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500171 นางสาว ทิพย์สุดา การะเกตุ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500172 นางสาว นิภาพร ยอดค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500174 นางสาว วรารัตน์ มูลเทพ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่78



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500178 นางสาว กมลวรรณ ปัญญาดง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500179 นางสาว วรรณา กติกาโชคสกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500178

3 141500180 นางสาว กฤษณา ใจบุญธรรม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500181 นางสาว อาทิตา สมควร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500197

5 141500183 นาย จีรพงษ์ ใจรัก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่9

6 141500185 นางสาว ธัญญลักษณ์ จันทร์ใหม่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500188 นาย ประสิทธิ์ วงศ์ณภัทรสกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500191 นาย พีรรัตน์ ศักด์ิบุญเรือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 4 หอ้ง 242

9 141500194 นางสาว ฐิติมา บุญมา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500195 นาย จตุพล บุญเภา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500196 นางสาว สิริรัตน์ เฉลิมรัฐชัชวาล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500197 นางสาว กัลยาณี งามปัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500198 นางสาว พัชริดา ณ เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500199 นาย อภิชัย ชะเต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500198

3 141500202 นางสาว พรกนก สุชาวดีพร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500207 นางสาว จันทกานต์ วิทยาจัดการ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500225

5 141500209 นางสาว กรรณภรณ์ ปิยะจันทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่10

6 141500210 นางสาว นันณภัทร สมแสน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500212 นาย สินธพ จินดาหลวง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500218 นางสาว ภัสราภรณ์ ดวงสาร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 4 หอ้ง 243

9 141500221 นางสาว พนิดา ขัดสงคราม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500223 นางสาว พัทธนันท์ จันทร์ยะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500224 นางสาว กุลธิดา จันทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500225 นางสาว เบญจมาศ สนวิเศษณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่79



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500228 นางสาว สุพัตรา เมืองมูล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500229 นางสาว สุนิลักษณ์ สุนันตา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500228

3 141500231 นาง สกุลรัตน์ ค าลือ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500237 นางสาว พีรชญา ชมเกษร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500251

5 141500239 นางสาว กรรณิการ์ บ ารุงรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่11

6 141500240 นางสาว ณัฐวรรณ สุยะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500241 นางสาว อังค์วรา สุขด ารงไพร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500245 นางสาว ฉัฐณัฐ เรืองกิตติเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 4 หอ้ง 244

9 141500246 นางสาว อัพชินี ชีรัง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500247 นาย วีรพงษ์ จันตาวรรณเดช วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500248 นาง กชพร อุ่นเมือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500251 นาง ธัญยกานต์ มิ่งไพรศิษฐ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500252 นางสาว พลอยชมพู เลิศหล้า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500253 นาง ศิริรัตน์ ญาณะต้ือ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500252

3 141500255 นางสาว ปิยฎางค์ สุตา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500261 นาย เฉลิมพล บงกชกุสุมาลย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500274

5 141500262 นางสาว ชัญญ์ลียา ธนาเลิศกวิน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่12

6 141500265 นาย อนวัช ซอแอ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500266 นางสาว สุวนันท์ ทาแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500268 นางสาว เรืองทอง พัชรานุกูล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 2 เฉลิมพระเกยีรติ ชัน้ 4 หอ้ง 245

9 141500269 นางสาว อาภาภรณ์ ฟองตายา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500271 นาย วิรัตน์ กร่ินซ้อน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500273 นาย ปริยะ วัฒนศิริเสรีกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500274 นางสาว เนตรนภา ปันสวน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่80



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500275 นางสาว มัทนา พรหมมี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500276 นางสาว ธัญญรัตน์ ชัยสา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500275

3 141500277 นาง พัชราวไล ก้อนทอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500278 นาย อนุชา นามะสอน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500292

5 141500281 นางสาว ศิรินทิพย์ จันทร์ตาเงิน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่13

6 141500282 นาย พงศกร สุริยา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500283 นางสาว ภาณุมาศ รามางกูร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500286 นางสาว รัชนก ก้อนแหวน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 2 ห้อง 422

9 141500288 นางสาว พรทิพา อ่อนเกิด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500289 นางสาว จิราพร ปัญญาเรือน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500291 นางสาว รัชนาถ ถนอมรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500292 นางสาว อนันตญา ชิดชม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 141500293 นางสาว บุษบา เตียงศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500299 นางสาว ณัฐวดี ศรีนันท์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500293

3 141500300 นางสาว มนชิรา แก้วกุลา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 141500301 นางสาว ฐิติชญา หอมนาน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500312

5 141500302 นางสาว จุฑารัตน์ ใจโฮ้ง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่14

6 141500303 นาย อรรถนนท์ บุญทองลือ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500304 นางสาว เจนจิรา หน้างาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 141500307 นางสาว นภา แก้วหนัก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 2 ห้อง 423

9 141500308 นางสาว อรกัญญา ใจจ าปิน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 141500309 นางสาว สริญญา ศิริณภัทร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 141500310 นางสาว เจนจิรา แก้วน้ าค้าง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 141500312 นางสาว อนุธิดา แสนแปง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่81



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 141500313 นางสาว พิชญา สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 141500314 นางสาว จุฑามาศ จันทรา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 141500313 ถึง 141500319

3 141500315 นางสาว สุวนันท์ แซ่กือ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป และ

4 141500316 นางสาว จิราพร ค าสอน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 091500080 ถึง  091500275

5 141500317 นางสาว นิชาภัทร ภาชนนท์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่15

6 141500318 นางสาว สุชาดา ต้นธนรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 141500319 นางสาว อังคณา ดาสดาวรยศ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 091500080 นางสาว ธนพร สุกใส วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 2 ห้อง 424

9 091500081 นาย พิทยา โนนโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 091500087 นางสาว ธาราทัศน์ พรจิรายุวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 091500193 นางสาว ญาณิศา กมลลักษ์สกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 091500275 นางสาว ณัฐติยาภรณ์ เดชโนนสังข์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 091500371 นาย จักรกฤษ พรมโคตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 091500610 นางสาว พิมพ์วิภา ใจยวง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 091500371

3 091500801 นางสาว ปวิตรา ดวงป้อ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 091500819 นางสาว สุดาวัลย์ มูลแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 171500084

5 091500981 นางสาว จีรทิตย์ แกละมื่อโด่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่16

6 091501096 นางสาว สลิลทิพย์ สืบปาละ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 091501098 นางสาว โชติกา เทพกัณฑ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 111500202 นาย สงกรานต์ สุนันตา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 2 ห้อง 425

9 171500013 นางสาว สุพัตรา โพทะนะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 171500019 นาย ณัฏฐนิช ฟูฟุง้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 171500038 นางสาว วรัญชนก ธิโน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 171500084 นางสาว ศิลารัตน์ พิษณุกล่ัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่82



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 171500088 นางสาว ณัฐรสุฎา กระทุม่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 171500127 นางสาว ศศิพร ปะนันชัย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 171500088

3 171500152 นางสาว จุฑามาศ ไชยวุฒิ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 171500193 นางสาว มนต์ทิพย์ ระหาร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 171500330

5 171500215 นางสาว สาธินี อิ่นทา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่17

6 171500243 นางสาว อรนุช พุทธเกศ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 171500262 นางสาว รัศมี เพ็ญศิริ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 171500272 นางสาว วรัญญา รัตสุ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 3 ห้อง 432

9 171500277 นางสาว ศุภรัตน์ เช้ือสะอาด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 171500321 นางสาว มานี เสถียรจินดา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 171500326 นางสาว อรทัย ต๊ะวงศ์ใจ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 171500330 นางสาว สุรีย์พร บันทิวัฒนะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 171500332 นางสาว กรรณิการ์ ต๊ะตินยา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 171500334 นางสาว ณัฐวดี จริยา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 171500332

3 171500344 นางสาว ดุจเดือน แก้วประภา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 171500357 นางสาว ชุติมา ดาระวัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 171500572

5 171500364 นางสาว พัชรา กิติลังกา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่18

6 171500394 นางสาว แสงงาม นิธิภคพันธ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 171500412 นางสาว นภาพร กิติกรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 171500431 นางสาว อังคณา วิภาคกิจ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 3 ห้อง 433

9 171500450 นางสาว สุธีรา วิทยาธนากุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 171500525 นางสาว ผ่องศรี สุพงศ์พันธุน์ิธิ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 171500547 นางสาว ปัญญพัฒน์ บุษบาผดุง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 171500572 นาย กาวิน ยั่งยืนปิยรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่83



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 171500581 นางสาว ศรัญญา ตาดแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 171500582 นางสาว หฤทัย กองแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 171500581

3 171500615 นาย พลากร ค าปาละ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 171500662 นางสาว ปิยธิดา ประสมสุข วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 191500100

5 171500668 นางสาว ดาราวดี แก้วค าปัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่19

6 171500691 นางสาว ณัฐวรรณ หาญเมือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 171500716 นางสาว จารุวรรณ กรรณิเกษ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 171500733 นางสาว ศศิธร เจริญทรัพย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 3 ห้อง 434

9 171500742 นางสาว สิริภัสรา จินาตอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 171500743 นางสาว กาญจนา วิมล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 181500086 นางสาว ทัศนีย์ ทาอินทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 191500100 นางสาว อัญมณี ศุภกา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 191500142 นางสาว นันทิชา ใจค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 191500145 นางสาว เกษรา กาวิน่าน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 191500142

3 231500047 นาย ณัฐดนัย เพียรธรรม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 231500103 นาย ปรัชญา อินปัญญา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 291500382

5 231500191 นางสาว เบญจวรรณ ชัยชนะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่20

6 231500312 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวิมล พงษ์สม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 231500442 นาย สามารถ สมรินทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 231500478 นาย ณัฐพงศ์ วิริยา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 3 ห้อง 435

9 291500039 นางสาว ทิพวรรณ ขันแสน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 291500199 นาย ณัฐพงษ์ ใจวงศ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 291500451 นางสาว ปนัดดา ยาวิเริง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 291500382 นางสาว ชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

หน้าที ่84



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 291500393 นางสาว โสรยา ดุสิรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 401500299 นางสาว สุรีย์นภา อารามแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 291500393

3 471500245 นางสาว ซัมสุณีย์ มูดอ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 601500149 นาย ธันวา หัวเมือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 601500444

5 601500152 ว่าท่ีร้อยตรี ชัชชัย ธรรมใจ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่21

6 601500189 นางสาว พัชรมัย อุปแก้วต๊ะ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 601500191 นางสาว พัชดาพร ดีข า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 601500236 นางสาว เมธินี แสนระแหง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 4 ห้อง 442

9 601500293 นางสาว อริสา กิตติจริยกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

10 601500333 นางสาว มรกต วิจิตรรังสรรค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

11 601500443 นาย เอกพันธ์ ดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

12 601500444 นางสาว ละลิตา ธิอินโต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 601500463 นางสาว พรภวิษย์ ไชยยอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบ 

2 601500520 นางสาว ธัญชนก อินทะรังษี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 601500463

3 601500554 นางสาว นลินี สุดาค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถึง 

4 601500556 นางสาว กนกวรรณ พรมมาทา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 781500018

5 601500613 นางสาว นันท์นภัส วรรณศรีนิธิกร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่22

6 641500052 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รังสิมา ศรีบัวแดง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 741500515 นางสาว สิรินยากร วิเศษศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 781500018 นาย จิรายุทธ ต๊ะอุ่น วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 4 ห้อง 443

หน้าที ่85



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 025400035 นางสาว พรภัทรา ธรสุปรีย์ธรรม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 075400010 นางสาว สมฤทัย เทศวิศาล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 025400035

3 095400025 นาย ศุภสิทธิ์ ปัญญาแก้ว คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ถึง 

4 135400019 นางสาว สุวาลิน ศรีเรือง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 285400030

5 135400030 นางสาว รัฐพร หมั่นแสวง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ห้องสอบที ่23

6 135400073 นางสาว นัดดา เวียงเกตุ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 175400001 นาย ชัชวาล อินปัน๋ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 175400026 นาย ณัฐพล กิตติพนาไพร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 4 ห้อง 444

9 175400033 นาย ธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

10 215400063 นาย กมลพันธ์ เทพังเทียม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

11 245400011 นางสาว อาริยา กุสาวดี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

12 285400030 นาย วิชญพงศ์ แสนเขื่อนแก้ว คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

1 295400027 นางสาว ศศิต์รดา สลี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 455400005 นางสาว ณัฐชญา จะมูแส คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 295400027

3 455400006 นางสาว อัยภัท ญาณเจริญ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ถึง 

4 455400008 นางสาว เกศริน ศรีวิลัย คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 785400011

5 455400010 นางสาว สุภาพร แสนธานี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ห้องสอบที ่24

6 455400011 นางสาว มัญชรี ค าวงศ์ปิน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนหอพระ

7 455400017 นางสาว นงนุช ปูตุ้่ย คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 785400011 นางสาว นิศารัตน์ แก้วมณี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อาคาร 4 พลันแหลม ชัน้ 4 ห้อง 445

หน้าที ่86



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000001 นางสาว อัญญวดี ฮองโยง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000003 นางสาว วัชรภรณ์ ปันวิระ สังคมศึกษา 142000001

3 142000004 นาย สิริวัฒน์ ชุ่มใจ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000006 นาย พงศธร มิ่งรัตนะ สังคมศึกษา 142000018

5 142000008 ว่าท่ีร้อยตรี ภูวนัย งามรูป สังคมศึกษา ห้องสอบที ่1

6 142000009 นาย ชิติสรรค์ ทยานนท์ปรีชากุล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000010 นาย โภคิน โลมาแจ่ม สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000012 นางสาว ศิริภรณ์ สีบุตรศรี สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113

9 142000013 นางสาว ล้านนา อภิชัย สังคมศึกษา

10 142000016 นาง สีวิกา หงษ์ผา สังคมศึกษา

11 142000017 นางสาว สรวงสุดา สุริยันพิศวาส สังคมศึกษา

12 142000018 นาย วรเทพ เหมทานนท์ สังคมศึกษา

1 142000021 นาย เอกพันธ์ การเร็ว สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000022 นางสาว เจนจิรา กันทา สังคมศึกษา 142000021

3 142000025 นางสาว อนัญญา นิวรัตน์ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000027 นางสาว นารีรัตน์ ใจแผ่นดิน สังคมศึกษา 142000039

5 142000029 นางสาว ดวงหทัย ตาค า สังคมศึกษา ห้องสอบที ่2

6 142000031 นางสาว กรกนก สุทธิสวัสด์ิ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000032 นางสาว จตุภรณ์ ไชยยา สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000033 นางสาว รณิดา ดนัยดุริยะ สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114

9 142000034 นาย พิษณุ ล าเนาพนาสุข สังคมศึกษา

10 142000035 นางสาว วันเพ็ญ แก้วเมืองมา สังคมศึกษา

11 142000037 นางสาว ชนิชา ปุด๊พรม สังคมศึกษา

12 142000039 นางสาว วนิดา ต๊ะอินทร์ สังคมศึกษา

หน้าที ่87



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000040 นาย นครินทร์ แก้วดวงดี สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000042 นางสาว ศศิกานต์ สมถวิลชัยชาญ สังคมศึกษา 142000040

3 142000046 นางสาว สรวงสุดา เจริญวงค์ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000047 นางสาว วรัฎฐยา ปันมูล สังคมศึกษา 142000060

5 142000050 นาย ธนวรรธน์ คีรีธรรมสุข สังคมศึกษา ห้องสอบที ่3

6 142000052 นางสาว นิศารัตน์ พรอ้าย สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000055 นาย วรากร สิทธิน้อย สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000056 นางสาว ณัฐสิณี อินทะขันธ์ สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115

9 142000057 นาง ชนัญชิดา สายใจดี สังคมศึกษา

10 142000058 นาย ชัยพร คีรีร าไพ สังคมศึกษา

11 142000059 นางสาว รัชชน์ เรือนธนวงษ์ สังคมศึกษา

12 142000060 นางสาว ชนกวนันท์ เชาว์กุลดี สังคมศึกษา

1 142000061 นางสาว กชกร อารุณทัย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000062 นาย เกรียงศักด์ิ ดีกิตติ สังคมศึกษา 142000061

3 142000063 นางสาว อารียา ศรียอง สังคมศึกษา ถึง 

4 142000067 นางสาว วิภาดา ค าคง สังคมศึกษา 142000079

5 142000068 นางสาว ณัฐฐินันท์ วงศ์ค าสาย สังคมศึกษา ห้องสอบที ่4

6 142000070 นาย พันธ์กวี พวงสายใจ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000072 นาย ณัชธ ามรงค์ แสงนวลวศุตม์ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000073 นางสาว สุรีพร ชาติกุลวาณิช สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116

9 142000075 นางสาว นิตยา มณีสิงหราช สังคมศึกษา

10 142000076 นางสาว สุภาภรณ์ คีรีวัฒนสกุล สังคมศึกษา

11 142000077 นางสาว ภัทรา รักพงษ์ สังคมศึกษา

12 142000079 นางสาว จิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ สังคมศึกษา

หน้าที ่88



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000080 นางสาว ปิยวรรณ เช่ือมสกุล สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000081 นาย ธนานรินทร์ วงค์ขัดนนท์ สังคมศึกษา 142000080

3 142000082 นาย สุรชัย กอฝ้ัน สังคมศึกษา ถึง 

4 142000083 นางสาว พรภิรมณ์ บุญหนุน สังคมศึกษา 142000094

5 142000087 นาง พิมพ์กมล เต็มใจ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่5

6 142000088 นางสาว จิราพร พจนาปิยะกุล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000089 นางสาว ลภัสรดา สังขะโต สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000090 นางสาว เมรี การะหงษ์ สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117

9 142000091 นาย ปฏิญญา แสงจันทร์ สังคมศึกษา

10 142000092 นาย เอกพันธุ์ ขวัญเรือน สังคมศึกษา

11 142000093 นางสาว จันทร์จิรา มะปัน สังคมศึกษา

12 142000094 นาย ศรัณย์ วาฤทธิ์ สังคมศึกษา

1 142000096 นาย เอกพล กันทะยวง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000098 นางสาว อภิญญา วัฒนสินพงษ์ สังคมศึกษา 142000096

3 142000100 นางสาว อรอุมา ประสมพืช สังคมศึกษา ถึง 

4 142000101 นางสาว เฉลิมศรี แสงหมื่น สังคมศึกษา 142000110

5 142000102 นางสาว สวิชญา ค าศรีใจ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่6

6 142000103 นางสาว กมลวรรณ อ่อนละมูล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000104 นางสาว ขวัญกมล คิดอ่าน สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000105 นางสาว บัวเขียว ธีระเดชคชา สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121

9 142000107 นางสาว กนกวรรณ จันทร์แสนสวย สังคมศึกษา

10 142000108 นาง รุ่งรวี เงินแก๊ง สังคมศึกษา

11 142000109 นางสาว เสาวนีย์ มุงเมือง สังคมศึกษา

12 142000110 นางสาว ปณิดา นวลค า สังคมศึกษา

หน้าที ่89



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000111 นาย นรเศรษฐ์ กันธิยะ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000112 นางสาว จิรนันท์ ปีดู สังคมศึกษา 142000111

3 142000113 นาย นิรุทธ์ มูลโรจน์ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000116 นางสาว อรนี ใจจา สังคมศึกษา 142000125

5 142000117 นาย สันทโชค บุญเทียม สังคมศึกษา ห้องสอบที ่7

6 142000119 นางสาว วิภาวัลย์ ค าปัน สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000120 นาย วีระพงษ์ ทองเติม สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000121 นาย เกียรติศักด์ิ เพชรดิน สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122

9 142000122 นาย อภิสิทธิ์ แสงอาทิตย์ สังคมศึกษา

10 142000123 นางสาว พิกุล นิมิตคงคา สังคมศึกษา

11 142000124 นาง ณิชนันน์ พรมแดน สังคมศึกษา

12 142000125 นาย วรัญญู ค าเปียง สังคมศึกษา

1 142000127 นางสาว มณีรัตน์ บงกชศรีจินดา สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000128 นางสาว มัญชรี วงศ์ต้ัง สังคมศึกษา 142000127

3 142000129 นาย ธรรมธร สมหวังสกุลเลิศ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000130 นางสาว เจมิกา สุวรรณโน สังคมศึกษา 142000139

5 142000131 นาย จรัสพงษ์ ใจวงค์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่8

6 142000132 นาย คนิจ สุวรรณกาศ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000134 นาย นิรันดร์ มะโน สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000135 นางสาว ดรุณี กันทะวัง สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123

9 142000136 นาย สุวิวัฒน์ รินแต้ว สังคมศึกษา

10 142000137 นางสาว วัลลภา สุขช้ า สังคมศึกษา

11 142000138 นางสาว สุรินี มูลปัญญา สังคมศึกษา

12 142000139 นาย ภานุพันธ์ วุฒิเม สังคมศึกษา

หน้าที ่90



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000140 นาย ชัยนันท์ บาลไทยสงค์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000141 นาย อานุภาพ ชัญญาชัย สังคมศึกษา 142000140

3 142000143 นางสาว นภัสสร สมจาย สังคมศึกษา ถึง 

4 142000145 นางสาว กัญญา บุญเรือง สังคมศึกษา 142000155

5 142000146 นาง นาถกาญจน์ สุจดา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่9

6 142000148 นางสาว สุวิชญา ประดน สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000149 นางสาว วราภรณ์ ยิ่งโยชน์ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000150 นางสาว วลาลักษ์ เรือนแก้ว สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124

9 142000152 นางสาว ชบาไพร ชัยชนะบุตร สังคมศึกษา

10 142000153 นางสาว นันท์นภัส เทสมุทร สังคมศึกษา

11 142000154 นางสาว จันทร์จุฬา เท่ียงแท้ สังคมศึกษา

12 142000155 นางสาว อัญชรี วงษ์ค าหาญ สังคมศึกษา

1 142000157 นาย ทนงศักด์ิ นิปุณะ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000160 นางสาว ภิญญาพัชญ์ รักเผ่าดง สังคมศึกษา 142000157

3 142000161 นางสาว อรวรรณ ศิรินิรันดร์กุล สังคมศึกษา ถึง 

4 142000162 นางสาว สุมาลี ลังกาตุง สังคมศึกษา 142000174

5 142000163 นางสาว นันทพัทธ์ บุญมา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่10

6 142000164 นางสาว เขมิกา หมื่นขัน สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000166 นาง เพ็ญนภา ขาวกิจไพศาล สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000167 นางสาว สายใจ แก้วตา สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125

9 142000169 นางสาว เสาวลักษณ์ อุดมมหาไพร สังคมศึกษา

10 142000172 นางสาว สุธิดา ศรีศุภทรัพย์ สังคมศึกษา

11 142000173 นาย นันทวัฒน์ กล้องยา สังคมศึกษา

12 142000174 นางสาว พานทอง ตุ้ยวงค์ สังคมศึกษา

หน้าที ่91



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000175 นางสาว รพีกาญจน์ รุ้งปกรณ์นันท์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000177 นาย ชินดนัย ณะวรรณต๊ิบ สังคมศึกษา 142000175

3 142000178 นางสาว ชลธิชา สมาธิ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000180 นางสาว พิมวรรณ์ พิชโสภณ สังคมศึกษา 142000195

5 142000181 นางสาว สุทธินันท์ธาอร กันทารักษ์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่11

6 142000182 นางสาว สุชญา เทพปะณะ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000188 นาย กฤษฎา ก๋าแก้ว สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000190 นาง นิธินันท์ มอญไข่ สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126

9 142000192 นางสาว กรรณิกา สิมมาสุข สังคมศึกษา

10 142000193 นางสาว มธุรส มรรคอินทร์ สังคมศึกษา

11 142000194 นางสาว พัชรินทร์ สุค า สังคมศึกษา

12 142000195 นาย สุพล แสงจันทร์ สังคมศึกษา

1 142000196 นางสาว วิภาพร อินทนนท์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000199 นางสาว นราภรณ์ สุวรรณแปง สังคมศึกษา 142000196

3 142000201 นาย อโนทัย เสาร์เขียว สังคมศึกษา ถึง 

4 142000202 นางสาว พรชนก ไชยเลิศ สังคมศึกษา 142000213

5 142000205 นาย กฤตภาส จันทร์ตา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่12

6 142000206 นางสาว ศิวพร สุยะ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000207 นางสาว ธิดารัตน์ ใจจันทรา สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000208 นางสาว กรรณิการ์ เทใหม่ สังคมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128

9 142000209 นางสาว ตรีรัตวดี ดวงบุปผา สังคมศึกษา

10 142000210 นางสาว อารีรัตน์ ต๋ันแก้ว สังคมศึกษา

11 142000211 นางสาว รัตนา สุริยะชัยพันธ์ สังคมศึกษา

12 142000213 นางสาว เสาวลี แก่พา สังคมศึกษา

หน้าที ่92



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000217 นาง พิชญ์ชญสินี ชาติสิริภูมิ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000219 นาย อนุพันธ์ บุญยวง สังคมศึกษา 142000217

3 142000220 นางสาว ชนิดา ศรีบุญราม สังคมศึกษา ถึง 

4 142000223 นาง เสาวณีย์ เมืองซ่ือ สังคมศึกษา 142000237

5 142000224 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริลักษณ์ ซ่ือสัตย์วัฒนา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่13

6 142000226 นางสาว วัลลิภา สุนันต๊ะ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000227 นางสาว วันเพ็ญ กาโพ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000228 นางสาว ฉวีวรรณ แซ่เจ๊า สังคมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321

9 142000232 นางสาว กนกพิชญ์ ต๋าฝ้ัน สังคมศึกษา

10 142000233 นางสาว จิราภา สุนันท์ตระกูลชัย สังคมศึกษา

11 142000236 นางสาว ณพรรณอร ทองปลิว สังคมศึกษา

12 142000237 นางสาว อารีย์พร เกียรติพิทักษ์วนา สังคมศึกษา

1 142000239 นางสาว วิไลพร หงษ์โต สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000240 นาย ญาณพัทธ์ ใจก้องเกรียงไกร สังคมศึกษา 142000239

3 142000242 นาย กันต์ธีทัต เตชะพีรพัฒน์ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000243 นาย ณัฐวุฒิ ขันอินทร์ สังคมศึกษา 142000254

5 142000244 นางสาว อรพรรณ แซ่พ่าน สังคมศึกษา ห้องสอบที ่14

6 142000247 นาย เสถียรพงษ์ ก่อดู สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000248 นางสาว พัชรณัฎฐ์ วาโร สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000249 นาย พินิจ พิทาค า สังคมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322

9 142000250 นาย อธิวัฒน์ เขื่อนเก้า สังคมศึกษา

10 142000251 นางสาว นิศาชล องอาจ สังคมศึกษา

11 142000253 นางสาว ภิชากร เครือฟอง สังคมศึกษา

12 142000254 นางสาว วรัดดา หน้าเพ็ชร สังคมศึกษา

หน้าที ่93



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000255 นางสาว มะลิวัลย์ จันทร์ประทุม สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000256 นางสาว กมลชนก พินิจมนตรี สังคมศึกษา 142000255

3 142000257 นางสาว วริศรา หม่อโพ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000259 นาย ภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน สังคมศึกษา 142000274

5 142000260 นาย ศุกลกรณ์ โคตรอาษา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่15

6 142000262 ว่าท่ีร้อยตรี สิทธินันท์ สุนันทพงษ์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000264 นางสาว จันทมาส ศรีเท่ียง สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000266 นางสาว ปานชีวา ทรัพย์กรม สังคมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323

9 142000267 นาย กฤษขจร ฟ้าเลิศ สังคมศึกษา

10 142000269 นางสาว ศุภลักษณ์ เตชะเลิศพนา สังคมศึกษา

11 142000270 นางสาว พัชชิราภรณ์ ก๋าใจ สังคมศึกษา

12 142000274 นาย ฉัตรชาย ยอดเรือน สังคมศึกษา

1 142000275 นาย สมชาย สุพรดวงชัย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000277 นาย อ านาจ กูณา สังคมศึกษา 142000275

3 142000280 นางสาว เกวลี พรหมเสน สังคมศึกษา ถึง 

4 142000281 นางสาว นฤพร จ าค า สังคมศึกษา 142000293

5 142000282 นาย วีรพงษ์ บรรพตรุ่งรัตน์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่16

6 142000284 นาย นภสินธุ์ เขตแดน สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000285 นางสาว นิติพร ขัติวงษ์ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000289 นาย ภาคภูมิ ปูปินตา สังคมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324

9 142000290 นางสาว วัฒนาภรณ์ แจ่มรัศมี สังคมศึกษา

10 142000291 นางสาว รุ่งทิวา คัมภีร์ชนะชัย สังคมศึกษา

11 142000292 นาย สงกรานต์ นาใจ สังคมศึกษา

12 142000293 นางสาว จริญญา ธรรมจี๋ สังคมศึกษา

หน้าที ่94



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000294 นางสาว พิชฌาย์วรรณ ค ายันต์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000295 นางสาว พิมพ์ทอง ปรีชาไพร สังคมศึกษา 142000294

3 142000296 นางสาว แตงกวา บันลือทอง สังคมศึกษา ถึง 

4 142000297 นางสาว ณัฐธิดา ไทยอ่อน สังคมศึกษา 142000309

5 142000299 นาย ชัยรัตน์ มูลวงค์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่17

6 142000300 นางสาว จันทรัตน์ สุขใจ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000301 นาย ธีรภัทร์ ธนาจิรวัชระ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000304 นาย สามารถ ไชยทน สังคมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325

9 142000306 นาย นิรุทธ์ คุณยศยิ่ง สังคมศึกษา

10 142000307 นางสาว ณัฐชา มาละ สังคมศึกษา

11 142000308 นาย อนุชา พงษ์ใจเหล็ก สังคมศึกษา

12 142000309 นางสาว อังคณา บัวใหล สังคมศึกษา

1 142000311 นางสาว กรรณิกา เมืองเปียง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000312 นาย นฤพล ปูด่าว สังคมศึกษา 142000311

3 142000314 นาย นัฐพงษ์ อินทิทา สังคมศึกษา ถึง 

4 142000315 นางสาว มุฑิตา สุปา สังคมศึกษา 142000327

5 142000316 นางสาว สุทธาภา จัดของ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่18

6 142000317 นาย กิตติชัย เมืองมูล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000318 นางสาว ศิริลักษณ์ สุดใจ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000319 นาย วทัญญู สมมะณี สังคมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326

9 142000320 นางสาว พิมพ์พิไล โค้ค าหล้า สังคมศึกษา

10 142000325 นางสาว วลีภรณ์ ไมตรีแก้ว สังคมศึกษา

11 142000326 นางสาว ณัฐธิดา สนม สังคมศึกษา

12 142000327 นางสาว สิตา บัวระวงค์ สังคมศึกษา

หน้าที ่95



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000328 นาย ธนกฤต สะดับ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000331 นางสาว ปุนณดา จันกระจาย สังคมศึกษา 142000328

3 142000334 นางสาว วาสนา ทองอร่าม สังคมศึกษา ถึง 

4 142000335 นางสาว จิรัชญา แก้วปัญญา สังคมศึกษา 142000348

5 142000336 นางสาว สุวิมล สูงติวงศ์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่19

6 142000338 นางสาว ธัญพร ทองทับทิม สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000340 นางสาว เสาวนีย์ ชัยได้สุข สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000341 นาย เบญจภัทร ก้อนค า สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415

9 142000342 นาง ภัทรสุดา ถุงเสน สังคมศึกษา

10 142000345 นาง พิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทก สังคมศึกษา

11 142000347 นางสาว นัชนาภรณ์ เจริญยิ่ง สังคมศึกษา

12 142000348 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิตยาพร เตจ๊ะสา สังคมศึกษา

1 142000351 นาย พิสุทธ์ รักษ์วนาสวรรค์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000352 นางสาว อาทิตยา วรสุนทราสมบัติ สังคมศึกษา 142000351

3 142000353 นางสาว สิริญาภรณ์ ขยัน สังคมศึกษา ถึง 

4 142000354 นางสาว ขนิษฐา กานิน สังคมศึกษา 142000365

5 142000355 นาย สุวัฒน์ธนา ประมาณ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่20

6 142000358 นาย สมพร ธนูแปง สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000359 นางสาว พรชิตา ทากัน สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000360 นางสาว ธิดาพร หอมมะลิป่า สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416

9 142000361 นางสาว ศุภาวดี เจริญทรัพย์ สังคมศึกษา

10 142000363 นางสาว ชลธิชา ต๊ิบเงิน สังคมศึกษา

11 142000364 นางสาว พิทยาพร พูลสวัสด์ิ สังคมศึกษา

12 142000365 นางสาว วารุณี แสนกุล สังคมศึกษา

หน้าที ่96



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000367 นางสาว ยศพิมล แก้ววิเศษ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000368 นาย อรรถพล ชัยแหว้น สังคมศึกษา 142000367

3 142000370 นาย ณัฐวุฒิ ชัยศรีสวัสด์ิ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000371 นางสาว กวิสรา ชัยมงคล สังคมศึกษา 142000382

5 142000373 นางสาว อารีรัตน์ สีวิตา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่21

6 142000374 นางสาว กาญจนา ศิริโชคชัยพันธ์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000375 นาย ชัชวาล อินทะชั่ง สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000376 นางสาว พรพรรณ อิ่นค า สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417

9 142000377 นางสาว อัสนี หฤษฎ์สกุล สังคมศึกษา

10 142000378 นาย เปรมชัย แก้วดอกรัก สังคมศึกษา

11 142000380 นาย สมพร ลีลาพนาสวัสด์ิ สังคมศึกษา

12 142000382 นาย ณรงค์ศักด์ิ สายชลศรีจินดา สังคมศึกษา

1 142000383 นาย ประวิทย์ เสาร์นุ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000384 นาย ธนภัทร ใจพุธ สังคมศึกษา 142000383

3 142000385 นางสาว อรปรียา สุค าภีร์ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000387 นางสาว ศรีสุดา เสกสิทธิว์รกุล สังคมศึกษา 142000397

5 142000388 นาย เกษมสันต์ ปัญญาโน สังคมศึกษา ห้องสอบที ่22

6 142000389 นางสาว ธันยาภรณ์ คลองวงษ์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000390 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรี เพชรพญาไพร สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000391 นาย สุธาศิน ปิงจันทร์ สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423

9 142000393 นางสาว เมลดา บุญศรี สังคมศึกษา

10 142000394 นางสาว เมขลา ค าต๋ัน สังคมศึกษา

11 142000395 นาย เปรม โอดนันต์ สังคมศึกษา

12 142000397 นางสาว หทัยทิพย์ บุญทานุช สังคมศึกษา

หน้าที ่97



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000398 นาง ภิญญาพัชญ์ ต้ือจุมปู สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000400 นาย รัตนพล ศรีเท่ียง สังคมศึกษา 142000398

3 142000401 นาย ช่วย ศรีโรจน์ชัยกิจ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000402 นางสาว มณฑิรา จินาใจ สังคมศึกษา 142000412

5 142000403 นางสาว สมฤดี พจนาธ ารงพงศ์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่23

6 142000404 นางสาว พรรณทิพย์ ปันแก้ว สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000405 นางสาว นภัทรธมณฑ์ จองกลาง สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000408 นางสาว ภาศิณี สุวรรณธร สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424

9 142000409 นางสาว กนกกาญจน์ บุตรดี สังคมศึกษา

10 142000410 นางสาว กุลนารี ย่อเปย สังคมศึกษา

11 142000411 นาย เกรียงไกร วังท่า สังคมศึกษา

12 142000412 นาย บัญญัติ อินต๊ะมา สังคมศึกษา

1 142000413 นาย ทรงวิทย์ แซ่ฟ้า สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000414 นางสาว พัชชา กองแก้ว สังคมศึกษา 142000413

3 142000415 นาย ทรงยุทธ แซ่ฟ้า สังคมศึกษา ถึง 

4 142000416 นางสาว ศุภลักษณ์ ค านา สังคมศึกษา 142000427

5 142000418 นางสาว นวภรณ์ ปวกพรมมา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่24

6 142000419 นาย ทองชัย จตุรงค์วงศ์คีรี สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000420 นาย ไพโรจน์ ชินิ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000421 นาย พัฒฐานนท์ ยะนุ สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425

9 142000422 นาย สุรชัย ค าต๊ิบ สังคมศึกษา

10 142000423 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ สอนปันติ สังคมศึกษา

11 142000424 นางสาว วนิดา ไกรเกริกเกียรติ สังคมศึกษา

12 142000427 นางสาว อริสา เนาะดู สังคมศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000430 นางสาว ภัทร์พิชชา อาระยะ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000431 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนาภรณ์ หยุมปัญญา สังคมศึกษา 142000430

3 142000432 นางสาว กชกร วงค์ชมภู สังคมศึกษา ถึง 

4 142000436 นาย เสกสันต์ ณ. เชียงใหม่ สังคมศึกษา 142000446

5 142000439 นางสาว สายฝน วิบูลศรีมงคล สังคมศึกษา ห้องสอบที ่25

6 142000440 นาย อนุสรณ์ ถนอมบุญ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000441 นางสาว นวรัตน์ ปูห่ล้า สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000442 นางสาว สุพัตรา มูลทะสิน สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426

9 142000443 นางสาว นิภาภรณ์ ขันแก้ว สังคมศึกษา

10 142000444 นางสาว ณัฐริกา มัตนามะ สังคมศึกษา

11 142000445 นางสาว ภัทรสุดา จาระภิยะ สังคมศึกษา

12 142000446 นางสาว วิภา ตะอู สังคมศึกษา

1 142000448 นาย พร้อมพงศ์ ปกป้องรัฐ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000449 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษดา อินต๊ะแสน สังคมศึกษา 142000448

3 142000450 นางสาว อัมพิกา ไหวพริบ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000451 นางสาว จีราพรรณ แสนสุขอุดมบุญ สังคมศึกษา 142000461

5 142000453 นาย สนธยา อินทัฎฐาน์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่26

6 142000454 นาย สิริชัยปัญญา รักสถาน สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000455 นาย บวร บทกวี สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000456 นาย สุนทร ศรีนวล สังคมศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427

9 142000457 นางสาว ธนัชพร ใจค า สังคมศึกษา

10 142000458 นางสาว เพ็ญศรี พรหมเมตตา สังคมศึกษา

11 142000460 นางสาว ณฐิญา มาจุม สังคมศึกษา

12 142000461 นางสาว สุพิชชา ดีสิงห์ สังคมศึกษา

หน้าที ่99



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000462 นางสาว สุชารัตน์ ยาสมุทร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000463 นางสาว ศิรดา สิงสาคร สังคมศึกษา 142000462

3 142000464 นาง สุพรรษา โสภากร สังคมศึกษา ถึง 

4 142000466 นางสาว ระติวัลย์ ทองกูล สังคมศึกษา 142000478

5 142000468 นางสาว ณัฐณิชา มงคลผาสุก สังคมศึกษา ห้องสอบที ่27

6 142000469 นาย วรกร ไชยวิฑูรย์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000470 นางสาว ปรารถนา ชอบหัตถกรรม สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000473 นาย ธนวิชญ์ มณีรัตนฺจงสกุล สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712

9 142000474 นางสาว ณัฏฐ์ชญา บารมีมหาศาล สังคมศึกษา

10 142000475 ว่าท่ีร้อยตรี ผดุงเกียรติ กันทะสัก สังคมศึกษา

11 142000476 นาย ณัฐวุฒิ จิตกาวิน สังคมศึกษา

12 142000478 นาย วีระยุทธ ปลอดภัย สังคมศึกษา

1 142000479 นางสาว ณัฐพร ก่อกุศลก้องภพ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000482 นาย จีระศักด์ิ รสสุคนธ์ สังคมศึกษา 142000479

3 142000483 นาย ภานุวัฒน์ นิรมิตความดี สังคมศึกษา ถึง 

4 142000484 นางสาว ไอศุรีย์ ตะยะพงค์ สังคมศึกษา 142000493

5 142000485 นาย รัตนกร จันทร์แจ่ม สังคมศึกษา ห้องสอบที ่28

6 142000487 นางสาว รุ่งทิวา ต๊ิบจันทร์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000488 นาย เจษฎา ผ่องใสย์ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000489 นางสาว ศิณาทิพย์ ผันแก้ว สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713

9 142000490 นาย อนิรุทธ์ รักไพรขันธ์ สังคมศึกษา

10 142000491 นาย นิพันธ์ ดอนแดนดอย สังคมศึกษา

11 142000492 นางสาว กาญจนา สนั่นพิทักษ์ประชา สังคมศึกษา

12 142000493 นาง กนกลดา บัวหอม สังคมศึกษา

หน้าที ่100



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000494 นาย ศิริมงคล ยะนันท์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000495 นาย อรรถพล กันยา สังคมศึกษา 142000494

3 142000497 นางสาว ปัทวรรณ์ ค ากันทะ สังคมศึกษา ถึง 

4 142000498 นาย พูนศักด์ิ อ ารุงสายชล สังคมศึกษา 142000510

5 142000499 นาย ปรีชา เพชรกิติสิริกุล สังคมศึกษา ห้องสอบที ่29

6 142000502 นางสาว ฤทัยรัตน์ อินยงค์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000504 นางสาว ศิรดา ถามูล สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000505 นางสาว ชนัญญา พีระภัทชะยากร สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 714

9 142000507 นางสาว ประไพวรรณ สมบูรณ์พูลเพิม่ สังคมศึกษา

10 142000508 นาย ทรนง หยกละไม สังคมศึกษา

11 142000509 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภารัตน์ ปันทะมา สังคมศึกษา

12 142000510 นางสาว วินิตตา หาญใจ สังคมศึกษา

1 142000511 นาย ชัยสิทธิ์ อาระยะสนนี สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000512 นางสาว ศิริลักษณ์ ขันเงิน สังคมศึกษา 142000511

3 142000514 นาย ดนัย งามจารุธารเกษม สังคมศึกษา ถึง 

4 142000515 นาย อายุวัติ มาถา สังคมศึกษา 142000526

5 142000516 นางสาว ศิริรัตน์ อินต๊ะสาร สังคมศึกษา ห้องสอบที ่30

6 142000517 นาย พงษ์พันธ์ วรรณค า สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000518 นางสาว มินตรา ตังแก สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000519 ว่าท่ีร้อยตรี ภรัณยู มหาวงศ์ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715

9 142000521 นาย ธีรยุทธ ล ายู สังคมศึกษา

10 142000522 นางสาว นัทติยา ชิวปรีชา สังคมศึกษา

11 142000523 นางสาว ชนันพัทธ์ มั่นคง สังคมศึกษา

12 142000526 นางสาว เกศมณี ค านาง สังคมศึกษา

หน้าที ่101



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000528 นางสาว ปัญชลิกา อินทะวงค์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000529 นาย รังสรรค์ สุภา สังคมศึกษา 142000528

3 142000530 นางสาว กัญจิรา พวงแก้ว สังคมศึกษา ถึง 

4 142000532 นาย วีระ อัตตะแจ่มใส สังคมศึกษา 142000543

5 142000533 นางสาว เมรดา น้อยเจ๊ะ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่31

6 142000535 นาย อลงกรณ์ งือแฮ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000536 นางสาว วสุนธรา ชัยรัมย์ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000538 นาย กฤษณพงษ์ มูลหงษ์ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721

9 142000539 นาย กฤษกร พรหมมา สังคมศึกษา

10 142000541 นาย พรเทพ ต้ังมกรา สังคมศึกษา

11 142000542 นาย ชยพล จันทร์แก้ว สังคมศึกษา

12 142000543 นาย วีรภัทร ภูริทัตมงคล สังคมศึกษา

1 142000544 นางสาว พิมพ์ณดา ทนุกุล สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000545 นางสาว สุวนันท์ แซ่ลี สังคมศึกษา 142000544

3 142000547 ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสรญา ผลค าแปง สังคมศึกษา ถึง 

4 142000548 นางสาว สุรีวรรณ โพธิขาว สังคมศึกษา 142000558

5 142000549 นาย รัตนพล จุมปาทอง สังคมศึกษา ห้องสอบที ่32

6 142000550 นาง ดอกสร้อย มัทธุรศ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000551 นาย วิสิทธิ์ ใจมั่น สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000553 นาย สัจจะ พวงไพรพฤกษ์ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722

9 142000554 นางสาว พัชนิษา ปันสวน สังคมศึกษา

10 142000556 นางสาว กิ่งกมล เช่ียวสุวรรณ สังคมศึกษา

11 142000557 นางสาว กรรณิกา ชูมือกู่ สังคมศึกษา

12 142000558 นาย จตุรนต์ อุปถัมภ์ สังคมศึกษา

หน้าที ่102



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142000560 นาย สันติภาพ นาคฉาย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142000561 นาย กิตติชัย ดัชถุยาวัตร สังคมศึกษา 142000560 ถึง 142000570

3 142000563 นาย ธนัช น าบุญจิตต์ สังคมศึกษา และ

4 142000564 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดารัตน์ สุวรรณลพ สังคมศึกษา 022000052 ถึง 032000002

5 142000565 นางสาว ชฎาพร บุญมาทอง สังคมศึกษา ห้องสอบที ่33

6 142000566 นางสาว รุจิรา ไชยศิลป์ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 142000567 นางสาว กมลพร ปิน่หย่า สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 142000569 นาย คุณากร วงษ์ค า สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723

9 142000570 นาย วิทยา กันทะหลี สังคมศึกษา

10 022000052 นางสาว ณิรินทร์รดา ปรมสุข สังคมศึกษา

11 022000872 นางสาว จริยา แสนท ามา สังคมศึกษา

12 032000002 นางสาว จิณณพัต เลิศอนันต์ สังคมศึกษา

1 082000211 นางสาว ศิรดา กันธา สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 082000212 นางสาว ธนัชพร สายแก้ว สังคมศึกษา 082000211

3 092000110 นาย ยุทธการ จันต๊ะ สังคมศึกษา ถึง 

4 092000125 นางสาว ณัฐธิกา นวลหอม สังคมศึกษา 132000178

5 092000140 นางสาว พิชญานิน เมืองวุฒิ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่34

6 092000144 นางสาว จุฬาลักษณ์ อภัยรุณ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 092000622 นาย นพรัตน์ เวชกิจ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 132000002 นางสาว แสงจันทร์ แสงสรทวีศักด์ิ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724

9 132000073 นาย จิตวัต จิณะเสน สังคมศึกษา

10 132000118 นางสาว ณัชชา ก๋องค า สังคมศึกษา

11 132000147 นางสาว กิตติกา แซ่ว่า สังคมศึกษา

12 132000178 นางสาว ดาราวรรณ เจริญเมือง สังคมศึกษา

หน้าที ่103



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 132000207 นาย ปฏิภาณ โปธิเรือน สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 132000281 นาย นรภัทร อุปรีย์ สังคมศึกษา 132000207

3 132000307 นางสาว ณัฐนก กชเล่ห์ลึก สังคมศึกษา ถึง 

4 132000339 นางสาว ปิยะดา ชัยภูมิ สังคมศึกษา 172000109

5 132000380 นางสาว สุพิชฌาย์ ธนัชเศรษฐการ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่35

6 132000396 นางสาว แสงเดือน สายชลร าไพ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 132000440 นางสาว รัญชิดา พรมมินทร์ สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 172000005 นางสาว มนสิการ ตล่ิงแก้ว สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725

9 172000012 นางสาว จิดาภา ตุ่นกันทา สังคมศึกษา

10 172000019 นางสาว ดวงใจ แซ่จ้าง สังคมศึกษา

11 172000044 นางสาว วณิชยา ค าบาง สังคมศึกษา

12 172000109 นางสาว สุทธิณีย์ วงศ์ธรสหัส สังคมศึกษา

1 172000120 นางสาว ราตีฟา ขันธวิธิ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172000146 นางสาว จิรพร เอกด ารงภัยพาล สังคมศึกษา 172000120

3 172000147 นางสาว เอมิกานต์ ธวัลหทัยรัตน์ สังคมศึกษา ถึง 

4 172000184 นางสาว วรวิตา ธ ารงศักด์ิเสถียร สังคมศึกษา 172000331

5 172000204 นางสาว สุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่36

6 172000223 นาย พัฒนพงษ์ โพธิตา สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 172000244 นาย พิทยา ทาอวน สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 172000259 นางสาว พนิดา สมพงษ์อุทัย สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731

9 172000274 นางสาว นิรัชพร ศิลปาภาพ สังคมศึกษา

10 172000315 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ สังคมศึกษา

11 172000329 นาย ชินโชติ วงละคร สังคมศึกษา

12 172000331 นาย อิทธิพงษ์ พรมทอง สังคมศึกษา

หน้าที ่104



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 172000435 นางสาว ชุติมา รัตนอนันต์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172000438 นางสาว ชรินทร์พร ตาต๊ะ สังคมศึกษา 172000435

3 172000445 นางสาว คริสา พลทวิช สังคมศึกษา ถึง 

4 172000502 นาย ไชยเวทย์ วิเศษคุณ สังคมศึกษา 172000634

5 172000524 นาย ทศรรห์ สาธุเม สังคมศึกษา ห้องสอบที ่37

6 172000529 นาง ระพีพรรณ พจนาปิยะกุล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 172000539 นางสาว เพียรพิพัฒน์ หนูล้อม สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 172000548 นางสาว จิตนา รุ่งอรุณไพรวัลย์ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732

9 172000566 นางสาว ผกามาศ สุทินามงคล สังคมศึกษา

10 172000571 นาย อนุเทพ ไชยเฟย สังคมศึกษา

11 172000630 นาย เฉ่ะชะ ขยันกิจมงคล สังคมศึกษา

12 172000634 นางสาว วริศรา เรณสถาน สังคมศึกษา

1 212000057 นางสาว เกศรินทร์ พรหมหา สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 242000045 นางสาว วารุณี โลแก้ว สังคมศึกษา 212000057

3 382000045 นาย ภานุวัฒน์ สมสนิท สังคมศึกษา ถึง 

4 382000063 นางสาว มณีกานต์ สุพงษ์ สังคมศึกษา 452000071

5 382000137 นาย อนุพงศ์ โปทา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่38

6 382000140 นางสาว เตือนใจ ต๋าค า สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 382000165 นางสาว นุชณภางค์ ฟูสามป๊อก สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 382000213 นางสาว โชติกา ปันต๊ะ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733

9 402000124 นาย ศตวรรษ พึง่บุญ สังคมศึกษา

10 452000002 นางสาว พรศรี คงโอบอ้อมอารี สังคมศึกษา

11 452000036 นาย ศักดา เด่นโยธา สังคมศึกษา

12 452000071 นาย จิราวุฒิ ไพศาลธารา สังคมศึกษา

หน้าที ่105



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 492000095 นาย ณัฐวุฒิ เรืองเพชร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 512000298 นางสาว กัลยา แสงน้อย สังคมศึกษา 492000095

3 532000011 นางสาว ณัฐธิดา สติภา สังคมศึกษา ถึง 

4 532000106 นางสาว ณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์ สังคมศึกษา 542000192

5 542000096 นาย ธีรพงศ์ สกุลบวรเกียรติ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่39

6 542000107 นางสาว พิวาภรณ์ ณ ค าตัน สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 542000116 นางสาว สิรภัทร เงาแก้ว สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 542000129 นาย อนุชา น้ าปี้ สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734

9 542000150 นางสาว อภิญญา สังสมานันท์ สังคมศึกษา

10 542000157 นาง ณิชชาภัทร สุนันตา สังคมศึกษา

11 542000166 นางสาว เมวดี ไพศาล สังคมศึกษา

12 542000192 นาย ธิติพัทธ์ มุนีรุ่งโรจน์ สังคมศึกษา

1 602000103 นางสาว สิรินทร์นิชา ฉลาด สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 602000358 นางสาว เยาวลักษณ์ จันธิมา สังคมศึกษา 602000103

3 662000006 นางสาว สโรชา พุม่ชะบา สังคมศึกษา ถึง 

4 662000158 นางสาว จันจิรา สังวาลย์ สังคมศึกษา 782000030

5 672000089 นางสาว เมวดี งามชื่น สังคมศึกษา ห้องสอบที ่40

6 782000012 นางสาว สิรินทร์ภัสร์ ใจไหว สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันปา่ตองวิทยาคม

7 782000019 นางสาว รัชนู สมควร สังคมศึกษา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 782000022 นาย อนุศิษฏ์ มะโนศิลา สังคมศึกษา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735

9 782000023 นาย เจตรินทร์ ดาววี สังคมศึกษา

10 782000028 นาง เจมจิรา ศิริเวช สังคมศึกษา

11 782000030 นาย ธวัชชัย อุ่นป้อ สังคมศึกษา

หน้าที ่106



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600002 นางสาว สุกัญญา พุทธวงษ์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600003 นางสาว จันทร์เพ็ญ เข็ญด้วง คอมพิวเตอร์ 144600002

3 144600004 นาย อนุสรณ์ ยะถา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600005 นาย จิรพงศ์ ธรรมไชย คอมพิวเตอร์ 144600016

5 144600006 นาย นนทชัย พลหาญ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่1

6 144600008 นาย วรโชติ ไชยวีรกูล คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600011 นางสาว อัมพิกา สุรินทร์ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600012 นางสาว นันท์นภัส มะโนค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง 111

9 144600013 นาย น าชัย วันจะน๊ะ คอมพิวเตอร์

10 144600014 นาย ปฏิภาณ สุนทร คอมพิวเตอร์

11 144600015 นางสาว วชิราภรณ์ ปัญญามา คอมพิวเตอร์

12 144600016 นาย ชัยยันต์ สุภา คอมพิวเตอร์

1 144600018 นางสาว เจณิสตา สิทธิปล้ืม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600019 นาย วีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ คอมพิวเตอร์ 144600018

3 144600020 นาย ปวริศร พรหมนิล คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600021 นางสาว พลอยพัชชา อะติยะ คอมพิวเตอร์ 144600032

5 144600022 นางสาว กรกนก บัววัง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่2

6 144600024 นางสาว เมธินี อินทร คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600025 นาย วันเฉลิม สุภาผล คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600026 นางสาว เพชรา บุญเรือง คอมพิวเตอร์ อาคาร 1   ชั้น 1  ห้อง 112

9 144600027 นางสาว พรนิภา ไทยวงค์ คอมพิวเตอร์

10 144600028 นางสาว อัศจรรย์ โปธา คอมพิวเตอร์

11 144600031 นาย ณัฐนนท์ สมจิตต์ คอมพิวเตอร์

12 144600032 นางสาว ปิยภรณ์ เตจ๊ะสา คอมพิวเตอร์

หน้าที ่107



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600033 นางสาว ปรียานุช หน่อไม้หวาน คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600034 นาย กฤตติภูมิ เขียวค าสุข คอมพิวเตอร์ 144600033

3 144600036 นาง อัญชลี ตันเตโช คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600037 นาย นครินทร์ เตจ๊ะแก้ว คอมพิวเตอร์ 144600048

5 144600039 นางสาว กรกวีร์ ปูส่า คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่3

6 144600041 นาย ชลนที บุญทา คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600042 นางสาว ณีรนุช จะซือ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600044 นางสาว ภทรกช แก้วสุนัน คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 1  ห้อง 114

9 144600045 นางสาว ปิน่สุมล สมาพวก คอมพิวเตอร์

10 144600046 นางสาว กัญญาภัคร ชัยยาโน คอมพิวเตอร์

11 144600047 นางสาว สุภัสสรา ดูพนาหรรษา คอมพิวเตอร์

12 144600048 นางสาว นิภาพร โพธา คอมพิวเตอร์

1 144600050 นาย รัฐพงศ์ ชุ่มใจ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600051 นางสาว วาณิชชญา เทพเสนา คอมพิวเตอร์ 144600050

3 144600052 นางสาว นรัชญ์พร รักษากิจ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600054 นางสาว เกษร วรรณรังษี คอมพิวเตอร์ 144600067

5 144600055 นางสาว อภิชญา วงศ์หล้า คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่4

6 144600056 นางสาว ศุภลักษณ์ ตรีราช คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600060 นางสาว ศรัญญา พุทธปวน คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600061 นาย ธนา ปัญญาค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 2  ห้อง 122

9 144600062 นางสาว อังคณา จายสาย คอมพิวเตอร์

10 144600063 นาย พงศกร ดีค า คอมพิวเตอร์

11 144600064 นาย นฤพนธ์ ถาวารี คอมพิวเตอร์

12 144600067 นาย เจนณรงค์ สุวรรณะ คอมพิวเตอร์

หน้าที ่108



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600068 นาย สุทธิพจน์ ดาวบนดอย คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600070 นาย ประสิทธิ์ เตวัง คอมพิวเตอร์ 144600068

3 144600071 นางสาว กมลเนตร วงค์วรรณ์ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600072 นางสาว ปรียานุช กาเหล็ก คอมพิวเตอร์ 144600082

5 144600073 นางสาว วานิสสา สุนันต๊ะ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่5

6 144600074 นางสาว ปารณีย์ อ้วนล้วน คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600076 นางสาว จารุวรรณ สกุลกสิกร คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600077 นาย ธเนศ จับใจนาย คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 2  ห้อง 123

9 144600078 นาย ฤทธิศิลป์ ร่มโพธิท์อง คอมพิวเตอร์

10 144600079 นาย วิทยา อุปรีย์ คอมพิวเตอร์

11 144600080 นางสาว พิชญา ตันวิรัช คอมพิวเตอร์

12 144600082 นางสาว อัญชลี ชัยวรรณ์ คอมพิวเตอร์

1 144600084 นาย ธรณินทร์ มาลีคีรี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600085 นางสาว ณัฐจิตรา ถาพยอม คอมพิวเตอร์ 144600084

3 144600086 นาย นพดล ศรีวิชัย คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600087 นาย หาญ เมืองสุข คอมพิวเตอร์ 144600096

5 144600088 นาง พิมพ์นิภา จันทรานาค คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่6

6 144600089 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณเลิศ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600090 นางสาว ศศินิภา ดวงอานา คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600092 นาย ธนวัต กาวีระ คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 3  ห้อง 132

9 144600093 นาย อภิสิทธิ์ แก้วชัยยา คอมพิวเตอร์

10 144600094 นางสาว ภัคจิรา ตรีสัตย์ คอมพิวเตอร์

11 144600095 นางสาว อัณณ์ชญา ตุ่นกุณา คอมพิวเตอร์

12 144600096 นางสาว ศิริวรรณ จุลเจือ คอมพิวเตอร์

หน้าที ่109



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600097 นางสาว ภารุณี โมลาศรี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600098 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษฎินทร์ สีแก้ว คอมพิวเตอร์ 144600097

3 144600099 นางสาว ชฎาพร จันทราพันธุ์ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600101 นาย ทนงศักด์ิ แววจันทรา คอมพิวเตอร์ 144600111

5 144600102 นาย สมชาติ สันติชัยชาญ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่7

6 144600103 นางสาว สุทธิดา ดาวแสง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600104 นางสาว ณิรินทร์รดา ปุด๊แค คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600105 นางสาว จุฑามาศ แก้วดวงใจ คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 3  ห้อง 133

9 144600108 นาง วัลย์ลิกา อุดทัย คอมพิวเตอร์

10 144600109 นางสาว ณราวดี เครือวัง คอมพิวเตอร์

11 144600110 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล ศรีไววาง คอมพิวเตอร์

12 144600111 นาย วีระยุทธ สวัง คอมพิวเตอร์

1 144600113 นาย รัฐชัย ภูกองชนะ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600114 นาย กฤษณพนธ์ ฟูธรรม คอมพิวเตอร์ 144600113

3 144600115 นาย ณรงค์ฤทธิ์ กงจีน คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600116 นาย กฤษณะ หน้อยสุข คอมพิวเตอร์ 144600125

5 144600117 นาย ณัฐพงศ์ สมสุข คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่8

6 144600118 นางสาว เกศรินทร์ แสนจิตร คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600119 นาย ชัยรัตน์ ปิโข่ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600120 นางสาว เบญจมาศ ไชยกันทา คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 3 ห้อง 134

9 144600122 นางสาว พิมพ์ภกานต์ อ้ายคนโต คอมพิวเตอร์

10 144600123 นางสาว รัตนา นามวงศ์ คอมพิวเตอร์

11 144600124 นางสาว บุญณิศา เพิม่บุญ คอมพิวเตอร์

12 144600125 นางสาว ธิดารัตน์ บัวพวงชน คอมพิวเตอร์

หน้าที ่110



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600126 นาย จิรายุทธ ลาห้วยฮ้อ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600128 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริขวัญ ทิพย์ค า คอมพิวเตอร์ 144600126

3 144600129 นาย เพชรวิชญ์ หวลค า คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600130 นางสาว เพราพิลาส ต๊ะนาง คอมพิวเตอร์ 144600141

5 144600131 ว่าท่ีร้อยตรี อนุพงษ์ ขุนทอง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่9

6 144600132 นาย ฐาปนันท์ ปัญญามี คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600135 นาย พันธ์ศักด์ิ งามจารุเลิศไมตรี คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600136 นาย สิทธิโชค สงวนดิษ คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น  3  ห้อง 135

9 144600137 นาย อนลัส สิถิระบุตร คอมพิวเตอร์

10 144600139 นาย กลวัชร โชติวรนานนท์ คอมพิวเตอร์

11 144600140 นาย รวีวิทย์ สอนธรรม คอมพิวเตอร์

12 144600141 นางสาว สาริกา ค าปัญญา คอมพิวเตอร์

1 144600142 นาย อดิศักด์ิ ติเหมย คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600144 นางสาว ยุวันดา มูลมาวัน คอมพิวเตอร์ 144600142

3 144600145 นางสาว ปัญญาพร สุวรรณทา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600146 นางสาว สรวลัย นันท์ชัย คอมพิวเตอร์ 144600157

5 144600147 นาย ณัฐวัชต์ บุญมา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่10

6 144600148 นางสาว ชนัญญ์ทิชา แก้ววี คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600149 นาย จักรพันธ์ รู้ยิ่ง คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600151 นาย กรกฎ สวยศรี คอมพิวเตอร์ อาคาร 1  ชั้น 3  ห้อง 136

9 144600152 นาย พิทักษ์ชน ค าอ้าย คอมพิวเตอร์

10 144600153 นาย ปิติพล ปราบเหตุ คอมพิวเตอร์

11 144600154 นาง ปนิดา จันทร์วงศ์ คอมพิวเตอร์

12 144600157 นางสาว พัชรี ยาวุฒิ คอมพิวเตอร์

หน้าที ่111



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600158 นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็งถา คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600159 นางสาว กัญญาภัทร คงข า คอมพิวเตอร์ 144600158

3 144600160 นางสาว มุจรินท์ ชัยนา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600161 นาย บดินทร์ จอมธัญ คอมพิวเตอร์ 144600171

5 144600163 นาย เทวินทร์ อินทรค่ า คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่11

6 144600164 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรัฏฐ์ ค าแปง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600165 นาย นรินทร์ เสียงเพลิน คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600166 นางสาว ชนิดา จันต๊ะ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3  ชั้น 1  ห้อง 316

9 144600167 นาย อนุกูล เอี่ยมอ่ า คอมพิวเตอร์

10 144600168 นาย ประยุทธ ศรีศักด์ิอุดมชัย คอมพิวเตอร์

11 144600169 นางสาว จตุพร เวชสุค า คอมพิวเตอร์

12 144600171 นางสาว สุรัญญา ธรรมลังกา คอมพิวเตอร์

1 144600173 นางสาว อุบลลักษณ์ ปุนนะมา คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600174 นางสาว อัมพินท์ บุษบง คอมพิวเตอร์ 144600173

3 144600175 นางสาว ปรียาวดี คาค า คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600176 นางสาว พัฒนาพรรณ อุปถัมภ์ คอมพิวเตอร์ 144600185

5 144600177 นางสาว พลอยไพลิน อยู่เย็น คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่12

6 144600178 นางสาว จุฑามาศ พระสว่าง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600179 นาย สิรปกรณ์ ตาสุข คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600180 นางสาว สาธิยา ยิ่งโยชน์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3  ชั้น 3  ห้อง 332

9 144600181 นางสาว อัณณ์ชญาณ์ พงษ์กมลสกุล คอมพิวเตอร์

10 144600182 นางสาว ปิยะรัตน์ สุวรรณ์ คอมพิวเตอร์

11 144600184 นางสาว พิมพ์ใจ เกี๋ยงค าฝ้ัน คอมพิวเตอร์

12 144600185 นางสาว ธนพร แก้วจา คอมพิวเตอร์

หน้าที ่112



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600187 นางสาว ภัทรกันย์ ภูเรือน คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600188 นางสาว ศุภัคชญา พูดสัตย์ คอมพิวเตอร์ 144600187

3 144600189 นางสาว พิชชาภัทร์ กองมา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600190 นาย นพดล จอวา คอมพิวเตอร์ 144600200

5 144600191 นางสาว อ าไพ ใจมา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่13

6 144600192 นางสาว ทิยานันท์ อินทะชัย คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600195 นาย ธัชพล สินโชติศิรศักด์ิ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600196 นาย สิทธิพงศ์ ตาสา คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น 3  ห้อง 333

9 144600197 นางสาว ทิภามณี อุปมา คอมพิวเตอร์

10 144600198 นางสาว วราภรณ์ ออนเขียว คอมพิวเตอร์

11 144600199 นาย ศศวัต ทรัพย์เหม คอมพิวเตอร์

12 144600200 นางสาว อภิญญา อริวรรณา คอมพิวเตอร์

1 144600201 นางสาว กนกนภัส สินชาติสกุล คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600202 นางสาว อารีรัตน์ สมศรี คอมพิวเตอร์ 144600201

3 144600203 นางสาว ศิริลักษณ์ ปาลี คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600205 ว่าท่ีร้อยตรี วัฒนวงศ์ จันละ คอมพิวเตอร์ 144600222

5 144600210 นางสาว สิริญา วงค์ษา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่14

6 144600211 นางสาว เกศินี จุลศิริ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600213 นาย ศดิศักด์ิ วังแง่ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600214 นางสาว อัญชลี จันทร์เพ็ญ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น 3  ห้อง 334

9 144600218 นาย วสันต์ สืบวงค์ คอมพิวเตอร์

10 144600219 นาย ชินพัฒน์ พันธุเ์ลิศเมธี คอมพิวเตอร์

11 144600220 นางสาว จันทร์จิรา ค าภีระ คอมพิวเตอร์

12 144600222 นาย ณรงศักด์ิ บุญปวน คอมพิวเตอร์

หน้าที ่113



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600223 นางสาว ผ่องพรรณ โกกาธรรม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600226 นาง ชนิดาภา อัศวเวชกุล คอมพิวเตอร์ 144600223

3 144600227 นางสาว เรวดี ศรีอ าภา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600228 นางสาว อมรรัตน์ เกติ คอมพิวเตอร์ 144600238

5 144600229 นางสาว วรัญญา อินชัย คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่15

6 144600230 นางสาว ศุพิชฌาย์ญา ยะกาวิน คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600231 นางสาว กานต์ชุดา ขันติกุล คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600232 นางสาว ไพลิน พวงมาลา คอมพิวเตอร์ อาคาร 3  ชั้น 3  ห้อง 335

9 144600234 นางสาว พัชรินทร์ อินขาน คอมพิวเตอร์

10 144600236 นาย สิทธิชัย รุ้งประนมกร คอมพิวเตอร์

11 144600237 นาง ศริพร วัชรพันธุ์ คอมพิวเตอร์

12 144600238 นาย เกียรติศักด์ิ โกพาหรี คอมพิวเตอร์

1 144600239 นาย ศุภกิจ ศรีบุญเรือง คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600240 นางสาว แคทรียา ศรีบุญเรือง คอมพิวเตอร์ 144600239

3 144600241 นางสาว กัญญา สมอ๊อด คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600242 นาย วรเชษฐ์ เมธานนท์วัชรกิจ คอมพิวเตอร์ 144600254

5 144600244 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิราวรรณ บุญทาวงศ์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่16

6 144600246 นางสาว อัมพร แสนจ้าง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600247 นางสาว มัชพร วรรณะ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600248 นาย ชาณวิทย์ จันผัด คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น 3  ห้อง336

9 144600250 นางสาว ธนิตาภรณ์ อินทร์วงศ์ คอมพิวเตอร์

10 144600252 นาย กิตติคุณ พันธุช์ัย คอมพิวเตอร์

11 144600253 นาย พีรวัส น้ ากล่ัน คอมพิวเตอร์

12 144600254 นางสาว อริสรา วังมณี คอมพิวเตอร์

หน้าที ่114



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600255 นางสาว สุวาทิณี ทองค าฟู คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600256 นางสาว เกวลิน บุญวัฒน์ คอมพิวเตอร์ 144600255

3 144600257 นาย พิชชานนทร์ ค าเสน คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600259 นาย สุรศักด์ิ กาบเงิน คอมพิวเตอร์ 144600273

5 144600261 นาย กรวิชญ์ จิตประพัฒน์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่17

6 144600263 นางสาว พรทิพย์ ยอดบุญเลิศ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600267 นาย เศรษฐการ วิรัศมี คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600268 นางสาว อนุรดี วงศ์เทพ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น  4   ห้อง 341

9 144600270 นางสาว ธีราภรณ์ ใหม่บู้ คอมพิวเตอร์

10 144600271 นาย นพรัตน์ ค าแดง คอมพิวเตอร์

11 144600272 นาย ฉัตรชัย สุดใจ คอมพิวเตอร์

12 144600273 นาย ยอดชาย ก้อนมณี คอมพิวเตอร์

1 144600274 นาย ประกิจ แก้วอริยศักด์ิ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600275 นาย ธนพนธ์ เวียงนาค คอมพิวเตอร์ 144600274

3 144600276 นางสาว วรรณิศา แก้วไหลมา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600278 นาง พัชชา สิทธุวานนท์ คอมพิวเตอร์ 144600290

5 144600279 นางสาว วรรณภา ชูสร้อย คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่18

6 144600282 นางสาว สุธินันท์อร วัชรเสถียร คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600283 นาย วรเชษฐ์ เข็มวิชัย คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600284 นางสาว นันณภัชสรณ์ ทองค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น 4  ห้อง 342 

9 144600285 นาย ศาสดากรณ์ กาพย์ตุ้ม คอมพิวเตอร์

10 144600286 นางสาว นพวรรณ กันธิวา คอมพิวเตอร์

11 144600289 นาย วิทวัส ชมภูมิ่ง คอมพิวเตอร์

12 144600290 นาย ธนวัฒน์ อุสวา คอมพิวเตอร์

หน้าที ่115



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144600292 นางสาว กาญจนา ตะกรุดแก้ว คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600293 นางสาว ผกามาศ ชุมภูกาวิน คอมพิวเตอร์ 144600292

3 144600294 นางสาว เรณู สุดพิทักษ์เกียรติ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 144600295 นาย วีรยุทธ บัวเรียว คอมพิวเตอร์ 144600306

5 144600296 นางสาว ปิยนุช ค ามูลคร คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่19

6 144600297 นางสาว นัทนันท์ แปงค าเรือง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 144600300 นางสาว พัชรี หินยม คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 144600302 นาย วรพล ไชยวงค์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น 4  ห้อง 343

9 144600303 นางสาว ณัฐธิดา สักค า คอมพิวเตอร์

10 144600304 นางสาว นรินทร์พร เรือนแก้ว คอมพิวเตอร์

11 144600305 นางสาว ธนัญญา ปัญญาบุญ คอมพิวเตอร์

12 144600306 นาย ธีรยุทธ ฌานดินแดง คอมพิวเตอร์

1 144600308 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ค า คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 144600309 นาย สมพร มูลเมฆ คอมพิวเตอร์ 144600308 ถึง 144600309

3 024600270 นางสาว ชิดชนก ผาลาภ คอมพิวเตอร์ และ

4 024600611 นาย พิพัฒน์ ปาระมี คอมพิวเตอร์ 024600270 ถึง 134600009

5 094600050 นางสาว พรรณธิดา สามปิมปา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่20

6 094600054 นางสาว ชิดตะวัน เตอะอ้าย คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 094600253 นาย รัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 094600832 นาย ธนากร เฉลิมกุลกิตติ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3  ชั้น 4  ห้อง 344

9 094600972 นางสาว จิราภา นันตา คอมพิวเตอร์

10 134600003 นาย ภูริเดช สุจา คอมพิวเตอร์

11 134600007 นางสาว กุลนันท์ มีเพ็งจันทร์ คอมพิวเตอร์

12 134600009 นางสาว ไอศิกานต์ เดชะ คอมพิวเตอร์

หน้าที ่116



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 134600028 นางสาว สุพัตรา จันโลหิต คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 134600033 นาย ณัฐวุฒิ แก้วแดง คอมพิวเตอร์ 134600028

3 134600038 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สกุณา สอนธิ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 134600039 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ คอมพิวเตอร์ 134600184

5 134600064 นาง วิภาพร ปัญญาอินทร์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่21

6 134600078 นางสาว นภาพร ไชยชะนะ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 134600113 นางสาว นิภาภรณ์ ขายเคร่ืองเทศ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 134600146 นาย วัชเรศร วรรณค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น  5 ห้อง 352

9 134600148 ว่าท่ีร้อยตรี สาโรจน์ ตาหน้อย คอมพิวเตอร์

10 134600149 นาย พงษ์ศักด์ิ จันธิมา คอมพิวเตอร์

11 134600167 นาย กิตติพงษ์ ยศไทย คอมพิวเตอร์

12 134600184 นางสาว อัญชลี อารีโอ๊ด คอมพิวเตอร์

1 134600205 นาย ฉัตรชัย ภิราษร คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 134600212 นางสาว ขวัญจิรา สันใจ คอมพิวเตอร์ 134600205

3 134600238 นางสาว วิภาภรณ์ อุปรัตน์ปรีชา คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 134600254 วา่ที่ ร.ต.หญิง พัชรา จันต๊ะโสภา คอมพิวเตอร์ 134600388

5 134600272 นาย พิพัฒน์ สมตุ่น คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่22

6 134600306 นางสาว สไบทิพย์ วงค์อ่อน คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 134600339 นางสาว ลลิตา วงค์วิริยะ คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 134600341 นางสาว วรินทร์ลดา ศรีสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 3  ชั้น  5  ห้อง 353

9 134600356 นางสาว จิดาภา ขาวแสง คอมพิวเตอร์

10 134600379 นางสาว ศุภรดา อินต๊ะจักร คอมพิวเตอร์

11 134600381 นางสาว วราพรรณ ยางเครือ คอมพิวเตอร์

12 134600388 นางสาว กมลนารี ตานะ คอมพิวเตอร์

หน้าที ่117



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 134600394 นาย วีรชัย บุญเทพ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 174600077 นางสาว วรัญญา ใฝ่ไพโรจน์ คอมพิวเตอร์ 134600394

3 174600199 นาย ทวีเกียรติ กวีวัฒน์ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 174600276 นาย อาชัญ ทรงสวัสด์ิวงศ์ คอมพิวเตอร์ 454600069

5 174600531 นางสาว มินตรา บุญสม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่23

6 174600618 นางสาว พิมพ์พิศา จันทรคราส คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 214600784 นางสาว อนุธิดา กันธิมา คอมพิวเตอร์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 384600030 นางสาว ชนกานต์ สุต๋าค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 3   ชั้น 5 ห้อง 354

9 454600048 นางสาว พจนีย์ รักร่วม คอมพิวเตอร์

10 454600050 นาย นรินทร์ นันทศิริ คอมพิวเตอร์

11 454600051 นาง พลอย เตปินโน คอมพิวเตอร์

12 454600069 นางสาว ชรินรัตน์ เจริญวงศ์เกียรติ คอมพิวเตอร์

1 504600053 นาย พงษ์พันธ์ นิลคง คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 544600015 นางสาว มณฑิรา ปัญญาราษฎร์ คอมพิวเตอร์ 504600053

3 544600039 นางสาว นันทิชา ทับทิมเทศน์ คอมพิวเตอร์ ถึง 

4 544600052 นางสาว ริณทร์ณปภา เรือนรัตนสิริ คอมพิวเตอร์ 784600011

5 784600011 นาย กานต์พิพัฒ ฦาชา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่24

สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคาร 3  ชั้น 5  ห้อง 355

หน้าที ่118



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 020500001 นางสาว อาจรีย์ สิทธิวงศ์ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 020500011 นางสาว สุลักขณา แสงอรุณ ภาษาจีน 020500001

3 020500012 นางสาว กรชวัล นาคะสิตร ภาษาจีน ถึง 

4 020500027 นางสาว ขวัญลักษณ์ ลุงแสง ภาษาจีน 050500016

5 020500088 นาย กฤษณะ ศรีค ามูล ภาษาจีน ห้องสอบที ่25

6 020500103 นางสาว อโณทัย จัดสม ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 020500122 นาย พงศ์ภัค เกษตรกรอุดม ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 020500180 นาย เชษฐา ค าชุ่ม ภาษาจีน อาคาร 3  ชั้น 5  ห้อง 356

9 020500181 นาย จักรพงษ์ วุฒิไชย ภาษาจีน

10 050500009 นางสาว สุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา ภาษาจีน

11 050500013 นางสาว ชลฤดี ใจจิตเปีย่ม ภาษาจีน

12 050500016 นางสาว เกตุวลี วังเย็น ภาษาจีน

1 050500017 นางสาว บุษกร แซ่หู ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 050500039 นางสาว คังลี แก้วแฮ ภาษาจีน 050500017

3 050500043 นาย ณัฏฐ์ บุศยบ ารุง ภาษาจีน ถึง 

4 050500086 นางสาว ศศิยา มะโนใจ ภาษาจีน 130500008

5 090500040 นางสาว ชนิสรา ทาเหลือง ภาษาจีน ห้องสอบที ่26

6 090500081 นางสาว ศุภัคชญา แก้วค าฟู ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 090500159 นางสาว เบญจมาศ ศรีใจต๊ะ ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 090500190 นาย ธเนศ ชัยวงค์ ภาษาจีน อาคาร 3   ชั้น 5  ห้อง 357

9 090500208 นางสาว พิริยา ทิพย์วงค์ ภาษาจีน

10 130500001 นางสาว ดอกไม้ ณ ตระกูล ภาษาจีน

11 130500002 นางสาว ธนัชพร พันสุภะ ภาษาจีน

12 130500008 นางสาว วันวิสาข์ บุญมาแก้ว ภาษาจีน

หน้าที ่119



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 130500010 นางสาว อัณณ์ชญา กบกันทา ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500012 นางสาว อิงพร โปธิ ภาษาจีน 130500010

3 130500013 นางสาว รินรดา อาโน ภาษาจีน ถึง 

4 130500014 นางสาว จุฬาลักษณ์ อิ่นค ามา ภาษาจีน 130500036

5 130500019 นางสาว ขวัญกมล จันทเนตร์ ภาษาจีน ห้องสอบที ่27

6 130500020 นางสาว เพ็ญพิชชา นันติปิน ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500022 นางสาว กันต์กนิษฐ์ สุธรรมน้อย ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500029 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ทองบุญ ภาษาจีน อาคาร 3   ชั้น 6  ห้อง 361

9 130500032 นางสาว พรทิวา พรมมา ภาษาจีน

10 130500033 นางสาว กมลวรรณ สุกันธา ภาษาจีน

11 130500034 นางสาว วรัญญา ตาวพัฒนาวรกุล ภาษาจีน

12 130500036 นางสาว หทัยกาญจน์ สลิดชุ่ม ภาษาจีน

1 130500039 นางสาว พรสวรรค์ ฟุง้ศักด์ิ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500040 นางสาว มารีย์ ชัยกุลธวัช ภาษาจีน 130500039

3 130500041 นางสาว จินตนา สันติสุขวนา ภาษาจีน ถึง 

4 130500043 นาง รุจิรา มีบุญ ภาษาจีน 130500059

5 130500047 นางสาว พนิดา ใจแก้ว ภาษาจีน ห้องสอบที ่28

6 130500048 นางสาว กณิกนันต์ ตุ้ยดา ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500049 นางสาว โชติกา เครืออิ่ม ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500050 นางสาว กรหทัย ธงสิบสอง ภาษาจีน อาคาร 3  ชั้น 6  ห้อง 362

9 130500051 นางสาว อนุตรา สุทธิค า ภาษาจีน

10 130500056 นางสาว สุภานันท์ จันต๊ะอูป ภาษาจีน

11 130500058 นางสาว จินตนา แซ่ลี ภาษาจีน

12 130500059 นางสาว สุภาพรรณ แปงค า ภาษาจีน

หน้าที ่120



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 130500060 นางสาว สาลิกา ดาศรี ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500061 นางสาว ศิริกาญจน์ เมฆอากาศ ภาษาจีน 130500060

3 130500067 นาง พิจิกา ไทยเหนือ ภาษาจีน ถึง 

4 130500071 นางสาว อุทัยวรรณ ปัญญา ภาษาจีน 130500089

5 130500073 นางสาว จุฬาลักษณ์ จอมปิน ภาษาจีน ห้องสอบที ่29

6 130500078 นางสาว วารุณี อิวกาศ ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500079 นางสาว สุดาพร ปูเ่สาร์ ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500082 นางสาว เจนจิรา มหาพร ภาษาจีน อาคาร 3  ชั้น 6   ห้อง 363

9 130500085 นางสาว ณัฐริดา ปินตาแก้ว ภาษาจีน

10 130500086 นางสาว เมทิกา ศุภณัฐชัญชนา ภาษาจีน

11 130500088 นางสาว นฤมล ศรีพวงใจ ภาษาจีน

12 130500089 นาย สุวิทย์ สุขนภาสวัสด์ิ ภาษาจีน

1 130500096 นาย ณัฐกิตต์ เทพเทพินทร์ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500104 นางสาว มณี ศิลป์มิตรภาพ ภาษาจีน 130500096

3 130500114 นางสาว ชนันภรณ์ โสมวรรณกุล ภาษาจีน ถึง 

4 130500118 นางสาว นฤมล ครองมี ภาษาจีน 130500148

5 130500121 นางสาว วันเพ็ญ ค าใส ภาษาจีน ห้องสอบที ่30

6 130500122 นางสาว พิรัญญา พิหมิว ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500131 นางสาว นิโลบล ปัญญา ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500137 นางสาว กมลวรรณ ก๋าอ่วน ภาษาจีน อาคาร 3  ชั้น 6  ห้อง 364

9 130500140 นางสาว ปณิดา เนตรทิพย์ ภาษาจีน

10 130500142 นางสาว วิไรวรรณ แซ่เฒ่า ภาษาจีน

11 130500146 นางสาว สุดท่ีรัก เต็มสวัสด์ิ ภาษาจีน

12 130500148 นางสาว วัลภา ฤทธิไตรภพ ภาษาจีน

หน้าที ่121



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 130500152 นางสาว วนิดา แก้วศรี ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500153 นางสาว เนตรน้ าทิพย์ โยทะษร ภาษาจีน 130500152

3 130500156 นางสาว พรทิพย์ สีมูล ภาษาจีน ถึง 

4 130500159 นางสาว พิสชา ก้อคือ ภาษาจีน 130500193

5 130500160 นาย ศุภชัย จินดาดุจสายชล ภาษาจีน ห้องสอบที ่31

6 130500164 นางสาว จันทร์จิรา พือทอ ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500169 นางสาว เรียงวลี พิทาค า ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500172 นางสาว อมรพรรณ มูลหล้า ภาษาจีน อาคาร 3  ชั้น 6  ห้อง 365

9 130500176 นางสาว วิชชุดา สุภาโสด ภาษาจีน

10 130500185 นางสาว ดารารัตน์ สีลา ภาษาจีน

11 130500192 นางสาว กัลยากร กันทะศิลป์ ภาษาจีน

12 130500193 นางสาว กัลย์สุดา กันทะศิลป์ ภาษาจีน

1 130500195 นางสาว สศิมาภรณ์ ชาวเหนือ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500198 นาย สันติชัย อภิชัย ภาษาจีน 130500195

3 130500203 นางสาว ชนาธิมาภ อินทรส ภาษาจีน ถึง 

4 130500217 นางสาว ปวีณธิดา นะที ภาษาจีน 130500268

5 130500223 นางสาว สุภาณี ชัยพิบูลวงษ์ ภาษาจีน ห้องสอบที ่32

6 130500227 นางสาว นุช วนาร่ืนรมย์ ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500228 นางสาว ธนัสนี ปัญญาไว ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500233 นางสาว เกษณี เลิศประเสริฐยิ่ง ภาษาจีน อาคาร 3  ชั้น 6  ห้อง 366

9 130500247 นาย เธียรนเรนทร์ อัมพรธารา ภาษาจีน

10 130500249 นางสาว ศุภศรี สุนันตา ภาษาจีน

11 130500257 นางสาว โอภา อพิรัมย์ ภาษาจีน

12 130500268 นาย ปวริศร์ อุปันโน ภาษาจีน

หน้าที ่122



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 130500270 นางสาว ใกล้รุ่ง แสงจ า ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 130500275 นางสาว นิลาวัณย์ ปัญญา ภาษาจีน 130500270

3 130500287 นางสาว พิมพิไล แก่นทอง ภาษาจีน ถึง 

4 130500289 นางสาว วรรณกานต์ ไวที ภาษาจีน 130500318

5 130500294 นาย ลิขิต ศรีวงค์วรรณ์ ภาษาจีน ห้องสอบที ่33

6 130500295 นาย พิพัฒน์ มณีเดชากุศล ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 130500309 นาย สัตยา บุญมาสืบ ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 130500311 นางสาว ยุวรี ดุริยางคกุล ภาษาจีน อาคาร 4   ชั้น 1  ห้อง 411

9 130500313 นางสาว สุชามณี ศรีสวัสด์ิ ภาษาจีน

10 130500316 นางสาว มณีรัตน์ แก้วก้อน ภาษาจีน

11 130500317 นางสาว ชญานิษฐ์ ปัญญาวงค์ ภาษาจีน

12 130500318 นางสาว ณัฐธิดา ศรีวิชัย ภาษาจีน

1 130500321 นางสาว แพรวพรรณ สุภาเปีย้ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 170500011 นาย รัตนพล ปุด๊เตอร์ ภาษาจีน 130500321

3 170500013 นางสาว วิไล ไทยการุณย์ ภาษาจีน ถึง 

4 170500014 นางสาว อรทัย สขิสดุดี ภาษาจีน 370500010

5 170500070 นางสาว ขวัญกมล เรือนทอง ภาษาจีน ห้องสอบที ่34

6 190500022 นางสาว วาววิชญา ว่องเอกลักษณ์ ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 190500069 นางสาว กาญจนา มะลิทอง ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 230500010 นางสาว กุลญาดา สกุลแอ๋ ภาษาจีน อาคาร 4   ชั้น 1 ห้อง 412

9 260500008 นางสาว วรัญญา ต่างใจ ภาษาจีน

10 290500024 นางสาว สันต์ฤทัย นันตา ภาษาจีน

11 370500008 นางสาว ปราญิชา ศรีทอง ภาษาจีน

12 370500010 นาย สุขสันต์ ต๋ันเหล็ก ภาษาจีน

หน้าที ่123



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 380500010 นางสาว มัลลิกา ช่ืนตา ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 

2 380500022 นางสาว เชาวณีย์ ธงศรี ภาษาจีน 380500010

3 400500001 นางสาว อรอนงค์ ศรีบุรินทร์ ภาษาจีน ถึง 

4 400500049 นาย ธราธร สืบแสน ภาษาจีน 660500026

5 400500050 นางสาว สิรินดา ขันทะเสน ภาษาจีน ห้องสอบที ่35

6 400500056 นางสาว นิศานาถ ค าสุข ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

7 420500003 นางสาว กมลชนก ไชยวันดี ภาษาจีน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

8 560500050 นาย มงคล ประจงศิลป์ ภาษาจีน อาคาร 10   ชั้น 1 ห้อง 1001

9 660500006 นาย ณัฐวุฒิ นุชเปรม ภาษาจีน

10 660500020 นาย ปฐมพงษ์ โพธินาม ภาษาจีน

11 660500026 นางสาว ฐมาพร พรหมสุวรรณ ภาษาจีน

1 145700002 นางสาว สิริกานต์ กิติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700005 นางสาว สุริตา พรมลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700002

3 145700006 นาง กัญสุชญา ใจอินผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700007 นางสาว วารินทร์ ค าจา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700016

5 145700009 นางสาว วิภาดา ปรีชารุ่งเรืองกิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่1

6 145700010 นางสาว พิกุล ชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700011 นางสาว น่านฟ้า ชาวน่าน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700012 นางสาว กรรณาภรณ์ ชัยลังกา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123

9 145700013 นางสาว พรทิพย์ โพเง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700014 นางสาว สุภาพร จันทร์น้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700015 นางสาว นัทธิณี สิงห์ธนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700016 นางสาว โสณัฐณิชา ค าอุ่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่124



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700017 นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700018 นางสาว ทัตติยา กันทะยศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700017

3 145700019 นาง ลมัย เลิศค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700020 นางสาว ทัศนีย์ สมฝ้ัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700029

5 145700021 นางสาว สุนิษา ชอบธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่2

6 145700022 นาง กิ่งกาญจน์ ภิรมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700023 นางสาว ปรางมาศ ใจปัญญา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700024 นางสาว จุฑาทิพย์ สารสิงทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124

9 145700025 นางสาว กรุณา สัตย์ซ่ือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700026 นางสาว รัชนีกร ช านาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700027 นางสาว นภสร เชิดฟ้อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700029 นางสาว อ้อมฤทัย พรจงมั่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700032 นาง พรทิพย์ ใจหาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700033 ว่าที่ร้อยตรีหญิง แสงจันทร์ วารีทรงไพรกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700032

3 145700034 นางสาว พรรณี เสาค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700035 นางสาว ปาริชาติ ศรีวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700044

5 145700037 นางสาว รสรินทร์ ขวาขันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่3

6 145700038 นางสาว สุวรรณดา โชดกดิลก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700039 นางสาว ธัญสิริ สัมฤทธิตานนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700040 นางสาว รัชณาภรณ์ ควรอนุสร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125

9 145700041 นางสาว โสภิดา พนมไพรวัลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700042 นางสาว อัจฉรา มหาชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700043 นางสาว วิไลพร รุ่งเรืองสกุลลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700044 นางสาว ธนภรณ์ วิมลวุฒิวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่125



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700045 นางสาว วิชุดา วงศ์น้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700046 นางสาว พอรี เจริญศรีมติวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700045

3 145700047 นางสาว นันธิญา อินทาวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700049 นางสาว สุรางค์ สุริยะมล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700058

5 145700050 นางสาว นิลเนตร พรมเศษ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่4

6 145700051 นางสาว นิศารัตน์ สุวรรณประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700052 นางสาว หทัยรัตน์ หวังดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700053 นางสาว ไพรวรรณ บ่อยอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126

9 145700054 นางสาว นภาพร ภัทรบัญฑิตกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700055 นางสาว สิริกาญจน์ พาเยโน่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700057 นางสาว ชลลักษณ์ เสือน่วม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700058 นางสาว เตชินี หอมนาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700059 นาง จุฑารัตน์ วรพันธุ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700060 นางสาว นิภาพรรณ์ พวงศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700059

3 145700061 นางสาว เพ็ญนภา ชีวส่งสมบัติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700062 นางสาว พิทยาภรณ์ เป็งวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700070

5 145700063 นางสาว จุฬาลักษณ์ สิทธิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่5

6 145700064 นางสาว จุฑามาศ มณีธร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700065 นาย พัสกร หอมกาบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700066 นางสาว ชนม์ธิดา เปีย้มึ้ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127

9 145700067 นาง ทิพวัลย์ วงศ์อินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700068 นางสาว สุทธิดา รุกขวัฒนาชน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700069 นางสาว ณัฐพร ธรรมวิจารณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700070 นางสาว ธารารัตน์ หอมมะลิป่า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่126



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700071 นางสาว ปภัสสร ช่ืนสุขอารีกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700072 นางสาว เกศรินทร์ ประทุมทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700071

3 145700074 นางสาว กันยา ทิพนี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700075 นางสาว ปวริศา พานทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700085

5 145700076 นางสาว กฤติยา พลีทัง้กาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่6

6 145700077 นางสาว กรวิภา ตาชิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700078 นางสาว ดวงชีวัน อ ารุงพนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700079 นางสาว อัจฉราพร รุ่งเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213

9 145700080 นาง นันทิรา มัลลิกา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700081 นางสาว ผ่องศรี หลักบุญนิธิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700082 นางสาว อภิชญา เทศวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700085 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรัญญา นาคม่วง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700086 นางสาว เจนจิรา ปัญญาโส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700087 นางสาว สกรานพร ยานะขัติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700086

3 145700088 นาง ภาณี ค าต๋อ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700089 นางสาว ดารุณี กาตือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700101

5 145700091 นางสาว อรพิน ใจค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่7

6 145700092 นาง สุพรรณี ปวงประสิทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700095 นางสาว อนุตตรีย์ ทานา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700096 นางสาว ธัญชนก รักษาดินแดน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214

9 145700097 นางสาว รัตนาภรณ์ พัลวัลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700098 นางสาว จันทร์เพ็ญ พนาโสภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700099 นางสาว น้ าฝน ยมแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700101 นางสาว เจนจิราภรณ์ กล่ินประทุม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่127



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700102 นางสาว สุมิตรา แก้วปัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700103 นางสาว กุลธิดา แปงเชียงแสน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700102

3 145700104 นางสาว ยุพิน สุพรพงศ์ภาค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700105 นางสาว ทิพย์วรรณ ปันทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700113

5 145700106 นางสาว ณัฐพร บุญรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่8

6 145700107 นางสาว ศิริพร ค าอ้วน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700108 นางสาว อาภัสสร บุญศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700109 นางสาว ผ่องนภา สุรินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215

9 145700110 นาง จีรพรรณ จุมพุธ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700111 นางสาว ฐิติพร แสงจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700112 นางสาว จุฑามาศ แก้วมุกดา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700113 นางสาว ลลิตภัทร ยาเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700115 นางสาว ธวัลพร ขัติยศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700116 นางสาว สิริรัญญา กาวี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700115

3 145700117 นางสาว พิมพ์พิศา วรรณอนันต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700118 นางสาว แจ่มจิต จันต๊ะค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700127

5 145700119 นางสาว รัตนาภรณ์ ขัดเปา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่9

6 145700120 นางสาว กรนิกา กาวิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700122 นางสาว จรัญญา พรหมพิจารณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700123 นางสาว นิพาพร พุทธรักษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216

9 145700124 นางสาว จรรยาพร สดุดีอรัญไพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700125 นางสาว ร าพึง สุขแดง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700126 นางสาว บัวพร แก้วกมลจิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700127 นางสาว กานต์ชนิต จิตต์ใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่128



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700129 นางสาว เกวลี อิ่มใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700130 นางสาว มะลิวัลย์ บุญดวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700129

3 145700132 นางสาว ชไมพร ขันปิงปุด๊ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700133 นางสาว จุฬาลักษณ์ สวัสดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700142

5 145700134 นางสาว วิไลวรรณ สีดาพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่10

6 145700135 นางสาว นภัทร์ธมณฑ์ สหเมธาวีกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700137 นางสาว กัลยา ประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700138 นางสาว พัชรา ไชยยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231

9 145700139 นางสาว พรสุดา อุดมธัญญกิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700140 นาย พงศธร จันทรกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700141 นางสาว ทัศนีย์ รักถิ่นพนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700142 นางสาว เสาวณีย์ มงคลเลิศนภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700144 นางสาว ศิรินันท์ ยศเมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700145 นางสาว วัลภา อูรุศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700144

3 145700146 นางสาว กุสุมา คีรีไพรทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700147 นางสาว พิมพิไล กล่ินหมื่นไวย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700156

5 145700148 นางสาว มาลี กิตติศรีมาโนชย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่11

6 145700149 นาง วิลาวัณย์ เกียรติธนาพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700151 นางสาว ณัฐธิดา แต้มด่ืม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700152 นางสาว วิยุรินทร์ อรุณปิติชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232

9 145700153 นางสาว สุนิสา ถาวรทรัพย์สุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700154 นางสาว เนตรนารี กติกาชีวิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700155 นาย พิภพ แซ่เท้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700156 นาง จันทราวรรณ ไพศาลสกุลโอภาส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่129



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700157 นางสาว อรัญญา มโนศักด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700158 นางสาว ธีร์จุฑา อาทรเกตุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700157

3 145700159 นางสาว ยุวดี สุภาหิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700160 นางสาว มณีวรรณ กล้าณรงค์เชาว์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700169

5 145700161 นางสาว อมรรัตน์ เครือแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่12

6 145700163 นางสาว ชุติกาญจน์ ชูหมื่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700164 นางสาว อาทิตยา ธงออน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700165 ว่าท่ีร้อยตรี จ าลอง แสงท้าว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233

9 145700166 นางสาว พิสมัย พนาสมบูรณ์ผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700167 นางสาว จันจิรา สิงห์ค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700168 นางสาว สุคนธรส แซ่ว่าง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700169 นางสาว สิราวรรณ เหย่อมู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700170 นางสาว ธัญญารัตน์ มณียัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700173 นางสาว นิดา พิริยคุณธร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700170

3 145700175 นางสาว จีรารัตน์ ยิ่งสินสุวัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700176 นางสาว ปรียาภรณ์ กองงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700185

5 145700177 นางสาว อารีรัตน์ โปธิมอย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่13

6 145700178 นางสาว สิริกร ทองฐาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700179 นางสาว กัญญาณัฏฐ์ อาภาประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700181 นางสาว ณชนก แก้ววงวาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234

9 145700182 นาย อนุรักษ์ กันทาทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700183 นางสาว จันทกานต์ วรรณฟู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700184 นางสาว สายมณี ดาราทรัพย์สิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700185 นาง จริยา วงค์เดือน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่130



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700186 นางสาว ภัทรมน บรรจงอเนก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700188 นางสาว พัชรี ต๊ะนาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700186

3 145700189 นางสาว พรทิพย์ เลาว้าง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700190 นาง รุ่งนภา ออนเป็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700198

5 145700191 นางสาว เอมอร วิบูลย์จารุวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่14

6 145700192 นางสาว สุนิตา คล้ายทรัพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700193 นางสาว จริญาพร จี๋จันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700194 นาย วราวุฒิ กุศลปัญญา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235

9 145700195 นางสาว สุตาภัทร ทองศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700196 นางสาว เพชรา ถิ่นเผ่าชน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700197 นางสาว กัณฐิกา ค าภีระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700198 นาย จุฑาทิพพงศ์ วงศ์ชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700199 นางสาว จุฑามาศ คงวัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700200 นางสาว สมพร โถดอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700199

3 145700201 นางสาว สกาวรัตน์ สิงห์แก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700203 นาง จันทร์เพ็ญ ก าลังศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700212

5 145700204 นางสาว อภิษฎา อันล้ิมภัณฑ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่15

6 145700206 นางสาว วันวิสาข์ สันติสุขวนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700207 นางสาว ปิยะนุช อินปัน๋ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700208 นางสาว มัชฌิมาพร ฐิตินิรันดร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236

9 145700209 นางสาว วิลัยภรณ์ บุญญานันท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700210 นางสาว อริสรา วันนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700211 นางสาว ดารณี ชอแคะเชอร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700212 นางสาว เจียรพรรณ วิโรจน์สมบัติกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่131



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700213 นางสาว ด่ังฤทัย พิทักษ์วิทยากุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700214 นางสาว ดวงดี พิศาลไพบูลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700213

3 145700215 นางสาว มะลิวัลย์ ปูดอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700216 นางสาว เรณู แก้วสุภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700228

5 145700218 นางสาว นารีพร เหน่ออ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่16

6 145700219 นางสาว พนาวัน แซ่ย้าง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700221 นางสาว เบญจมาศ ฟูค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700223 นาง ปุญชรัสมิ์ วันดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327

9 145700225 นางสาว นฤมล นวะปุก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700226 นางสาว รัตนาภรณ์ วนาลัยธ ารง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700227 นางสาว สุจิตรา วิทยาวัฒนากุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700228 นางสาว ปิยฉัตร อมตปรีชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700229 นางสาว พรรณนิภา สมบูรณ์ชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700230 นางสาว มานิดา อติภัทรา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700229

3 145700231 นางสาว ศุทธินี ศีลสังวรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700232 นางสาว ภัคจิราณัฐ กุนนาคาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700242

5 145700233 นางสาว สุพิณ ชอเพีย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่17

6 145700234 นางสาว มัญชุษา กายบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700235 นาง วรกานต์ พิทาค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700236 นางสาว ชนิดา หว่องสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331

9 145700238 นางสาว ภัทราภรณ์ ค าสวัสด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700239 นางสาว นงเยาว์ ดียิ่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700241 นางสาว อัญชลี จรรยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700242 นางสาว กัญญาทิพย์ กาโต่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่132



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700243 นางสาว เมทินี ทองเซ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700244 นาง ธิวาภรณ์ ทะดวงศร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700243

3 145700245 นางสาว นิชนาถ ยาพะวัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700246 นางสาว มัณฑนา แผลงฤทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700256

5 145700247 นางสาว ภูริชญา ณ เรือนงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่18

6 145700248 นางสาว บุณยาพร ต่างใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700250 นางสาว ศิรินยา จิตสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700251 นางสาว เฉลิมขวัญ กันมะโณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332

9 145700252 นาง เสาวลักษณ์ สกุลไพรล้ าเลิศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700254 นางสาว กฎภาพิมพ์ หล้าเจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700255 นาง ธราภรณ์ ของทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700256 นาง จารุวรรณ โนใจวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700259 นางสาว สุจิตรา แก้วชุม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700260 นางสาว วราลักษณ์ วีระไพศาลกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700259

3 145700261 นาง เมธาวี วิบูลย์พันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700262 นางสาว ณภัทษร บุญดวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700270

5 145700263 นางสาว นันท์นภัส ต้นภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่19

6 145700264 นางสาว ธารารัตน์ กองทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700265 นางสาว กาญจนา อุทธิยัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700266 นางสาว สุพิชฌาย์ ทนันไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333

9 145700267 นางสาว ทิพย์สุดา ม่วงเขียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700268 นาง ณัฐกาญจ์ วงศ์ใหญ่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700269 นางสาว เกวลี วงศ์หาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700270 นางสาว วันวิสา ใสญาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่133



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700272 นางสาว กาญจนา อินทโคตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700273 นางสาว ชุติญา ยาวีระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700272

3 145700274 นาง รัตติกาล ล าธาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700275 นาง อรุโณทัย มูลไว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700286

5 145700276 นางสาว จิดาภา ถาวรธารา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่20

6 145700277 นางสาว แสงเดือน คุณยศยิ่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700278 นางสาว ประวีณ์นุช วงษาวยอด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700280 นางสาว โชติกา พุทธโส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334

9 145700281 นางสาว ศิริมา บรรพตดิลก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700284 นางสาว ธัณญาเรศ พิทยานุกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700285 นาง อ าพร ไชยวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700286 นางสาว ศุภาวรรณ กันหมุด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700287 นางสาว กุลวรินทร์ ภิรมย์สิทธิพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700288 นางสาว จารุนาฎ อิ่นแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700287

3 145700289 นางสาว อัจฉรา บุศยบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700290 นาง พัชรี สมดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700298

5 145700291 นางสาว ภาณุมาส บัวสาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่21

6 145700292 นางสาว ธดากรณ์ ผ่องแผ้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700293 นางสาว รินรดา เจาะโด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700294 นางสาว พรทิวา สีใส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335

9 145700295 นางสาว โชติกา โคตรอาษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700296 นางสาว กสิณา ปูสุ่ข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700297 นางสาว ญาณิน ครองศักด์ิสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700298 นาย ปิยะพันธุ์ ปัญญารัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่134



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700299 นางสาว ดาเรศ ทับสุขา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700300 นางสาว พรทิพย์ ตายน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700299

3 145700303 นาง ศิริพร ปันโน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700304 นางสาว พเยาว์ เกตุกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700314

5 145700305 นางสาว อัญชลีญา ทายะติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่22

6 145700306 นางสาว นิโลบล นันยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700308 นาง เอมอร ชัยศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700309 นาง สมพร สุภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337

9 145700310 นางสาว อัมพร ฉมหอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700311 นางสาว พนิดา ชัยวิเศษกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700312 นางสาว รัชดาภรณ์ พนาไพรศิลป์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700314 นางสาว จีรพร อินต๊ะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700316 นางสาว ดาริน สิทธิกิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700317 นางสาว รชา พิลัยเลิศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700316

3 145700318 นางสาว มณฑกาญจน์ ด ารงศักด์ิคีรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700319 นาง ญาณภัท อินสอน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700329

5 145700320 นางสาว สมฤทัย ค าปัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่23

6 145700321 นางสาว รจนา สุขเทษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700322 นางสาว ชรินรัตน์ แก้วค ามา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700323 นาย ชยณัฐ วิชิตชนากุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421

9 145700324 นางสาว เรวดี แก้วแปง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700327 นางสาว ล าดวล วงศ์แปง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700328 นางสาว รัตติกาล มุ่งดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700329 นางสาว รุ่งนภา บุญมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่135



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700330 นาง สังวาลย์ ปุด๊สา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700331 นางสาว พิมพ์พร พนารัตนดอนชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700330

3 145700332 นางสาว กัญญารัตน์ เรือนมูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700334 นางสาว พรนิรันดร์ เกษตรสุขใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700342

5 145700335 นางสาว จิตตมาส พลเยี่ยม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่24

6 145700336 นาง จิดาภา งามจรุพรโกศล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700337 นางสาว สุดารัตน์ ค ากิติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700338 นาง อภิญญา วิถี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422

9 145700339 นางสาว ลัดดาวรรณ บุญธิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700340 นางสาว วนิดา ตูลู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700341 นาง กันยา บุญตัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700342 นางสาว ภัทริกา ภูมิสถาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700343 นางสาว ชุติกาญจน์ กรชมชื่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700344 นางสาว เบรินน่า กิ่งกนทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700343

3 145700345 นางสาว ยศรินทร์ ภมรพงศ์ไพศาล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700346 นางสาว อรกัญญา ใบศล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700354

5 145700347 นางสาว ณิชานันท์ จ๋ามใหม่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่25

6 145700348 นางสาว ฐานิดา ปัญญาสกุลไพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700349 นางสาว ณัฐฐินันท์ เวียงนาค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700350 นางสาว ปทุมพร บัวชุม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423

9 145700351 นางสาว พิสมัย เดชค าต๋ัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700352 นางสาว พิมพ์ลดา วงศ์ยงศิลป์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700353 นางสาว อุบลวรรณ ธารหอมชื่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700354 นางสาว จุตติพร ระวัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่136



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700355 นางสาว อัมพร พร้อมชัยศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700356 นางสาว กันยา ใจตุ้ย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700355

3 145700358 นาง สุรีย์พร ธันยพรประทาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700359 นางสาว นิลุบล จันทร์วงศ์จร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700371

5 145700361 นางสาว เพชริตา เพชรคง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่26

6 145700362 นาง วิภาวัลย์ โลหะตันเลิศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700363 นางสาว มยุรา ดอกแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700365 นาง สัญญารัตน์ ศรีมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424

9 145700366 นางสาว นริศรา วงษารัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700367 นางสาว จีรวรรณ แม่นย า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700368 นางสาว ภูษิตา พิมพ์ธารา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700371 นางสาว อัมพวัน มะโนนัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 145700372 นาง สิริจรรยา สวัสด์ิภักดีกิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700373 นางสาว ศศินันท์ กันลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700372

3 145700374 นางสาว วันทนี โกมลธง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 145700375 นางสาว ชนิดา รัฐเขตบรรพต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700384

5 145700377 นาย เริงฤทธิ์ จันทร์มะโน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่27

6 145700378 นางสาว สาพอ วิภาศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 145700379 นางสาว นันท์นลิน อริพูนชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 145700380 นางสาว จันจิรา ชีพวาณิชเกษตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425

9 145700381 นางสาว ธันวาพร สบแม่รวมพัฒนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 145700382 นางสาว พรนภา หวังวนวัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 145700383 นาง อรทัย ไชยโย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 145700384 นาย สราวุธ ปรีชาโปร่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่137



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145700385 นางสาว ชนัญทิตา พัชรพุฒิเมธ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145700386 นาย ปณตธรรม วงศ์ไพบูลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 145700385 ถึง 145700388

3 145700387 นางสาว กิจนา บุญปัน๋ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา และ

4 145700388 นางสาว วิมลวรรณ พนาธิคุณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 055700116 ถึง 135700199

5 055700116 นางสาว สุรีรัตน์ งูนิ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่28

6 095700027 นางสาว วรรณธนา ค าห้วยหาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 135700007 นางสาว กนกกัญญา โตบัว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 135700011 นางสาว พิชญา โกยทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 432

9 135700129 นางสาว จุฑารัตน์ วะรา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 135700148 นางสาว ประภาพร แก้วสิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 135700163 นางสาว สิริกานต์ กูณกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 135700199 นางสาว ธัญพร ยารังษี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 135700216 นางสาว สุภัสสร หลวงโย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 135700235 นางสาว ธวัลรัตน์ กันสม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 135700216

3 135700267 นางสาว อุทุมพร เกตุสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 135700269 นางสาว สาวิณี มาวิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 135700561

5 135700271 นาย นพรัตน์ เจริญผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่29

6 135700348 นาง มาลัย เปีย่มรักสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 135700352 นาง นุชรินทร์ เมฆสนั่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 135700383 นางสาว สุดารัตน์ อุปนันท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433

9 135700384 นางสาว กัณฐิกา ปัญญา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 135700385 นางสาว กฤตพร เมืองมูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 135700518 นางสาว ณัฎฐาภรณ์ มูลอุด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 135700561 นางสาว ธัญญาภรณ์ ปาวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่138



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 175700005 นางสาว สุวธิดา ฟองอินตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175700008 นางสาว ดารารัตน์ ปันใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700005

3 175700009 นางสาว ทิภารัตน์ ธนดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 175700014 นางสาว ครองขวัญ คะนานิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700184

5 175700029 นางสาว ปัทมาภรณ์ ท้าวพาระดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่30

6 175700049 นางสาว กมลชนก หล้าละวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 175700108 นางสาว กรรณิการ์ ภิไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 175700124 นางสาว ศิริพร สาธุเม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434

9 175700130 นางสาว ศศิธร อินต๊ะรักษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 175700158 นางสาว ศุจินันท์ โอบนิธิกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 175700177 นางสาว จุฑารัตน์ ท้าวภิบาล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 175700184 นางสาว ศิรินภา ปินตาสม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 175700208 นางสาว จิรัฐิติกาล เกษมเจริญกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175700210 นางสาว ศิริพร ก้องโลกา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700208

3 175700240 นาง กรณิการ์ แก้วปัน๋ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 175700241 นางสาว อินธิราภรณ์ อนันต์เลิศรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700457

5 175700246 นางสาว อารีรัตน์ มานิตย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่31

6 175700251 นางสาว วัลลีย์ ช่ืนวารุณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 175700284 นางสาว กัญญารัตน์ เผ่าศรีไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 175700300 นางสาว กิตติยา ฟองมูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

9 175700304 นางสาว วารี สกุลไพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 175700361 นางสาว มยุรา เปรมใจประชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 175700424 นางสาว ศศิประภา พาทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 175700457 นางสาว นิภาพร อุ่นใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่139



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 175700560 นางสาว เกวลิน โอบอ้อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175700591 นาง กชนุช จรูญกรพินธุ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700560

3 175700593 นางสาว กชวรรณ หล้าเจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 175700631 นางสาว ธัญญารัตน์ พรมยศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700785

5 175700632 นางสาว สมพร บุญนิธิโอภาส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่32

6 175700634 นางสาว ปิยมาลย์ แสนพยุง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 175700637 นางสาว เนาวรัตน์ ธิมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 175700658 นางสาว อรพิน ภูมิอนันต์พนาไพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442

9 175700661 นางสาว สุกัญญา ยาศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 175700679 นางสาว เกศนี เลิศด าเนิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 175700681 นาง อรพรรณ ศรีถาวร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 175700785 นางสาว ทัดดาว เศวตวัฒนากุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 175700817 นางสาว ชาณิภา ชนาธิปธนนันท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 215700332 นางสาว พาทินธิดา ฉลาดแหลม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 175700817

3 215701507 นางสาว หัทยา ชาญวิช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 265700001 นางสาว จันทร์จิรา จักรค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 455700026

5 265700121 นาง กัญชลี เมืองแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่33

6 275700097 นางสาว นภัค ต๋ันเหล็ก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 375700110 นางสาว รัตน์ตะวัน ใจทน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 385700068 นางสาว เทียนทอง อุตมะแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443

9 385700314 นางสาว อทิติยา สมุดชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 455700024 นางสาว ปริศนา โกมลสิรินาถ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 455700025 นางสาว ภาวิณี ศรีพนมธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 455700026 นางสาว ณัฐธิดา มุ่งบ าเพ็ญศีล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

หน้าที ่140



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 455700038 นางสาว ศุจันทรา จูแวน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 455700157 นางสาว รัฐญา สกุลไพรล้ าเลิศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 455700038

3 505700036 นางสาว ปัณฑิตา เวียงนนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 

4 505700251 นางสาว สุชัญญา ณ สิงห์ทร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 545700085

5 545700002 นางสาว กุลปริยา ราชสีห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที ่34

6 545700014 นางสาว ปิยะธิดา กุณามณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

7 545700051 นางสาว พัชราพร เบิกบาล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

8 545700064 นางสาว อารยา จุ่มนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444

9 545700073 นางสาว วรรณนิกา สุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 545700085 นางสาว ศิริรัตน์ ดอกแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1 142700002 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณวธิดา เดชชะ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700005 ว่าท่ีร้อยตรี คิณรจรพงษ์ ชัยชะนะ พลศึกษา 142700002

3 142700007 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชนัณท์กรณ์ ไชยประเสริฐ พลศึกษา ถึง 

4 142700008 นาย นวมินทร์ ตันตระกูล พลศึกษา 142700017

5 142700009 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสนา ธรรมจัย พลศึกษา ห้องสอบที ่1

6 142700010 นาย เกียรติสกุล มูลดง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700011 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชนิชา มหัทธะโนปภากร พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700012 นาย เสน่ห์ ปัญญาดี พลศึกษา อาคารรัฐวิทยา ชั้น 2 ห้อง ป.3/2

9 142700013 นางสาว ธฤติมา บุญทา พลศึกษา

10 142700014 นาย วัชรพงษ์ นามทองต้น พลศึกษา

11 142700016 นาย ภัทรกร เบ็ญมาศ พลศึกษา

12 142700017 นาย ภานุพงศ์ อัมพรวิจิตร พลศึกษา

หน้าที ่141



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700019 ว่าท่ีร้อยตรี ประพัฒน์เดช นันทะชัย พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700020 นางสาว สุณีกา ปรีชาโปร่ง พลศึกษา 142700019

3 142700022 นางสาว พัชรียา เพ็งโหมด พลศึกษา ถึง 

4 142700023 นาย อัจฉริยะ กูลเรือน พลศึกษา 142700033

5 142700026 นาย ปรีชาเวช สุขเกิน พลศึกษา ห้องสอบที ่2

6 142700027 นาย พรศักด์ิ ขันโท พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700028 นาย อุดร พุทธโส พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700029 นาย อรรถกานต์ ก๋ามิ่ง พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 3 ห้อง ป. 2/1

9 142700030 นาย ธนาธิป ฟองฟู พลศึกษา

10 142700031 นาย เสกศักด์ิ อินแดง พลศึกษา

11 142700032 ว่าท่ีร้อยตรี วิริทธิพ์ล ธนากรกิตติพงศ์ พลศึกษา

12 142700033 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริญญา โทป๊ก พลศึกษา

1 142700034 นาย ศรีเมือง ลุงค า พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700035 นาย ปรเมศ ปันค า พลศึกษา 142700034

3 142700036 นางสาว มนัสชญา เซงกะแซ่ พลศึกษา ถึง 

4 142700037 นาย ยุทธนา อริยะวงศ์ พลศึกษา 142700048

5 142700039 นางสาว แสงระวี ผานดอยแดน พลศึกษา ห้องสอบที ่3

6 142700040 นางสาว รุจิรา เตชะดง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700041 นาย บุรินทร์ เกษมกิตติกุล พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700044 นาย รัฐพล ชมภู พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 3 ห้อง ป. 2/2

9 142700045 นาย ยุทธชัย ค ามงคล พลศึกษา

10 142700046 นางสาว อิศรินทร์ พงษ์มณี พลศึกษา

11 142700047 นาย ภานุกร พยาราษฎร์ พลศึกษา

12 142700048 นาย อนุรักษ์ แก้วกองนอก พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700049 ว่าท่ีร้อยตรี รัชชานนท์ อุ่นใจ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700050 ว่าท่ีร้อยตรี ประเสริฐ วรรณชัย พลศึกษา 142700049

3 142700051 นาง นันทา มณีโสภณ พลศึกษา ถึง 

4 142700052 นางสาว กมลวรรณ มูลมา พลศึกษา 142700063

5 142700055 นาย ธีรพงค์ ปนันชัย พลศึกษา ห้องสอบที ่4

6 142700056 นาย ปฎิภาณ ทองค า พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700057 นาย อนุชิต จองแก พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700058 นางสาว ณิรินทร์กร ชัยชมภู พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 3 ห้อง ป. 2/3

9 142700059 นางสาว จารุวัฒน์ นามหาญ พลศึกษา

10 142700061 ว่าท่ีร้อยตรี นิทัศน์ ธนกิจดี พลศึกษา

11 142700062 ว่าท่ีร้อยตรี พฤติพงษ์ บุญมา พลศึกษา

12 142700063 นาย อ านาจ บุญปัน่ พลศึกษา

1 142700064 ว่าท่ีร้อยตรี ธีระชัย เก๊ะโพ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700065 นางสาว ณัฐวรรธน์ นุชอ าพันธ์ พลศึกษา 142700064

3 142700066 นาย นิมิตร์ เลางาม พลศึกษา ถึง 

4 142700067 นาย เฉลิมเกียรติ ปัน้ทอง พลศึกษา 142700080

5 142700068 นางสาว จิราภรณ์ กิ่งไธสง พลศึกษา ห้องสอบที ่5

6 142700070 นาย อลิศักด์ิ แก้วเทพ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700073 นาย วิรัตน์ สิริเกียรติกิจ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700074 นาย จิรพงศ์ กุนะ พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 3 ห้อง ป. 2/4

9 142700075 นางสาว กมลชนก เกิดโต พลศึกษา

10 142700078 นางสาว วรพร นามเทพ พลศึกษา

11 142700079 นาย จีรเดช ชิโพ พลศึกษา

12 142700080 นาย เอกลักษณ์ ศิริพรมมา พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700081 นาย วรวิช กองเงิน พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700082 นาย เอกชัย ยานทา พลศึกษา 142700081

3 142700083 นาย นครินทร์ อินตายวง พลศึกษา ถึง 

4 142700084 นาย พิษณุพงษ์ จันทร์หอม พลศึกษา 142700099

5 142700086 นาย นิกร ต๊ิบถา พลศึกษา ห้องสอบที ่6

6 142700089 นาย ภราดร จินา พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700090 นางสาว หทัยทิพย์ อาสาพิทักษ์ไพร พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700091 นางสาว ลลิตา ท่ีปรึกษา พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 2 ห้อง ป. 2/5

9 142700093 นาย เอกสิทธิ์ พงศ์ไพรวัลย์ พลศึกษา

10 142700095 นาย ณรงค์ชัย สันติชัยชาญ พลศึกษา

11 142700096 นาย พิสิษฐ์ ชัยดิษฐ์ พลศึกษา

12 142700099 นางสาว สิรินัดดา สัตยาจิตอานุภาพ พลศึกษา

1 142700100 นาย สมพร ปัญโญใหญ่ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700101 นางสาว เพ็ญนภา ลมวิชัย พลศึกษา 142700100

3 142700102 นางสาว ทิพนภา ขยันท า พลศึกษา ถึง 

4 142700103 นาย วรากร ไชยยา พลศึกษา 142700115

5 142700105 นางสาว จินตนา ชาญชัยเอกสกุล พลศึกษา ห้องสอบที ่7

6 142700106 นางสาว วิชญาพร ข้ามสาม พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700107 นาย ชยานันต์ สุขใจ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700109 นาย ยุทธชัย สวนดับภัย พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 2 ห้อง ป. 1/7

9 142700112 นางสาว ชฎาพร แดงขาวเขียว พลศึกษา

10 142700113 นางสาว กชพร สังข์สุวรรณ พลศึกษา

11 142700114 นางสาว อโนมา อินใจ พลศึกษา

12 142700115 นาย ธวัชชัย เทพแก้ว พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700116 นาย อนุสิทธิ์ ปันดี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700120 นางสาว พัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม พลศึกษา 142700116

3 142700121 ว่าท่ีร้อยตรี สุริยัน ใหญ่ยิ่ง พลศึกษา ถึง 

4 142700122 นาย เสถียร กิจส าราญกร พลศึกษา 142700133

5 142700123 นาย ธีระยุทธ ประทีปเพ็ญจันทร์ พลศึกษา ห้องสอบที ่8

6 142700124 นาย จิรพันธุ์ พรหมมินทร์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700125 นาย ชยพัทย์ ซอนค า พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700126 นาย พิพัฒน์ ใจอ่อน พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 2 ห้อง ป. 1/6

9 142700128 นาย เกรียงไกร เล็กดี พลศึกษา

10 142700130 นาย เอกศิษฏ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา พลศึกษา

11 142700132 นาง มยุรี ด ารงทรัพย์พงศ์ พลศึกษา

12 142700133 นาย ณัฐพงษ์ ชินายี พลศึกษา

1 142700134 ว่าท่ีร้อยตรี อนุสรณ์ มากแก้ว พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700135 นาย เสฏฐนันท์ ศรีสกุลเสาวภาคย์ พลศึกษา 142700134

3 142700136 นาย พุฒิพงศ์ สอาดล้วน พลศึกษา ถึง 

4 142700137 นาย กิตติกร ค ามาไวย พลศึกษา 142700147

5 142700138 นางสาว เบญจวรรณ เสาร์จันทร์ พลศึกษา ห้องสอบที ่9

6 142700139 นาย ธนาตย์ ค าก้อน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700140 นางสาว ชลิศา สุยะมงคล พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700141 นาย จงรัก ดวงแก้ว พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 2 ห้อง ป. 1/5

9 142700143 นาย นัทธพงศ์ บางออน พลศึกษา

10 142700144 นาย ฉัตร์ณพัฒน์ กันทะวงค์ พลศึกษา

11 142700145 นาย ปรีชา ยิ่งสินสาขา พลศึกษา

12 142700147 นางสาว สุภาพร กองแก้ว พลศึกษา

หน้าที ่145



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700148 นาย ณรงค์ บ าเพ็ญจิตบวร พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700149 นาย พร้อมพงศ์ บุญธรรม พลศึกษา 142700148

3 142700150 นาย กิตติศักด์ิ หมื่อแล พลศึกษา ถึง 

4 142700151 นาย กิตติศักด์ิ ตาโม พลศึกษา 142700163

5 142700152 นาย ณัฏฐชัย กันทาดง พลศึกษา ห้องสอบที ่10

6 142700153 นาย อนุชา สมานชนรักษ์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700158 นาย อิศรา เวียงค า พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700159 นางสาว รุ่งนภา ทาตรี พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 1 ห้อง ป. 1/4

9 142700160 นางสาว เจนจิรา ไชยวงค์ พลศึกษา

10 142700161 นาย อิทธินันท์ ฤทธิเ์รืองโรจน์ พลศึกษา

11 142700162 นางสาว เสาวลักษณ์ แก่นจันทร์ พลศึกษา

12 142700163 นางสาว สุจีรา วงศาโรจน์ พลศึกษา

1 142700164 นาย ณัฐพงษ์ ชวาลกิจไพศาล พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700165 นาย ยุทธศักด์ิ ช่ืนชูภาพ พลศึกษา 142700164

3 142700168 นาย ล้านนา ก๋าเขื่อน พลศึกษา ถึง 

4 142700169 นาย กิตติ ณ เชียงใหม่ พลศึกษา 142700179

5 142700170 นาย รชต กอบความดี พลศึกษา ห้องสอบที ่11

6 142700171 นางสาว ทักษพร จันทร์ต๊ะวงศ์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700172 นาย อิทธิพัฒน์ แสนสุรินทร์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700173 นาย ศรายุทธ ขันชลี พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 1 ห้อง ป. 1/3

9 142700174 ว่าท่ีร้อยตรี เศกสรร ปันทะฝ้ัน พลศึกษา

10 142700175 นางสาว รัชฏาพร บัวแก้ว พลศึกษา

11 142700178 นางสาว แพรวมณี สายสุวรรณ พลศึกษา

12 142700179 นาย ธีรวัฒน์ ปุกค า พลศึกษา

หน้าที ่146



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700183 นางสาว จิรสุตา จันทะวงค์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700184 นางสาว โสรญา สุวรรณ์ พลศึกษา 142700183

3 142700185 นาย อนุพล ศรีสงคราม พลศึกษา ถึง 

4 142700186 นางสาว ชัญญาภร แก้วดา พลศึกษา 142700196

5 142700187 นางสาว รัชธา เนตรทิพย์ พลศึกษา ห้องสอบที ่12

6 142700188 นางสาว พร ใจมา พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700189 นาย สุรธีร์ ตาค า พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700190 นาย ณัฐพล ตุ้ยเตียม พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 1 ห้อง ป. 1/2

9 142700192 ว่าท่ีร้อยตรี ภรากรณ์ ว่องไว พลศึกษา

10 142700193 นาย พิชิต สุวัฒนะ พลศึกษา

11 142700194 นาย เฉลิมวุฒิ ค ามูล พลศึกษา

12 142700196 นาย ชยพล วังสุนทร พลศึกษา

1 142700197 นางสาว กมลทิพย์ ธิปธนา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700198 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียานุช บุสสยา พลศึกษา 142700197

3 142700199 ว่าท่ีร้อยตรี ศรราม ฟองค า พลศึกษา ถึง 

4 142700200 นาย ธีรบริวัฒน์ ฮ่ังแสง พลศึกษา 142700210

5 142700201 นาย ชาติชาย สรรสร้างความดี พลศึกษา ห้องสอบที ่13

6 142700202 นาย ชัยวัฒน์ ผู้รักศึกษา พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700203 นาย ชรินทร์ เจริญเดช พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700205 นาย อิสรพงษ์ อุปทิ พลศึกษา อาคารรัฐวิรุฬ ชั้น 1 ห้อง ป. 1/1

9 142700206 นางสาว เจนจิรา ใจหาญ พลศึกษา

10 142700207 นาย สรัญวิชญ์ นวลศิริ พลศึกษา

11 142700208 นาย วีรวิทย์ สุวรรณ์วงศ์ พลศึกษา

12 142700210 นางสาว วัฒนาพร กล้าณรงค์ศิลป์ พลศึกษา

หน้าที ่147



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700211 นาย โกวิท สุทธกุล พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700213 นาย อิทธิพล กันทะนันท์ พลศึกษา 142700211

3 142700214 นางสาว มนต์กานต์ รัตนัง พลศึกษา ถึง 

4 142700215 นางสาว กรรณิกา อาทิตย์ พลศึกษา 142700228

5 142700217 นาย กฤษฎา สีฟอง พลศึกษา ห้องสอบที ่14

6 142700219 นาย ชนภัทร อุแสง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700221 นาย ธนโชติ โปธิบาล พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700222 นาย คเณศ กาวิสุ พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชั้น 4 ห้องปฏิบัติภาษา 1

9 142700224 นางสาว จตุพร จอมขันเงิน พลศึกษา

10 142700225 นาย เพิม่พล สายผ้ึง พลศึกษา

11 142700227 นาย วรยุทธ มธุรสเบญจา พลศึกษา

12 142700228 นาย นรินทร์ บุญเรือง พลศึกษา

1 142700229 นาย ทัศไนย ใจค า พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700231 นาย สมชาย แสนนา พลศึกษา 142700229

3 142700232 นาย อุทัย อาจอ พลศึกษา ถึง 

4 142700233 นาย ชนาธิป ปิงยศ พลศึกษา 142700246

5 142700235 นาย อิศราพงษ์ โตนะโพ พลศึกษา ห้องสอบที ่15

6 142700236 นาย นิพนธ์ แหลมคม พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700238 นาย ณัฐกิจ ใสลือ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700239 นาย ศุภกร ขวัญสุวรรณ พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 3/5

9 142700241 นางสาว วราพร อนันต์ไพสิฐ พลศึกษา

10 142700243 นาย ชัชวาล ทาแพร พลศึกษา

11 142700245 นาย ฉัตริน ปันเมา พลศึกษา

12 142700246 นาย เจนวิทย์ เอกอัครศิริรัฐ พลศึกษา

หน้าที ่148



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700247 นางสาว ฌัชฎาภรณ์ โพทะจะ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700248 ว่าท่ีร้อยตรี ศิริศักด์ิ วารีย์ พลศึกษา 142700247

3 142700249 นาย มนัส ยิ่งวิทยาคุณ พลศึกษา ถึง 

4 142700250 ว่าท่ีร้อยตรี วสันต์ รักษ์นิยม พลศึกษา 142700258

5 142700251 นาย พงศธร สุดาแก้ว พลศึกษา ห้องสอบที ่16

6 142700252 นาย จักรินทร์ อินต๊ะศรี พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700253 นางสาว ธัญญารัตน์ เถินบุรินทร์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700254 นางสาว ดลพร ถนอมรุ่งเรือง พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 4/5

9 142700255 นาย ฤทธิชัย เรือนไกล พลศึกษา

10 142700256 นางสาว พิมพิไล ไชยวงษ์ พลศึกษา

11 142700257 นาย สมชาย สุทธินันท์ชัย พลศึกษา

12 142700258 นาย อนุวรรษ เขาสหใหญ่ พลศึกษา

1 142700259 นาย ทรงยุทธ ข่อยจินดา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700260 นาย วิชา ขัดเรือน พลศึกษา 142700259

3 142700261 นาย วินัย หล้าพอ พลศึกษา ถึง 

4 142700262 นาย วัชรากร มลิปัน พลศึกษา 142700271

5 142700264 นาย ธีรชาติ อินชัย พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

6 142700265 นาย แสงสุรีย์ สง่าเดชปรีชากิจ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

7 142700266 นาย อดิสรณ์ ปิน่แก้ว พลศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 142700267 นาย รัตนเดชพล โกมลช่อมาลี พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 5/5

9 142700268 นางสาว ชุณห์พิมาณ ธิตินุพัฒน์ พลศึกษา

10 142700269 นาย ชัยยา คัมภีร์สัจจะ พลศึกษา

11 142700270 นาย วิชัย เรืองวิกรม พลศึกษา

12 142700271 นาย สิทธิชัย เสาร์วงศ์ พลศึกษา

หน้าที ่149



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700272 นาย อรุณ สมบูรณ์ไชย พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700273 นาย เอกวิทย์ ค าอ้ายล้าน พลศึกษา 142700272

3 142700275 นาย ภานุเดช พันอินทร์ พลศึกษา ถึง 

4 142700276 นาย นพดล ก่องแก้ว พลศึกษา 142700285

5 142700277 นาย เฉลิมพล เนื่องนิธิภาดี พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

6 142700278 นาย นฤพล สุรินทร์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

7 142700279 นาย ตุลา พุกนา พลศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8 142700281 นาย ทรงพล สินชู พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 6/5

9 142700282 นาย ศรเพชร บุปผาสายชล พลศึกษา

10 142700283 นางสาว นริศรา ปุริกา พลศึกษา

11 142700284 นางสาว เสาวภา โพธิเ์วียง พลศึกษา

12 142700285 นาย พลวัต ไชยลังกา พลศึกษา

1 142700286 นาย นพรัตน์ บุญเรืองยา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700288 ว่าท่ีร้อยตรี กฤตณรงค์ วันนะ พลศึกษา 142700286

3 142700290 นางสาว พิสมัย เมืองมานะ พลศึกษา ถึง 

4 142700291 นาย รังสรรค์ ตาวงศ์ พลศึกษา 142700299

5 142700292 นาย ณัฐพงศ์ นิลประภา พลศึกษา ห้องสอบที ่19

6 142700293 นาย วชิระ ตุเว พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700294 นาย จักรกฤษ มีครู พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700295 นางสาว สุรีวัลย์ ตนใจ พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชั้น 4 ห้องปฏิบัติภาษา 2

9 142700296 นางสาว พีระนันท์ ป้อสี พลศึกษา

10 142700297 นางสาว ล าไพร ดีน้อย พลศึกษา

11 142700298 นางสาว รัตนาภารณ์ ค ายามา พลศึกษา

12 142700299 นาย ขจรศักด์ิ กาญจนะ พลศึกษา

หน้าที ่150



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700300 นาย วีระพงษ์ กันธาอ้าย พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700301 นาย พงษ์ศักด์ิ จะอือ พลศึกษา 142700300

3 142700303 ว่าท่ีร้อยตรี สุทธิพงษ์ ศิลป์ภัทรโสภณ พลศึกษา ถึง 

4 142700304 นาย ยอดชาย นุโพ พลศึกษา 142700317

5 142700306 ว่าท่ีร้อยตรี วิศรุต ยะตาหิ พลศึกษา ห้องสอบที ่20

6 142700307 นางสาว มธุรินทร์ ปันแสง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700308 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนิกา ทวีรัตนาภรณ์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700309 นาย อรุณ บุปผาสายชล พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 2/9

9 142700312 นาย สนธยา เง่ียงจาย พลศึกษา

10 142700313 นาย พีระพงศ์ วงค์ตะวัน พลศึกษา

11 142700316 นางสาว ขวัญเรือน โภชะนะ พลศึกษา

12 142700317 นางสาว กนิษฐา ภักดี พลศึกษา

1 142700318 นางสาว ธารารัตน์ ชมสวรรค์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700319 นาย ธนากร แย้มวารี พลศึกษา 142700318

3 142700320 นาย เวสารัช ช้างงาม พลศึกษา ถึง 

4 142700321 นาย พชร กันธิยะ พลศึกษา 142700329

5 142700322 นาย ล้อมพงศ์ อุปนันท์ พลศึกษา ห้องสอบที ่21

6 142700323 นาย สาม ดวงแสง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700324 นาย สิทธิชัย ปลอแฮ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700325 นาย วิชิต ทิพย์ศักด์ิ พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 2/8

9 142700326 นาย ฉัตรมงคล พงษ์ศักด์ิกมล พลศึกษา

10 142700327 นาย ศุภวีร์ ยามี พลศึกษา

11 142700328 นาย ชาคริต สนัด พลศึกษา

12 142700329 นางสาว ชนากานต์ เลิศด าเนิน พลศึกษา

หน้าที ่151



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700330 ว่าที่ร้อยตรีหญิง หทัยกานต์ ดอกเงิน พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700331 นาย เริงฤทธิ์ เสาร์ค า พลศึกษา 142700330

3 142700332 นาย วีรศักด์ิ สิงห์สกุล พลศึกษา ถึง 

4 142700333 นางสาว วารุณี ศรีชัย พลศึกษา 142700341

5 142700334 นาย ชาญวิทย์ เจถะ พลศึกษา ห้องสอบที ่22

6 142700335 นาย สมคิด ล่ิวมโนเงิน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700336 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐนันท์ กันทวงค์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700337 นาย ศรศักด์ิ เชยชมดาว พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 2/7

9 142700338 นางสาว จุไรวรรณ ศาสนมิติ พลศึกษา

10 142700339 นาย วัชรพงษ์ งามล้ า พลศึกษา

11 142700340 นาย ปริญญา แสงทอง พลศึกษา

12 142700341 นาย ณัฐวัฒน์ ขันทา พลศึกษา

1 142700342 นาย ไกรสร สิริจรูญ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700343 นาย ปุญญพัฒน์ ใจจิต พลศึกษา 142700342

3 142700344 นาย นิพนธ์ เจาะมู พลศึกษา ถึง 

4 142700345 นาย วิชาญ เทิดพาณิชย์ พลศึกษา 142700355

5 142700346 นาย วทัญญู โมริน พลศึกษา ห้องสอบที ่23

6 142700347 ว่าท่ีร้อยตรี นพพร ค ายาว พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700348 นาย คมศักด์ิ ศรีอ าภา พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700349 นาย ประยูร อัมพรเลิศศรี พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 2/6

9 142700350 นาย ภูวนัย นนท์ศรี พลศึกษา

10 142700353 นาย ภาสกร รู้เร่ือง พลศึกษา

11 142700354 ว่าท่ีร้อยตรี อดิศร ภักด์ิโชคหิรัญกุล พลศึกษา

12 142700355 นาย รตนกฤต พุทธาศรี พลศึกษา

หน้าที ่152



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700356 นางสาว วรรณภา กันทะ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700357 นางสาว ชญานิศ ค ามะทิต พลศึกษา 142700356

3 142700358 นาย เสรี ชอบสุภาษิต พลศึกษา ถึง 

4 142700359 นาย ศราวุธ ฉลอม พลศึกษา 142700372

5 142700360 นาย ดาวุธ วงค์ใจค า พลศึกษา ห้องสอบที ่24

6 142700363 นาย กรวิชญ์ จาตา พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700364 นาย พัทธดนย์ ปัญญา พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700367 นาย กฤษชนะ โคทวี พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 1/9

9 142700368 นาย คฑาธร ยอดผ่านเมือง พลศึกษา

10 142700370 นาย รุ่งโรจน์ ตาแว่น พลศึกษา

11 142700371 นาย สุดเขต ภูวงษ์ไกร พลศึกษา

12 142700372 นาย ศักด์ิสิทธิ์ เพลินพัฒนา พลศึกษา

1 142700373 นางสาว ลักษิกา สิทธิฤกษ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700374 นางสาว รัตติยา ศรีสุราษฎร์ พลศึกษา 142700373

3 142700376 นาย วีรยุทธ ธรรมขัน พลศึกษา ถึง 

4 142700377 นาย ธนศักด์ิ ปูสุ่ข พลศึกษา 142700385

5 142700378 นางสาว หนึ่งฤทัย ชัยยา พลศึกษา ห้องสอบที ่25

6 142700379 ว่าท่ีร้อยตรี ทินกร แววพิราม พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700380 ว่าท่ีร้อยตรี ไพศาล แสนค าหล่อ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700381 นางสาว นงนุช ไชยวัณ พลศึกษา อาคาร 99 ปี ศรีสันก าแพง ชัน้ 4 หอ้ง ป. 1/8

9 142700382 นาย ประสงค์ ทวีพรเลิศบุญ พลศึกษา

10 142700383 นางสาว อัจฉรา ตันใจ พลศึกษา

11 142700384 ว่าท่ีร้อยตรี สุรชัย ณัฐธยานนท์ พลศึกษา

12 142700385 ว่าท่ีร้อยตรี ปรเมษฐ์ ปินธุ พลศึกษา

หน้าที ่153



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700386 นาย อลงกรณ์ สุยะ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700387 นาย สุชาติ ทาปัน พลศึกษา 142700386

3 142700388 นางสาว ศศิประภา อึ้งตระกูล พลศึกษา ถึง 

4 142700391 นางสาว วันเพ็ญ วิชัยผิน พลศึกษา 142700402

5 142700393 นาย เทอดศักด์ิ บริเวช พลศึกษา ห้องสอบที ่26

6 142700396 นาย อภิสิทธิ์ จิตตาดู พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700397 นางสาว สรินทร์ภัสร์ แก้วกัลยา พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700398 นางสาว วิภาพร มูลดี พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป. 6/6

9 142700399 นางสาว ภาวิตรา ก้อนเขื่อน พลศึกษา

10 142700400 ว่าท่ีร้อยตรี ปฐมพงษ์ ธะนันต์ พลศึกษา

11 142700401 นาย สิทธิศักด์ิ พัชรพงศธร พลศึกษา

12 142700402 นางสาว นวพร ชัยยะ พลศึกษา

1 142700403 นาย เอกพงษ์ ฤทธิเดช พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700405 นาย วรุตม์ แซ่ท้าว พลศึกษา 142700403

3 142700406 นางสาว กาญจนา ไพรมิ่งมงคล พลศึกษา ถึง 

4 142700407 นาย เกียรติศักด์ิ มาบุตร พลศึกษา 142700416

5 142700408 นาย การันต์ กรรณิกา พลศึกษา ห้องสอบที ่27

6 142700410 นาย เกียรติภูมิ แสนกิติ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700411 นาย ธีระภัทร์ ปิงกุล พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700412 นาย ธราลักษณ์ สุวรรณละเอียด พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป. 5/6

9 142700413 นาย ฐปนรรฆ ปันสม พลศึกษา

10 142700414 นางสาว ณัฐพร สาระนันต์ พลศึกษา

11 142700415 นาย ธนพล แฮะประโคน พลศึกษา

12 142700416 นาย ศิริชาติ จาตุรงค์รัตนา พลศึกษา

หน้าที ่154



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700417 นาย สุทธิพล มาเยอะ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700418 นาย เนติพงษ์ อินทะรังษี พลศึกษา 142700417

3 142700419 นางสาว กมลชนก สกุลสอน พลศึกษา ถึง 

4 142700420 นางสาว วนิดา อ่อนมธุรส พลศึกษา 142700429

5 142700421 นาย อรรถพล เฮิมนาง พลศึกษา ห้องสอบที ่28

6 142700422 นาย ผดุงศักด์ิ เผ่าตัน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700423 ว่าท่ีร้อยตรี สุนิมิตร มาตะพาน พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700424 นาย วรวุฒิ พวงโพพันธ์ พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป. 4/6

9 142700426 นาย สิทธิชัย ปาติสัตย์ พลศึกษา

10 142700427 นาย วรกิจ สัตยวงค์ พลศึกษา

11 142700428 นางสาว พิมพ์ผกา ยอดพันธ์ พลศึกษา

12 142700429 นางสาว ธมลวรรณ หล้าค ามูล พลศึกษา

1 142700430 นาย ปฏิพัทธ์ ริจ่าม พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700431 นาย สุรศักด์ิ ด ารงกุลดนัย พลศึกษา 142700430

3 142700432 นาย ณัฐวุฒิ ศรีทัน พลศึกษา ถึง 

4 142700433 นางสาว อนงค์ เก๊ะโพ พลศึกษา 142700442

5 142700434 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชุติมา สายสุริยะ พลศึกษา ห้องสอบที ่29

6 142700435 นาย จตุพร ใสนวล พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700437 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล ดวงจันทร์ค า พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700438 นางสาว สุภาณี วิภาการเวก พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป. 3/6

9 142700439 นาย กฤษณะ คนงาม พลศึกษา

10 142700440 นาย นพดล พุมานนท์ พลศึกษา

11 142700441 นางสาว วริสรา บัวรัตน์ พลศึกษา

12 142700442 นาย เดชณรงค์ จันจรมานิต พลศึกษา

หน้าที ่155



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700443 นาย ชญานนท์ นาเจียง พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700444 นาย วันชัย อมรใฝ่ประไพ พลศึกษา 142700443

3 142700445 นาย ชาญณรงค์ แก้วพรมงาม พลศึกษา ถึง 

4 142700446 นางสาว อุสุดา อูปค าแดง พลศึกษา 142700455

5 142700447 นาย พิเชษฐ์ แสนค า พลศึกษา ห้องสอบที ่30

6 142700448 นาง ฐิตามินทร์ ไชยพรม พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700450 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อภิญญา กาบแซง พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700451 นาย ไกรสร แสนเพ็ชร พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป. 1/10

9 142700452 นาย ณัฐพล วิชาเถิน พลศึกษา

10 142700453 นางสาว อุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี พลศึกษา

11 142700454 นาย นพรัตน์ บุญชูศิลป์ พลศึกษา

12 142700455 นาย พรชัย จ่างอ พลศึกษา

1 142700456 นาย ชัยหัส คนัมพรศรี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700457 นาย กฤศวพงศ์ ค าตา พลศึกษา 142700456

3 142700458 นาย สุรกานต์ อินทะศรี พลศึกษา ถึง 

4 142700459 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐกุล แบ่งทิศ พลศึกษา 142700470

5 142700460 นางสาว สุภัทรสร สืบแสน พลศึกษา ห้องสอบที ่31

6 142700461 นาย ธนาคาร การบุญ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700462 นางสาว ณัฐพัชร์ เลิศสุพรรณ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700463 นางสาว สุธีรา ทาอ าไพ พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป. 1/11

9 142700464 นาย อธิปัตย์ ค าโอภาส พลศึกษา

10 142700465 นาย กมล อ้อยหวาน พลศึกษา

11 142700467 นางสาว นภัสสร หม่อนกันทา พลศึกษา

12 142700470 นางสาว นฤมล ทิพย์เดโช พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700472 นาย ชูชัย โพดู พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700473 นาย สมบูรณ์ อิทธิพลเลิศปัญญา พลศึกษา 142700472

3 142700474 นาย สิทธิ นาระต๊ะ พลศึกษา ถึง 

4 142700476 นางสาว นุชติกานต์ จันทร์อิ่น พลศึกษา 142700484

5 142700477 นางสาว ณัฏฐนิชา ทองค า พลศึกษา ห้องสอบที ่32

6 142700478 นาย อัทธ์พิสิษฐ์ นันทบรรเลง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700479 นางสาว ธนภรณ์ ยานะ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700480 นาย อรรถวิทย์ วุฒิลักษณ์ พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป. 2/10

9 142700481 นาย พิชญ์วัฒน์ ชัยณรงค์พันธุ์ พลศึกษา

10 142700482 นางสาว วิมล ชาตรียินดี พลศึกษา

11 142700483 นาย กิตติกร อังกูรเดช พลศึกษา

12 142700484 นาย ธวัชชัย สมฟอง พลศึกษา

1 142700485 นางสาว เบญจวรรณ หน่อค า พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700486 นางสาว ทิมนภา วงศ์สาร พลศึกษา 142700485

3 142700487 นางสาว สุชาดา แซ่เตีย พลศึกษา ถึง 

4 142700490 นาย ฐิชา เหล่าศุภวณิชย์ พลศึกษา 142700499

5 142700491 นางสาว กัญญาพัชร แสงเพ็ชร พลศึกษา ห้องสอบที ่33

6 142700492 นางสาว กฤษณา สมสุรินทร์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700493 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ศักด์ิ ปันกาศ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700494 นาย ชัยยัณห์ นิยมพิสัย พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป. 2/11

9 142700495 นาย สิทธิชัย เทพยศ พลศึกษา

10 142700496 นาย ธีรักพงษ์ พนารัตนดอนชัย พลศึกษา

11 142700497 นาย ภาสกร นะที พลศึกษา

12 142700499 นาย ธิราวุฒิ ปัญญาแปง พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700500 นาย ปัณณวิชญ์ จันทร์อ้น พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700501 นางสาว รัตนธร เสาร์ตอ พลศึกษา 142700500

3 142700504 นางสาว จิราพรรณ ปัญโญยอด พลศึกษา ถึง 

4 142700505 นางสาว จิราภรณ์ ปันติ พลศึกษา 142700516

5 142700507 นาย อภิวัฒน์ นันนวล พลศึกษา ห้องสอบที ่34

6 142700509 นาย สามทัพ ศิลป์มิตรภาพ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700510 นาย ปรีชา แก้วสม พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700511 นางสาว ชนิดา วรนุช พลศึกษา อาคารัฐพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป. 3/7

9 142700512 นางสาว พัทธ์ธีรา นาแพร่ พลศึกษา

10 142700513 นาย ศักด์ินรินทร์ ระวังของ พลศึกษา

11 142700514 นาย ชาติชาย สะอาดรักธรรม พลศึกษา

12 142700516 นาย ชาตรี ใฝ่สมบูรณ์ พลศึกษา

1 142700517 นาย ธนิต ธนะชัยขันธ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700518 นาย ปฎิวัติ จุ่มดี พลศึกษา 142700517

3 142700519 นาย นนทวัชร์ ตะนอพรม พลศึกษา ถึง 

4 142700520 นางสาว ภัทราพร อยู่คง พลศึกษา 142700530

5 142700521 นาย ศักรินทร์ ตุงคณาคร พลศึกษา ห้องสอบที ่35

6 142700522 นาย ชัยยันต์ ปาป่าศักด์ิ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700523 นาย ธีรวัฒน์ เมืองโปะ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700524 นาย สันติสุข สุมิ พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 4 ห้อง ป. 6/1

9 142700526 นาย นิธิภัทร์ ผาสุขพิสิฐกุล พลศึกษา

10 142700527 นางสาว สุนิตา จันทร์ตา พลศึกษา

11 142700528 นาย ชนุตม์ ปัญญานาค พลศึกษา

12 142700530 นาย เอกพงศ์ ไข่ทอง พลศึกษา

หน้าที ่158



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700531 นาย กฤตภาส เทิบจันทึก พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700532 นางสาว ณัฐนันท์ บุญมาลา พลศึกษา 142700531

3 142700533 นางสาว กาญจนาพร ทันสาร พลศึกษา ถึง 

4 142700534 นางสาว อรยา แสงจันทร์ พลศึกษา 142700542

5 142700535 นาย ชัยเมธ นรากรณ์ พลศึกษา ห้องสอบที ่36

6 142700536 นางสาว แคทริยา มังคะราช พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700537 นาย กุศล บุญทานุช พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700538 นาย ศิริสันต์ บุญมี พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 4 ห้อง ป. 6/2

9 142700539 นาย สุมงคล จ่อยพิรัตน์ พลศึกษา

10 142700540 นางสาว วารุณี ดีจิตร์ พลศึกษา

11 142700541 นาย ภีระพงศ์ สันต์ธนพงศ์ พลศึกษา

12 142700542 นางสาว ชัญญาพัชญ์ สันต์ธนพงศ์ พลศึกษา

1 142700543 นาย กิตติศักด์ิ ผาติพนากุล พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700544 นาย นราธิป ยาวิชัย พลศึกษา 142700543

3 142700545 นาย เอกพันธ์ เครือซุย พลศึกษา ถึง 

4 142700549 นาย อนุรักษ์ เสรีรุ่งเรืองชัย พลศึกษา 142700558

5 142700550 นาย สุพจน์ สุวรรณชลธี พลศึกษา ห้องสอบที ่37

6 142700551 นาย นพพร มัตถกศิร พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700553 นาย วนันต์ ส าเภาโอฬาร พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700554 นาย รุ่งโรจน์ วีระพันธ์นันติ พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 4 ห้อง ป. 6/3

9 142700555 นาย อัคนี มานะพัฒมงคล พลศึกษา

10 142700556 นาย ทวี เอกรัตนสกุล พลศึกษา

11 142700557 นาย ญัชพล ตุ่นใจ พลศึกษา

12 142700558 นางสาว สุดาภา ถือพัฒน์ พลศึกษา

หน้าที ่159



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700559 นาย น้ าพุ ค าแดง พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700560 นาย ณฐนนท์ ประสาทโภคทรัพย์ พลศึกษา 142700559

3 142700561 นาย กันตพงษ์ ดาอินวงศ์ พลศึกษา ถึง 

4 142700562 นาย ปิยะพงศ์ เพ็ญธรรม พลศึกษา 142700570

5 142700563 นาย เอกรินทร์ ฟูเจริญกุล พลศึกษา ห้องสอบที ่38

6 142700564 นาย มังกร ใบทอง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700565 นาย สัชฌกร พิทาค า พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700566 นาง อัจฉราวรรณ อินทะโย พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 4 ห้อง ป. 6/4

9 142700567 นาย ผดุงศักด์ิ สินจ้าง พลศึกษา

10 142700568 นาย มานพ กุนนะ พลศึกษา

11 142700569 นาย อัฏฐวัตน์ วีระค า พลศึกษา

12 142700570 นางสาว ทักษพร เล็นค า พลศึกษา

1 142700571 นาย พหูพจน์ พงศ์ยังประเสริฐ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700572 นาย นุชา สถิรสกุลพงศ์ พลศึกษา 142700571

3 142700573 นางสาว รัชนีกร สอนใจ พลศึกษา ถึง 

4 142700574 นาย ภูริภัสร์ จรรยา พลศึกษา 142700582

5 142700575 นาย พินิจ ประทุมทอง พลศึกษา ห้องสอบที ่39

6 142700576 นาย นภณัฐ ไทยวิจิตร พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700577 นาย รุ่งเรือง รู้ธรรม พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700578 นางสาว เบญจวรรณ เจริญสุข พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 4 ห้อง ป. 6/7

9 142700579 นาย เศรษฐโชค สิริภักดีกุล พลศึกษา

10 142700580 นางสาว นิชา ไชยพงษ์วิสุตษ์ พลศึกษา

11 142700581 ว่าท่ีร้อยตรี ประมวล ขุนเขาขจี พลศึกษา

12 142700582 นางสาว จารุวรรณ มูลกันธา พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700583 นาย วิษณุ บุญบวรนันท์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700584 นาย พงศกร บุญหนุน พลศึกษา 142700583

3 142700585 นาย เกียรติชัย กุศลกนก พลศึกษา ถึง 

4 142700586 นาย ศราวุฒิ ศิริ พลศึกษา 142700595

5 142700587 นาย ภานุพงศ์ สิทธิปัญญารัตน์ พลศึกษา ห้องสอบที ่40

6 142700588 นาย มนัสวิน ไชยวุฒิ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700589 นาย อนุวัฒน์ ค าใจ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700590 นาย วิฑูรย์ ดวงกาศ พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 3 ห้อง ป. 5/1

9 142700592 นาย วิชาญ พิทักษ์ไก่ป่า พลศึกษา

10 142700593 นาย อารักษ์ มุ่งหมาย พลศึกษา

11 142700594 นาย ณัฐนันท์ ทองแก้ว พลศึกษา

12 142700595 นาย ทศพล สระทองอิ้ง พลศึกษา

1 142700596 นางสาว จงดี แซ่จ๋าว พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700598 นาย ณัฐพล ชัยวงค์ พลศึกษา 142700596

3 142700599 นาย พัลลภ หยกเจียระไน พลศึกษา ถึง 

4 142700600 นาย ภานุพงศ์ จอมทอง พลศึกษา 142700610

5 142700601 นาย ณัฐพงษ์ ชูชีพ พลศึกษา ห้องสอบที ่41

6 142700602 นาย ไกรสร ค าพูล พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700603 นาย ภควัช ชรินทร์ภรณ์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700604 นาย อัจตราพล อุ่นใจแรม พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 3 ห้อง ป. 5/2

9 142700606 นางสาว นวภัสร์ ปวงค าตัน พลศึกษา

10 142700607 ว่าท่ีร้อยตรี สถาพร หล่ิงห้า พลศึกษา

11 142700609 นาย นลธวัช ฤกษ์ถลาง พลศึกษา

12 142700610 นาย จักรพงษ์ บุญลักษณ์ พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142700611 นาย พีรพงศ์ ศรีวิลา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142700612 นาย สุรชัย ใจเรือน พลศึกษา 142700611

3 142700613 นาย ปุดา พงศาสัตย์ พลศึกษา ถึง 

4 142700614 นาย วนิษฐ์ รักษาสินวนา พลศึกษา 142700622

5 142700615 นางสาว กมลวรรณ ภีระค า พลศึกษา ห้องสอบที ่42

6 142700616 นาย ชาตรี วิเทศ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 142700617 นาย อลงกรณ์ สกุลณา พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142700618 นาย จิรโรจน์ พงษ์สุวรรณ พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3

9 142700619 นาย ณัฐวัฒน์ ยิ้มสวัสด์ิ พลศึกษา

10 142700620 นางสาว พรศิริ ใจปิง พลศึกษา

11 142700621 นางสาว ขนิษฐา บ ารุงสุข พลศึกษา

12 142700622 นาย ชัยเทพ ทรัพย์พยาไท พลศึกษา

1 142700623 นางสาว วราภรณ์ ตาถาดี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 062700001 นาย สุประวีร์ เบ้าหล่อเพชร พลศึกษา 142700623

3 092700369 นางสาว ภณิดา บุญลือ พลศึกษา และ

4 092700435 นาย ธนพล ใจแปง พลศึกษา 062700001 ถึง 132700167

5 092700540 นางสาว ณัฐติกานต์ จันทร์อิ่น พลศึกษา ห้องสอบที ่43

6 132700038 นางสาว รสริน มูลแก้ว พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 132700039 นางสาว กนกพร ฟองตา พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 132700091 นางสาว สุนิสา ภูก่ าจัด พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 3 ห้อง ป. 5/4

9 132700108 นางสาว ธรสิริรดา จันธิมา พลศึกษา

10 132700120 ว่าท่ี ร.ต. ศรัญยู แก้วอริยศักด์ิ พลศึกษา

11 132700126 นาย จิรายุทธ ศรีค าเทียม พลศึกษา

12 132700167 นาย สุวรรณ ไสววัชรินทร์ พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 132700187 ว่าท่ีร้อยตรี พิสุทธินนท์ วงศ์มี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 132700241 นาย พชร ปันใจแก้ว พลศึกษา 132700187

3 132700251 นาย ไพบูลย์ ยอทู พลศึกษา ถึง 

4 132700288 ว่าท่ีร้อยตรี เอกชัย ฟ้าแลบ พลศึกษา 132700461

5 132700340 นางสาว ระพีพร บุญเรือง พลศึกษา ห้องสอบที ่44

6 132700358 นางสาว ณิชกานต์ แอ่นดอน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 132700381 นาย ธนภัค วรรณรัตน์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 132700385 นาย กิตติพงศ์ ฉลาดแหลม พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 3 ห้อง ป. 5/7

9 132700431 นางสาว อัญมณี หอมอ่อน พลศึกษา

10 132700443 นางสาว วิภาภรณ์ เมืองช้าง พลศึกษา

11 132700460 นางสาว ขนิษฐา แสนศรี พลศึกษา

12 132700461 นางสาว นรัญญา ด้วงพลับ พลศึกษา

1 132700462 นาย นภสิทธุ์ อารีเวก พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 132700501 นาย สุวิทย์ จะลอ พลศึกษา 132700462

3 132700510 นาย ธีรวัฒน์ อุมา พลศึกษา ถึง 

4 132700523 นาย ธนพล เฟือ่งฟู พลศึกษา 172700039

5 132700532 นางสาว วีรณัฐ มัฆวาฬ พลศึกษา ห้องสอบที ่45

6 132700561 นาย สุธินันท์ เต๋จ๊ะนัง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 132700566 นางสาว มาริษา ชัยแก้ว พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 132700569 นาง พัชราภรณ์ ตันแก้ว พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 2 ห้อง ป. 4/7

9 132700580 นางสาว ปติณญา ยอดเมธา พลศึกษา

10 172700010 นางสาว อวิกา จ่ายผัด พลศึกษา

11 172700021 นางสาว นันท์ธนัษฐ์ สุภัคจันทร์ พลศึกษา

12 172700039 นาย ชัชวิน พัฒนาไพรวัลย์ พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 172700042 นาย ชิษณุพงศ์ ฟองตา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172700069 นาย วชิระ บุญสอาด พลศึกษา 172700042

3 172700077 นางสาว สิริยา หนักแน่น พลศึกษา ถึง 

4 172700078 นาย ภูมิภัสฐ์ นะที พลศึกษา 172700151

5 172700090 นาย วัชรินทร์ อาชาคีรี พลศึกษา ห้องสอบที ่46

6 172700091 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐวุฒิ ค าอ้าย พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 172700100 นางสาว ชนันท์ธิดา จุมปา พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 172700103 นางสาว ชุลีพร ซองชะลัย พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 2 ห้อง ป. 4/4

9 172700138 นาย ปฏิภาณ แก้วอาทะ พลศึกษา

10 172700145 นาย ธานี นวลเตจ๊ะ พลศึกษา

11 172700148 ว่าท่ี ร.ต. อดิเรก มังคละ พลศึกษา

12 172700151 นาย ชีพค า ดอยสูงสง่า พลศึกษา

1 172700164 นางสาว ภคิน โอฆพนม พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172700199 นาย กิตติธัช ปัน๋จันทร์ พลศึกษา 172700164

3 172700213 นาย นพดล คนเทีย่ง พลศึกษา ถึง 

4 172700220 นาย ณัชธีป สองธีปธานา พลศึกษา 172700501

5 172700240 นาย บดินทร์ สุขใจ พลศึกษา ห้องสอบที ่47

6 172700285 นาย กิตติพงษ์ ขันดี พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 172700369 ว่าท่ีร.ต. ระพีพัฒน์ ใจสูง พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 172700373 วา่ที่ ร.ต.หญิง ศศิประภา ก๋าใจ พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 2 ห้อง ป. 4/3

9 172700386 นาย ชัยธวัช ไอ่บู พลศึกษา

10 172700394 นาย อินศวร อัศวมาตา พลศึกษา

11 172700422 นาย นัทธพงศ์ บุญศรี พลศึกษา

12 172700501 นางสาว จันทร์พลอย มาลาธง พลศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 172700505 นาย นาวิน ธรรมชาติสุขใจ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172700533 นาย วัชระ สิงห์ดา พลศึกษา 172700505

3 172700549 นาย ชัยวัฒน์ แดงฤทัย พลศึกษา ถึง 

4 172700565 นาย ศุภากร ปิยะรัตน์ พลศึกษา 452700040

5 172700587 นางสาว รัตนาภรณ์ ยาวิละ พลศึกษา ห้องสอบที ่48

6 172700625 นาย ชาตรี แซ่ท้าว พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 172700734 นางสาว นริศา บุญมาวงค์ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 372700030 นาย ชนาธิป อุดแก้ว พลศึกษา อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 2 ห้อง ป. 4/2

9 382700102 นาย ทนงศักด์ิ ชายน้อย พลศึกษา

10 412700020 นาย รัตนวัชร์ ลมทวีวงศ์ พลศึกษา

11 422700107 นางสาว กรองกาญจน์ ปานบ้านแพ้ว พลศึกษา

12 452700040 นาย วรากรณ์ ปินปา พลศึกษา

1 452700058 นาย ณัฐพล อรุณสุวรรณ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 542700078 นาย นนทวัฒน์ ชิณาวงค์ พลศึกษา 452700058

3 602700398 นางสาว ปนัดดา จันทร์ใหว พลศึกษา ถึง 

4 662700016 นางสาว ณัฐธิดา แก้วค าศรี พลศึกษา 782700016

5 782700009 นาย ทนง เป็นทาน พลศึกษา ห้องสอบที ่49

6 782700010 นาย อมรเทพ ศิริเวช พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

7 782700016 นาย พีรพัฒน์ วรรณภิระ พลศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 2 ห้อง ป. 4/1
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 092500004 ว่าท่ี ร.ต. ปฐวี จอมงาม สุขศึกษาและพลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

092500004

ห้องสอบที ่50

สนามสอบโรงเรียนบ้านสันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารรัฐประชาสมัคคี ชั้น 2 ห้อง ป. 4/8

1 145600001 นางสาว ศุวิมล แซ่จั่น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600002 นาย จีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600001

3 145600003 นางสาว ศุภลักษณ์ วรรณขาว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600004 นางสาว ภริตา แดนปัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600013

5 145600005 นางสาว กรวรรณ กองไชย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่1

6 145600007 นางสาว จีราวรรณ ค าปัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600008 นาย พนา นินรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600009 นางสาว ซารีย์ยาห์ เตซะเมา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542

9 145600010 นางสาว อารีย์ แง่โว้ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600011 นางสาว กันติชา ทองศักด์ิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600012 นางสาว กัลย์ฤทัย ค าปา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600013 นางสาว สายชล หาดสีทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600014 นางสาว จิตตินันท์ สมศักด์ิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600015 นางสาว นิศรา ธรรมวิไชย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600014

3 145600016 นางสาว ชนาพร เต๋จ๊ะใหม่ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600017 นางสาว เหมวดี วรรณะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600027

5 145600019 นางสาว พิราวัลย์ หน่อหล้า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่2

6 145600020 นางสาว วาทยกร จ ารูญขจรเกียรติ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600021 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา จ ารัส ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600022 นางสาว จินตนา ทิพย์รอด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543

9 145600023 นาย ธวัชชัย แสนเมืองมา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600024 นางสาว กรรณิการ์ โอ๊ดค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600025 นางสาว ธีมารัตน์ ซ่ือสัตย์บุญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600027 นางสาว สุภาวดี จอกทา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600028 นาง สุรัชฎาภรณ์ จอมทัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600029 นาย สุรกานต์ น้อยสุวรรณ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600028

3 145600030 นาง ยุวรัตน์ ปัญญาสิม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600031 นางสาว จาริญา หมื่นสอน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600040

5 145600032 นางสาว อรุณวรรณ ค าฝ้ัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่3

6 145600034 นางสาว ศิริลักษณ์ วงศ์สุธางศ์รัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600035 นาย พันศักด์ิ ปันตะทา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600036 นาย ปรัตถกร บวรกิตติเดชา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544

9 145600037 นางสาว กมลพรรณ สุทธิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600038 นางสาว ปรีชญา ทบลม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600039 นาย สรศักด์ิ ตุ้ยเฝือ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600040 นางสาว ฐิติรัตน์ โป่อินทนะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่167



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600042 นาย พัฒนา พรมเทศ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600046 นาย เดชพงษ์ วราภรณ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600042

3 145600047 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นฤมล ขวัญทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600048 นาย อนุชิด ค ามาวัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600056

5 145600049 นางสาว นิตยา ชัยมงคล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่4

6 145600050 นางสาว รัตนา โยธา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600051 นางสาว สุดารัตน์ พงษ์ธรรม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600052 นางสาว ผาณิต วิทยารัก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545

9 145600053 นางสาว พรปวีณ์ ไชยวงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600054 นาย สิงห์วิชัย อ ารุงพนา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600055 นางสาว ชมพูนุท ยานิวัง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600056 นางสาว จันทร์จิรา อุสวา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600057 นาง วีรดา อาจใจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600058 นางสาว นิภาวรรณ ตันยศ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600057

3 145600059 นางสาว เกล็ดดาว สุริยะชัยพันธ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600060 นางสาว สุพรรณิกา กุออ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600070

5 145600061 นางสาว อภิญญา นามเมือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่5

6 145600062 นางสาว ลอยสวรรค์ ฤทธิน์รกานต์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600065 นาย รัตนพันธ์ ขจรบริรักษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600066 นางสาว อินทิรา แก้วมณีรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546

9 145600067 นางสาว ธัญพร กาพย์ตุ้ม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600068 นางสาว มัฑณา สุขแดง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600069 นางสาว วันเพ็ญ เสาค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600070 นางสาว ธัญญารัตน์ ธรรมมิธรรม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่168



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600071 นางสาว จุฑารัตน์ ฝูงชมเชย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600072 นางสาว จรุพร หมทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600071

3 145600073 นางสาว เพชรรัตน์ มงคลวาท ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600075 นางสาว ปราริณี หมอยาดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600085

5 145600077 นางสาว กัญญนัทธ์ ปินดาปวง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่6

6 145600078 นางสาว กันย์ธิดา ไชยวัณ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600080 นางสาว วราภรณ์ พะโย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600081 นางสาว ดวงเดือน ธนะพงษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547

9 145600082 นางสาว อนงค์นาฎ ปัญญาจักร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600083 นางสาว วาสนา นุกัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600084 นาย นรินทร์ ก้านต่อดอก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600085 นาย อุดมศักด์ิ โปธิมอย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600086 นางสาว มะลิวัลย์ ชาญยุทธคีรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600087 นางสาว ไพรินทร์ วุฒิธนากรกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600086

3 145600088 นางสาว ทิพย์วิมล บุญยืน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600089 นางสาว นพมณี ตันบัญฑิต ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600098

5 145600091 นางสาว ดวงกมล ลือศักด์ิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่7

6 145600092 นางสาว อณุภา วงษ์น้อย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600093 นางสาว ณัฐพร วงศ์ฤดีเจริญกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600094 นางสาว วารี เปอลอย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548

9 145600095 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัชดาพร จักไม้ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600096 นางสาว ประกายทิพย์ อินมณี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600097 นางสาว สุวรรณี สุวรรณชลธี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600098 นาย นพรัตน์ กันทะวงศ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่169



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600099 นางสาว ศิริพร คิดเลิศล้ า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600100 นางสาว น้ าฝน สุโข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600099

3 145600101 นางสาว แช่มช้อย ยิ่งสินสุทัศน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600102 นางสาว ภาวิณี เวียงลอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600110

5 145600103 นางสาว มนทกานต์ มะโนใจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่8

6 145600104 นางสาว ปภาณิน พรมอ้าย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600105 นางสาว สุภารัตน์ สิทธิค์งถาวร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600106 นางสาว วรรณภรณ์ วัชรพิกุลกล่ิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 532

9 145600107 นาง ณัฐธิดา หามณี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600108 นางสาว พรพนา โกฏิแก้ว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600109 ว่าท่ีร้อยตรี นรากร ณ น่าน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600110 นาย สมนึก สิริตรงตระกูล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600112 นางสาว อารีรัตน์ กันธะวัง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600113 นางสาว ชลธิชา โชติชนิตสกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600112

3 145600114 นางสาว อรทัย ปาณะวีระ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600115 นางสาว นัญพร แก้วศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600125

5 145600116 นางสาว จินตนา ไกยะวินิจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่9

6 145600118 นางสาว รุจิรา กรอบดวงใจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600119 นางสาว จิราภรณ์ เปาจีน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600120 นางสาว ปภาวดี ทรัพย์สุข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533

9 145600121 นาย เทพวิทักษ์ บุญชู ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600122 นางสาว ณัฎฐ์ชรีญา พุม่พง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600124 นางสาว ดวงธิดา จารีย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600125 นาย วรภูมิ เฟือ่งฟูชาติ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่170



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600126 นางสาว ปิน่ผกา เหล่ือมศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600127 นางสาว ปวริศา กรณา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600126

3 145600129 นาย สันติ สิงห์โห ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600130 นาง นฤตา อารัมภ์คุณากร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600139

5 145600131 นางสาว วีณา ดาวคีรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่10

6 145600132 นางสาว วันดี อินธิยา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600133 นางสาว นิศาชน ผิวค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600134 นางสาว ฉัตรระพี หล้าแก้ว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534

9 145600135 นางสาว เสาวนีย์ กล้าณรงค์ชูสกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600136 นาย วิชาการ สุวรรณชลธี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600137 นางสาว มุกดา พุทโสภา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600139 นางสาว ณฤทัย ฟูไฝต๊ิบ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600140 นาย ธรรมนูญ มานัสพิพัฒ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600141 นาย บุญญพัฒน์ ค าปัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600140

3 145600142 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์ซุย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600143 นาย วีรยุทธ วงค์ดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600152

5 145600144 นางสาว ฐาปณี พงษ์โชคธนา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่11

6 145600145 นางสาว สุพรรณิการ์ นภาศิริรมย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600146 นางสาว ปพิชญา กัณทวีชัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600147 นาย ชัยยา เรวดีภูมิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535

9 145600148 นาง มณีกานต์ พากอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600150 นางสาว พิมลวรรณ กล้าณรงค์เชาว์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600151 นางสาว นิลาวัลย์ ศรีค าปวง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600152 นางสาว ยุวรีย์ พวกกล้ากุศล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่171



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600153 นางสาว ชุติมนต์ ชัยวุฒิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600154 นางสาว จันทรา ลีลามีทรัพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600153

3 145600155 นางสาว อทิยา แม่แจ่ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600156 นาย สุทธิชัย สวรรค์ประทาน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600165

5 145600157 นางสาว วาสนา มูลงาม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่12

6 145600158 นางสาว วิไลวรรณ แซ่ยะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600159 นางสาว กรรณิการ์ ปัญญาเหล็ก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600160 นางสาว ธัญวรัตม์ ขัติมงคล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536

9 145600161 นาย วิชา รุจิเรขวัตร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600163 นางสาว เกชรินทร์ ธุพรรณ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600164 นางสาว ณัฐรมณ งบของ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600165 นางสาว เวฬุกา ไชยขันธ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600166 นางสาว มนธิดา โอบอ้อม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600167 นาง ศรัญญา เตซะทิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600166

3 145600168 นางสาว กุลธิดา ละค าปา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600170 นางสาว ปิยะพร วรรณสมพร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600179

5 145600171 นาง รัศมิ์ฤดี กรรข า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่13

6 145600172 นางสาว สุวรรณา บรรดา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600173 นางสาว สุนารี บรรดา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600174 นางสาว อรุณพร แดงฤทัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537

9 145600175 นางสาว พิกุล ศิลป์มิตรภาพ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600177 นางสาว สุวมาลย์ พาเกลาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600178 นางสาว ดวงนภา เทพสุธรรม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600179 นางสาว อรทัย จองค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่172



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600180 นางสาว อรทัย เยาะแฮ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600181 นาง ทับทิม บทกวี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600180

3 145600182 นางสาว วิศรุตา ทรายค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600183 นางสาว ฐิติรัตน์ มีปัญญา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600193

5 145600184 นางสาว ศิรินันท์ ใจอ้าย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่14

6 145600185 นางสาว จิดาภา เลิศวงศ์ร่มเย็น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600188 นางสาว เกวลี ช่างท านา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600189 นางสาว นนทรมย์ ฤาชัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 522

9 145600190 นางสาว แสงอรุณ หลักบุญนิธิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600191 นางสาว ธิดามาศ ปัญญา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600192 นางสาว สุนิสา ศรีจันทร์แปง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600193 นางสาว เบญจวรรณ ชัยวุฒิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 145600195 นางสาว นภัสกร อาทะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600196 นางสาว พิราวรรณ เปล่งใส ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600195

3 145600198 นางสาว ณัฐธินี อภัยพงศ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 145600200 นางสาว สุวนันท์ เพชรสุข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600209

5 145600202 นางสาว ชนกนาถ ปินทะยา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่15

6 145600203 นาย ดิสอ จะมู ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600204 นางสาว ศรีพร กนกนาวากุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600205 นาย พรชัย คุ้มกันนาน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 523

9 145600206 นางสาว อังคณา อินทะนนท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 145600207 นางสาว พรนภัส นิเวศน์เวหน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 145600208 นางสาว อรอนงค์ วรรณพรหม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 145600209 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปีใหม่ หรูเลิศพร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่173



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145600210 นางสาว สุวรรณี เกษมควรคีรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 145600211 นางสาว อัณณ์ชญา ดีนุ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 145600210 ถึง 145600218

3 145600212 นาย ณัฐวัฒน์ ชินายี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา และ

4 145600213 นางสาว จิรัชยา มั่นมหาทรัพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 135600003 ถึง 135600025

5 145600214 นางสาว รัตนา กะแจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่16

6 145600215 นาย กุลเดช สมค าปา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 145600216 นางสาว พัชรี จะเจ๊ะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145600218 นางสาว วิลาวัลย์ โชคพารุ่งเรือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 524

9 135600003 นางสาว ดาริสา สุวรรณ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 135600012 นาย ปวีณ์กร ขันทนันค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 135600013 นางสาว ธัญชนก ไชยศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 135600025 นางสาว ปรมาภรณ์ บังเมฆ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 135600026 นางสาว สุชาดา พรมกามินทร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 135600027 นาย พุฒิสรรค์ ฉันทะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 135600026

3 135600040 นางสาว นันทิกานต์ หอมใจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 135600041 นางสาว จิรพรรณ นันติน้อย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 135600088

5 135600044 นางสาว ชรินทร์รัตน์ บุญเลา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่17

6 135600046 นาย ปฏิภาณ ท้าวอุดม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 135600056 นางสาว กัญญ์วรา ค าเรือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 135600058 นางสาว มนัสชนก สัณหรักษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525

9 135600062 นางสาว ธันย์ชนก พรมสีดา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 135600072 นาย พิชญาภรณ์ เพชรรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 135600083 นางสาว อัณณ์ชญา ดวงค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 135600088 นางสาว ปิยธิดา แทนเงิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่174



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 175600010 นางสาว พิจิตรา ใจบาล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175600019 นางสาว ศรัญญา วงศ์ใหญ่ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600010

3 175600025 นางสาว พัชรีพร ลิโป ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 175600041 นางสาว ภัทรภรณ์ ไทยนิยม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600107

5 175600049 นางสาว ธนพร สิทธิกรสกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่18

6 175600057 นางสาว จ าเรียง มัจฉาคีรีรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 175600064 นางสาว รัฏฐธิดา หาญเชิงชัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 175600082 นางสาว สุวพร ธนะสาร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526

9 175600088 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 175600089 นางสาว พรสุรีย์ ไชโย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 175600102 นางสาว นฤทัย ปุกค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 175600107 นางสาว ปัณฑิตา อินต๊ะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 175600117 นางสาว ปวีณา ปูท่อง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175600121 นางสาว จินตนา กุลนารี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600117

3 175600132 นางสาว อภิญญา เก่งการท า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 175600137 นางสาว ธีนิดา ไชยมงคล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600181

5 175600143 นางสาว สุพารา จะปอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่19

6 175600146 นางสาว พรสุดา เทวิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 175600148 นางสาว การธนา ชมพล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 175600156 นางสาว วริศรา คุณศิลป์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527

9 175600162 นางสาว ภัทราวดี มาชม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 175600173 นางสาว อัฐภิญญา กิติปัญญา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 175600180 นาย ติณณภพ เล็นป่าน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 175600181 ว่าท่ี ร.ต. พงค์ประชา กาสีชา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่175



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 175600186 นางสาว อาหล่าง แสนโพธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175600187 นางสาว กานต์พิชชา กติกาโชคสกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600186

3 175600195 นางสาว กิตติพิชญ์ แซ่ล่ี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 175600200 นาย จักรกฤษ สุทินนะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600300

5 175600205 นางสาว ลลิสา ปันดอนตอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่20

6 175600207 นางสาว พิมพกานต์ กะโหย่ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 175600245 นางสาว สุชฎา สุดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 175600268 นางสาว อติพร เกรงใจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341

9 175600288 นาย ปิยะพงษ์ เลแฮ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 175600291 นางสาว ชมชนัช ใจตา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 175600294 นางสาว ศันสนีย์ เลาเทาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 175600300 นาย นพวิชญ์ สินธุชัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

1 175600302 นาย ศรัญญู วงศ์สุวรรณ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 175600304 นางสาว อัยวีณ์ กุณาศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175600302

3 175600310 นาย ไมตรี บรรพตตระหง่าน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 175600312 นางสาว รัตนกร สายกูด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 295600033

5 175600317 นางสาว พรสนิท เอลู ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่21

6 175600318 นางสาว ปณัฐวรรณ ปูผ่า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 175600323 นางสาว วารีทิพย์ จันทร์เขียว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 175600347 นางสาว ชุติกาญจน์ ฟ้าสาร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342

9 175600373 นางสาว พิมพ์ทอง กัมปนาทปรีชากุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 175600376 นางสาว ชฎาพร บุตต๊ะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 215600067 นางสาว กาญจน์กุลภา ทองดีนอก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 295600033 นางสาว นาฏลีลา วิเศษสิงห์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

หน้าที ่176



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 295600038 นางสาว รุ่งกนก ก าเนิดศิริ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 375600010 นางสาว มณฑิตา เขียวพุม่พวง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 295600038

3 415600007 นางสาว ปรียาพร ช่ืนสมบัติ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 

4 455600034 นางสาว ณิชชาอร ยิ่งสินสุวัฒน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 665600041

5 535600003 นางสาว วิชฎา เชียงกุมาลย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่22

6 635600004 นางสาว สุภัสสร สุดอารมย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 665600041 นางสาว ธัญชนก หยาดทองค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343

1 144200001 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภูษณิศา ใจอินผล ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200002 นางสาว ผดุงขวัญ มูลค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200001

3 144200003 นางสาว อมรรัตน์ ลาภชูทรัพย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200004 นาย อนุชาติ ชาติไธสง ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200013

5 144200006 นางสาว ชนชญา อินทรัตน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่23

6 144200007 นาย วรรณชนะ ไชยยวง ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200008 นางสาว ชนัดดา ศรีพรหมบุตร ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200009 นางสาว อ าพร ปัญญาแปง ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344

9 144200010 นาย ณัฐวัฒน์ จันทูล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200011 นาย ศรีเพชร ช่างเจริญสุข ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200012 นางสาว ศิรินภา ปัญญาเพียร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200013 นางสาว นัชนันท์ วัชระสกุลเกียรติ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

หน้าที ่177



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144200014 นางสาว อภิญญา แสนใหม่ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200015 นาย ธวัชชัย อินตุ่น ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200014

3 144200016 นาย กรกฎ โรจนนิล ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200017 นาย จตุพงษ์ มังแก้ว ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200028

5 144200018 นางสาว ธีรนันท์ ศรีทิใจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่24

6 144200021 นางสาว ปริยาภัทร ไชยหาญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200023 นางสาว จารุวรรณ เมืองมูล ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200024 นางสาว ภณิตา ทาจิตราวัชร ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345

9 144200025 นาย พิชฌา ต๊ะเอ้ย ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200026 นางสาว มัญชุพร กันทะเขียว ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200027 นาย เอกพัตร ส่างมุ้ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200028 นาย ภากร ปัญทา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

1 144200030 นาย บัณฑิต แก้ววิจิตร ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200031 นางสาว ณัฏธิยาน์ จันทร์หอม ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200030

3 144200032 นาย จิตพล ไชยปัญญา ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200034 นาย สมโภช เกษมเลิศตระกูล ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200043

5 144200035 นาย ธนกฤต นันทวิเชียรฤทธิ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่25

6 144200036 นางสาว จิราวรรณ อุปนันต์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200037 นาย ศรัณย์ ค าคณานนท์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200038 นางสาว จุฑามาศ จินาจันทร์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346

9 144200039 นางสาว ศิริญา มายัง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200040 นางสาว ปรัชญาพร ฟองเลา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200042 นาย รัฐศาสตร์ ปูดี่ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200043 นาย ลัทธพล ด้วงอ้าย ศิลปะ/ศิลปศึกษา

หน้าที ่178



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144200044 นาย สมเกียรติ ศรีกุลรัตน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200045 นางสาว มัทนา ค าหน้อย ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200044

3 144200046 นางสาว เบญจมาศ ใจสัก ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200047 นางสาว ยุพารัตน์ พรมมา ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200056

5 144200048 นางสาว สุชาวดี ทุ่งล้อม ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่26

6 144200049 นาย วรรณเศรษฐ ศรีสวัสด์ิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200050 นาย ธีรวัฒน์ ปาลาศ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200052 นางสาว สรณ์ฉัตร ปัญโญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331

9 144200053 นาย อวยพร เซียมราย ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200054 นางสาว เกษศิณี จันพรมมิน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200055 นาย ชุมแพ เจริญผล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200056 นางสาว สาวิตรี ฤทธิบ์ูรณ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

1 144200059 นาย นครินทร์ วงค์กันแก้ว ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200060 นางสาว สุรางคนางค์ อุปค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200059

3 144200062 นาย ณัฏฐ์ชญา แก้วโชน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200064 นางสาว สุพรรษา บุญมาสุ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200074

5 144200065 นาย พรพิพัฒน์ ปวงจักร์ทา ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่27

6 144200066 นางสาว วริยา จ านงชัยดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200067 นาย ณัฐพล ทาอ้าย ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200069 นางสาว สุธาสินี เมืองมงคล ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332

9 144200071 นาย วิษณุ นันตา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200072 นาย มณเทียน ปัญญาดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200073 นางสาว วิลาวรรณ จันทร์หอม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200074 นางสาว จิตรธีรา ถิ่นทิพย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

หน้าที ่179



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144200076 นาย อดิศักด์ิ อินถาสา ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200077 นางสาว โศจิรัตน์ พงศ์รักษ์ศิลป์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200076

3 144200078 นาย พัฒนชัย ใจมณี ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200079 นาย ณฐนนท ใจเป็งบุตร ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200091

5 144200081 นางสาว ชิตตะวัน ประสานชาติ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่28

6 144200083 นาย อุทัย ตันกุระ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200084 นางสาว สลิลทิพย์ อินทรวิศิษฎ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200085 นางสาว กันยาพร งามชาติ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333

9 144200088 นางสาว ยุภาวดี แก้วดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200089 นาย วรวุฒิ ใจค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200090 นาย ผดุงเกียรติ อ๊อดมัง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200091 นางสาว ธาริณี หมีขุน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

1 144200092 นางสาว เกวลิน พงษ์แปง ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200093 นางสาว กนกวรรณ เลิศสุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200092

3 144200094 นางสาว สิริลักษณ์ โประทา ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200095 นางสาว พันธ์ทิพย์ ฟูญาติ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200104

5 144200096 นาย สรายุทธ เจริญสุข ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่29

6 144200097 นาย ทวีศักด์ิ ชูเกียรติดงดอย ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200098 นางสาว หนึ่งฤทัย พิศใจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200099 นางสาว ดาริน นภาศิริพนา ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334

9 144200101 นาย ทศพร ขอนเพ็ชร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200102 นาย อ านวย วิมลประสพ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200103 นางสาว กรณิการ์ ใจสอาด ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200104 นาย ภูไท ปะกว้า ศิลปะ/ศิลปศึกษา

หน้าที ่180



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144200105 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุรีรัตน์ จันทรัตน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200107 นางสาว พิมพิกา ไตรปิน่ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200105

3 144200108 นางสาว ฐิติชญา ไหวพริบ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200109 นาย กฤษกร แดงถา ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200118

5 144200110 ว่าท่ีร้อยตรี วรวุฒิ อิ่นค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่30

6 144200112 นาย ปานชัย สงวนพันธุ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200113 นางสาว จิดาภา กิตติวัฒนาพร ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200114 นาย นุกุล ศรีธรรม ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335

9 144200115 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล อินตา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200116 นาย ศุภชลาศิลป์ ชวลิตธรรมรุ่ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200117 นาย ชาญชัย สุขแก้ว ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200118 นางสาว กตัญณิตา วงค์ปินตา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

1 144200119 นาย สันทัด สยุมภูด าเนิน ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200120 นางสาว กาญจนา ยาวิชัย ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200119

3 144200121 นาย จารุวิทย์ อัชฒาสัย ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 144200122 นางสาว ประไพ สุขด ารงวนา ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200132

5 144200123 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย ทิพโรจน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่31

6 144200124 นางสาว กรรณิการ์ ใจเป็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 144200126 นางสาว นันทิชา ปินกันทา ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 144200127 นาย เกียรติพล สมบูรณ์พูลเพิม่ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336

9 144200128 นางสาว จีระนันท์ ต๊ะกัน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 144200129 นาย อนุวัฒน์ แข้โส ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 144200131 นาย วรกานต์ ปินตา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 144200132 นาย พศวีร์ ตันติโชติภิรักษ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 144200133 นาย วีระชัย ศิริภูวนันท์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 144200135 นาย อริยะ เหลืองตระกูลรุ่ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา 144200133 ถึง 144200136

3 144200136 นาย ธวัช จานเก่า ศิลปะ/ศิลปศึกษา และ

4 064200063 นางสาว ณัฏฐาพร ปริญาภัสร์ณสกุล ศิลปะ/ศิลปศึกษา 064200063 ถึง 174200011

5 134200001 นางสาว พิมพ์พิจิตร ศรีสงค์ใจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่32

6 134200008 นาย ธราธร อุ่นธง ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 134200013 นางสาว ยุรณี สิริวรรณภา ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 134200017 นาย ธนากร ทองเงา ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325

9 134200032 นาย นควัฒน์ กุณะด้วง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 154200015 นางสาว วรรณวิศา ศรียวง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 174200008 นางสาว วทันญา สุนะเสน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 174200011 นางสาว สุธาลินี จรรยาทอง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

1 174200017 นางสาว ลลิตา หลานจีนา ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 174200018 นางสาว ชลกานต์ พรมเสน ศิลปะ/ศิลปศึกษา 174200017

3 174200051 นางสาว ฐิติมา ราชเจริญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 174200057 นาย ธนภัทร เลาดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา 294200025

5 174200058 นางสาว ปพิชญา เหล่าชัย ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่33

6 174200059 นาย ณัฐพล เขียวปัญญา ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 174200060 นาย ยุทธการ ปันโย ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 174200061 นางสาว เทียนแข พันชน ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326

9 214200021 นาย นันทวัฒน์ แสนสะวะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 214200023 นางสาว ธัญชนก วงษา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 214200024 นางสาว ธันย์ชนก รักษาชล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 294200025 นาย อดิศักด์ิ อภิวันท์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

หน้าที ่182



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 294200026 นางสาว ลักขณา งบของ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 454200002 นางสาว พิมพ์นิภา ก้อนค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา 294200026

3 504200032 นาย ชลิต พุม่กุมาร ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 

4 674200021 นางสาว ศศิธร ร าไพสาคร ศิลปะ/ศิลปศึกษา 784200022

5 684200027 นาย กนกศักด์ิ ข าคม ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที ่34

6 784200008 นาย อัครวิณ สุวรรณวัฒน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 784200022 นางสาว จิราภา กองแก้ว ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312

1 142800001 นาย ชนวีร์ ต่อมใจ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142800002 นางสาว อัญญารัตน์ สะตุ่น ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800001

3 142800004 นาย สันติพงษ์ พรหมเสน ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 

4 142800005 นางสาว วริยา กาเรือง ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800015

5 142800006 นาย วิระพัน ยาวุฒิ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่35

6 142800007 นางสาว ภัศรา วงศ์แคะหล้า ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 142800008 นางสาว แสงรัตน์ แก้ววงค์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142800011 นางสาว ชรินรัตน์ พิบูลย์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313

9 142800012 นาย ทักษิณ ทองค า ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 142800013 นาย กิตติศักด์ิ อุ่นใจ๋ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 142800014 นางสาว กนกวรรณ ปัญญา ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 142800015 นางสาว วริสรา มากสุก ดนตรี/ดนตรีศึกษา

หน้าที ่183



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142800016 นาย ศักราช ไชยชะนะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142800017 นาย ศราวุธ อินเขียว ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800016

3 142800018 นาง รุ่งทิพย์ มาโนชญ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 

4 142800019 นาย สรวรรณ หลักฐาน ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800034

5 142800020 นาง โสภิดา ปัญญาพรหม ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่36

6 142800021 นาย สุทธิพงศ์ มหาวรรณ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 142800024 นางสาว ธารารัตน์ หงษ์เส็ง ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142800025 นาย กฤตนัย ค าบุญเรือง ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314

9 142800029 นาย อนุชา ยิ่งเจริญ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 142800030 นาย ณัฐพงศ์ สิทธิสอน ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 142800031 นาย นวปรัชญ์ ชัยชะนะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 142800034 นาย อรรถวุฒิ อิ่นค าปิน ดนตรี/ดนตรีศึกษา

1 142800035 นางสาว หฤทัย ฟ้าแสงสรรค์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142800037 นาย นภดล ใฝ่จิตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800035

3 142800038 นาย ชินกร ทานา ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 

4 142800039 นางสาว ชลธิชา ขัติยะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800047

5 142800040 นางสาว อุษณี กันทา ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่37

6 142800041 นาย วิชญ์วศินต์ วงศ์บุญมาฑา ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 142800042 นาย คมสันต์ มุ้งส่าง ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142800043 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภินพัฒน์ กันใจ ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315

9 142800044 นางสาว อังคณา เก่งกาจ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 142800045 ว่าท่ีร้อยตรี ชัยยุทธ สมบูรณ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 142800046 นางสาว พรพรหม ลมดี ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 142800047 นาย จิณณะ จันทร์ประภา ดนตรี/ดนตรีศึกษา

หน้าที ่184



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142800048 นาย ณภัทชรัญข์ วงศา ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142800050 นาย วุฒิชัย ขัติมงคล ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800048

3 142800051 นางสาว ปภาวดี เลิศสมผล ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 

4 142800052 นาย เอกพงศ์ สูนพรหม ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800062

5 142800053 ว่าท่ีร้อยตรี อภิพัฒน์ อักษรทับ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่38

6 142800054 นาย ศุภเกียรติ ไชยยะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 142800055 นาย ธรรมรักษ์ สร้อยทอง ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142800057 นาย คือล่ัว ยั่วเจริญกุล ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241

9 142800058 ว่าท่ีร้อยตรี เอกรินทร์ อินต๊ะวิกุล ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 142800059 นาย สมโภชน์ ดูลอย ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 142800060 ว่าท่ีร้อยตรี อลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 142800062 นาย จีระศักด์ิ จะมู ดนตรี/ดนตรีศึกษา

1 142800063 นางสาว ชฎากร ปาพิวงค์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 142800064 นาง เกวลิน ยอดสะแล ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800063

3 142800065 นาย อัฐพล ปรีชามานพวงศ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 

4 142800066 นางสาว ผดุงขวัญ บุญมา ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800075

5 142800067 นาย สถาปัตย์ แสนสมปาน ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่39

6 142800068 นาย ยุรนันท์ ทองค าสม ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 142800069 นางสาว นิภาธร ชนะเวช ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 142800070 นาง สุวรรณี อะตะกุมา ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242

9 142800071 นาย ธนพล ชัยวุฒิ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 142800072 นางสาว นฤภรณ์ ดอนพรหมมะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 142800074 นาย สฐิรวิศ อาคะโรจน์ชยากร ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 142800075 นาย ภัฏฐภาส ทิพย์มาน ดนตรี/ดนตรีศึกษา

หน้าที ่185



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 142800076 นาย ธนวัต จันต๊ะสุริน ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 032800029 นาย คเณศวร จันทร์ค า ดนตรี/ดนตรีศึกษา 142800076

3 132800009 นางสาว มาลิสา ค าเงิน ดนตรี/ดนตรีศึกษา และ

4 132800010 นางสาว จุฑามาศ นวลแจ่ม ดนตรี/ดนตรีศึกษา 032800076 ถึง 172800068

5 172800003 นาย จุลธีร์ ส่ือสาร ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่40

6 172800022 นางสาว วรินทร์ญา ยาวิชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 172800038 นาย ปฏิภาณ นวลแก้ว ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 172800039 นางสาว ณัฐธยาน์ ศรีเมือง ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243

9 172800044 นางสาว ฉััตรสุดา เขื่อนทอง ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 172800045 นางสาว รัตติกาล ยศค าลือ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 172800067 นางสาว ปานิตา ทรงด ารงค์กุล ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 172800068 ว่าท่ีร้อยตรี ประสิทธิ์ ค าปิงชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา

1 172800085 นางสาว ชฎาพร เป็งทา ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 172800088 นางสาว ศุภรดา หลวงอุ่นใจ ดนตรี/ดนตรีศึกษา 172800085

3 172800140 นาย ศุภวิชญ์ แก้วฟู ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 

4 172800154 นาย ปฏิภาณ สิทธิวงค์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา 532800018

5 532800018 นาย ประดิพันธ์ ช่างสกล ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบที ่41

สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244

หน้าที ่186



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143000001 นาย ภาณุพงษ์ เฟือ่งฟู ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 

2 143000002 นาย บรรจง ทาค าปัน ดนตรีสากล 143000001

3 143000004 นางสาว ณัฐฐา ค าก๋อง ดนตรีสากล ถึง 

4 143000007 นาย กิตติธัช ทองอนุ ดนตรีสากล 143000021

5 143000011 นาย ธนารัตน์ เช้ือเมืองพาน ดนตรีสากล ห้องสอบที ่42

6 143000012 นาย พิสุทธิ อุ่นใจแรม ดนตรีสากล สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143000013 นาย มณฑล จอมพันธ์ ดนตรีสากล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143000014 นาย นิรวิทย์ เย็นจิต ดนตรีสากล อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245

9 143000016 นาย อนุภาพ กันทะสอน ดนตรีสากล

10 143000017 นาย พงศ์สิทธิ์ ถิ่นจันทร์ ดนตรีสากล

11 143000019 นาย บรรเจิด หน่องพงษ์ ดนตรีสากล

12 143000021 นาย พิพัฒน์ หิมเวช ดนตรีสากล

1 143000023 นาย วิชชากร วิมลพันธ์ ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 

2 143000024 นางสาว ศวัสกมล แสนตันใจ ดนตรีสากล 143000023

3 143000025 นาย อภิวัฒน์ กัณทนะ ดนตรีสากล ถึง 

4 143000026 นาย อุดมศักด์ิ สิมะวงค์ ดนตรีสากล 143000036

5 143000027 ว่าท่ีร้อยตรี ไตรภพ ตุ้มปามา ดนตรีสากล ห้องสอบที ่43

6 143000028 นาย รัชพล โฆษิตเกษมสุข ดนตรีสากล สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143000030 นาย พงษ์วรินทร์ สายเมือง ดนตรีสากล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143000031 นางสาว สกุลพร ศรีวิชัย ดนตรีสากล อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246

9 143000032 นางสาว สุธินี ศรีทรงผล ดนตรีสากล

10 143000034 นาย เดชนรินทร์ เทิดทูนเมธา ดนตรีสากล

11 143000035 นาย ปรัตถกร ค ายาวงศ์ ดนตรีสากล

12 143000036 นาย นันทวัฒน์ มาปินตา ดนตรีสากล

หน้าที ่187



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143000037 นางสาว เพชรรัตน์ พลหาญ ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 

2 143000039 นาย ไกรลาศ ค าเป๊ก ดนตรีสากล 143000037

3 143000040 นางสาว นงลักษณ์ วงค์ชัย ดนตรีสากล ถึง 

4 143000041 นาย ฐนกร ค าเรือง ดนตรีสากล 143000049

5 143000042 นางสาว คชามาส โยนยิ่ง ดนตรีสากล ห้องสอบที ่44

6 143000043 นาย วรพล แก้วอูป ดนตรีสากล สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143000044 นาย สิทธิศักด์ิ มังคลาด ดนตรีสากล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143000045 นาย วิโรจน์ ทูลแก้ว ดนตรีสากล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235

9 143000046 นางสาว รรินธชา สุนะ ดนตรีสากล

10 143000047 นางสาว พิมพ์ผกา ขันทะมัง ดนตรีสากล

11 143000048 นาย พัทธดนย์ ชุยถู ดนตรีสากล

12 143000049 นางสาว วันทนีย์ สาคร ดนตรีสากล

1 143000050 นางสาว วรินดา ทะยศ ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 

2 143000051 นาย ชาตรี ทิพยดารากร ดนตรีสากล 143000050

3 143000053 นาย โรจนวุฒิ ศรีส าอางค์ ดนตรีสากล ถึง 

4 143000054 นาย ยศวริส มงคลพลสิทธิ์ ดนตรีสากล 173000019

5 173000019 นาย ภานุวัฒน์ พงศ์จา ดนตรีสากล ห้องสอบที ่45

สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236

หน้าที ่188



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 092900001 นาย วชิระพงษ์ ทองค า ดนตรีไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 452900007 นางสาว ภัทรจุฑา เจตน์ภัคดี ดนตรีไทย 092900001

3 542900002 นาย กิตต์ิธเนศ เกษา ดนตรีไทย ถึง 

4 542900008 นาย จิระพงษ์ เมืองมา ดนตรีไทย 542900012

5 542900011 นางสาว มินตรา ศรีนวล ดนตรีไทย ห้องสอบที ่46

6 542900012 นางสาว ศิรินทร์ญา ฟูจันทร์ ดนตรีไทย สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221

1 143200001 นางสาว อัมพิกา ทะดี นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200002 นางสาว เมชยา ทิพย์สม นาฏศิลป์ 143200001

3 143200003 นางสาว ศิริรัตน์ แสนค า นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200004 นาย วัชรพงษ์ โปธา นาฏศิลป์ 143200014

5 143200005 นาง ณัฐชญา หน่อค าหล้า นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่47

6 143200006 นาย สุรสิทธิ์ เป็งค า นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200007 นางสาว สว่างนภา นวลแก้ว นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200008 นางสาว นฤมล ฟองตา นาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222

9 143200009 นางสาว โสภิตา แก้วมณี นาฏศิลป์

10 143200011 นาย เหมวิช ชัยวงค์ นาฏศิลป์

11 143200012 นางสาว พิชญาภัค ทองเซ นาฏศิลป์

12 143200014 นางสาว ภัศรา ไพบูลย์ นาฏศิลป์

หน้าที ่189



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143200016 นางสาว วาลุลี ดวงวะนา นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200017 นางสาว ปาณิสรา บุญชูสินชัย นาฏศิลป์ 143200016

3 143200018 นางสาว รุจาภรณ์ สูตรเลข นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200019 นาย ชุติพนธ์ ใจปา นาฏศิลป์ 143200029

5 143200020 นางสาว ปวริศา บวรภัคยศกร นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่48

6 143200022 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑารัตน์ พิบูลย์ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200024 นาย คณิศร์ ฉกรรจ์ยิ่ง นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200025 นาย คัมภีร์ โมงปันแก้ว นาฏศิลป์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211

9 143200026 นางสาว สรัญญา สุยะเขต นาฏศิลป์

10 143200027 นางสาว อภิญญา แก้วถา นาฏศิลป์

11 143200028 นางสาว พศิกา ปาละตึง นาฏศิลป์

12 143200029 นางสาว กนกวรรณ วงษ์พันธ์ นาฏศิลป์

1 143200030 นาย สุวรรณกร เจริญสุข นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200031 นางสาว นิลรวี อุทุมภา นาฏศิลป์ 143200030

3 143200032 นางสาว ธิดาพร แสงวรรณ นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200033 นาย ภคนันท์ จันทร์พิสุ นาฏศิลป์ 143200043

5 143200034 นางสาว ชลธิชา ค าแสน นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่49

6 143200036 นางสาว ชญารัศมิ์ วิสุทธิแพทย์ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200037 นางสาว เกมพิกา ปันอ้าย นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200038 นาย สิราวุธ มะลิ นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641

9 143200039 นางสาว พิกุลแก้ว เรือนสม นาฏศิลป์

10 143200041 นาง กนกจันทร์ ปัญญา นาฏศิลป์

11 143200042 นางสาว ชนิกานต์ คมชัย นาฏศิลป์

12 143200043 นางสาว มณีวรรณ บุญอินทร์ นาฏศิลป์

หน้าที ่190



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143200044 นาย ณัฐภูมินทร์ ดอกกุ่ม นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200045 นางสาว รัติภรณ์ แซ่ล า นาฏศิลป์ 143200044

3 143200046 นางสาว พรพิมล ศรีแจ้ง นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200047 นางสาว เกวรินทร์ ตาค าหมื่น นาฏศิลป์ 143200059

5 143200048 นางสาว ศิริจรรยา ยิ้มเสง่ียม นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่50

6 143200050 นางสาว กุลภรณ์ ค าต๊ิบ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200051 นางสาว วราภรณ์ ค าตา นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200055 นางสาว ณัฐกานต์ สายละออ นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642

9 143200056 นางสาว ศรัญญา ธนะสมบัติ นาฏศิลป์

10 143200057 นางสาว สุชาวดี น าสมัย นาฏศิลป์

11 143200058 นางสาว จิดาภา เคลือบบุญ นาฏศิลป์

12 143200059 นางสาว วนิดา ทาอุปรงค์ นาฏศิลป์

1 143200060 นาย อนุพันธ์ ไชยพันธุ์ นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200061 นาย ณัฐพงศ์ กิติ นาฏศิลป์ 143200060

3 143200062 นางสาว อาริยา ชลินทรวกุล นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200063 นางสาว ชลธิชา เจริญกุล นาฏศิลป์ 143200072

5 143200064 นาง ณิชาพร สิทธิไชย นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่51

6 143200065 นางสาว วาสนา โสภารักษ์ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200066 นางสาว จิดาภา ชโตลซ์ นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200068 นางสาว พัชรีพร ต๋ันพิงค์ นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643

9 143200069 นางสาว รัชฎากร ใบใส นาฏศิลป์

10 143200070 นางสาว หนึ่งฤทัย เครือนพรัตน์ นาฏศิลป์

11 143200071 นางสาว จรรญารัตน์ แก้วเฟย นาฏศิลป์

12 143200072 นางสาว ธัญญาภรณ์ ค าปิว๋ นาฏศิลป์

หน้าที ่191



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143200073 นาย อัณชยารัศมิ์ นพกรธนวุฒิ นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200074 นางสาว พิมนภางค์ กาต๊ิบ นาฏศิลป์ 143200073

3 143200075 นางสาว ขนิษฐา จินดาสถาน นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200076 นางสาว กิ่งรัก สังข์รักษ์ นาฏศิลป์ 143200084

5 143200077 นางสาว ณริสรากรณ์ โกราช นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่51

6 143200078 นางสาว อภิสรา ยาเสน นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200079 นางสาว แสงเทียน แซ่ต้ัง นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200080 นางสาว เกศรินทร์ อภิญดา นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644

9 143200081 นางสาว อุบลวรรณ นารัตน์ นาฏศิลป์

10 143200082 นางสาว วิชุณีย์ พุทธิมา นาฏศิลป์

11 143200083 นางสาว ศิรินภา ใจแก้ว นาฏศิลป์

12 143200084 นาย ณัฐพนธ์ หล าประเสริฐ นาฏศิลป์

1 143200085 นางสาว จรินทร์พร งามหน้า นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200086 นาย พรเทพ หนูเทศ นาฏศิลป์ 143200085

3 143200087 นางสาว จุฑาภรณ์ ไชยวุฒิ นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200088 นางสาว เกศินี กันชาติ นาฏศิลป์ 143200097

5 143200089 นางสาว ชุตินันท์ เทศนาเรียง นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่53

6 143200090 นางสาว อารียา อินวงค์ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200091 นางสาว ศศิประพร รอดภักดี นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200093 นาย ณฐพัชร์ แสงแก้ว นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645

9 143200094 นางสาว วิไลภรณ์ ค าดี นาฏศิลป์

10 143200095 นางสาว สกุลกาญจน์ ศิระดุสิตวิทย์ นาฏศิลป์

11 143200096 นางสาว อัจฉราพร เสนนะ นาฏศิลป์

12 143200097 นางสาว นฤมล ช่างทอง นาฏศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143200098 นางสาว ภัควลัญชญ์ คุณา นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200099 นาย กฤษฎิฐิ์ตา ศรีค ามาชัยสิน นาฏศิลป์ 143200098

3 143200100 นางสาว ศุภกาญจน์ กิตติกวางทอง นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200102 นางสาว วรนิษฐา ทรัพย์วัฒนากุล นาฏศิลป์ 143200111

5 143200103 นางสาว ธนารีย์ ฤทธิเ์รืองโรจน์ นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่54

6 143200104 นางสาว วีณา ศรีเมือง นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200105 นางสาว จิตธันญา ฟูจันทร์ใหม่ นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200106 นาย ธนาวุฒิ ตุ่นแก้ว นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646

9 143200107 นางสาว มัชฌิมา ใจจุมปา นาฏศิลป์

10 143200108 นางสาว นันทิกานต์ ทามัน นาฏศิลป์

11 143200110 นางสาว ณัฏฐ์วรัชญ์ เพชรทอง นาฏศิลป์

12 143200111 นางสาว สุกานดา สุวรรณประภา นาฏศิลป์

1 143200112 นาย ณัฐพงษ์ มูลปินใจ นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143200113 นาย วรายุทธ ฉลาดศิริกุล นาฏศิลป์ 143200112

3 143200114 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐกานต์ ไชยวงค์ศรี นาฏศิลป์ ถึง 

4 143200115 นางสาว อรจิรา เทียมเย็น นาฏศิลป์ 143200123

5 143200116 นางสาว สินีนาถ ดีอุโมงค์ นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่55

6 143200117 นางสาว พิมพ์ลภัส ธัญโรจน์วิวัฒน์ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 143200118 นางสาว มัณธนา ไชยวงค์ นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 143200119 นางสาว เจนจิรา เขื่อนจินดาวงศ์ นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631

9 143200120 นางสาว สิรินทร์รัตน์ กองแก้วใจ นาฏศิลป์

10 143200121 นางสาว ภิรมย์ยา เตปา นาฏศิลป์

11 143200122 นางสาว ณิตการ ทองปาง นาฏศิลป์

12 143200123 นางสาว สุธิดา เรือนดวงจันทร์ นาฏศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143200124 นางสาว รชยา ศศะนาวิน นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 023200212 นางสาว อัญชลี มังกร นาฏศิลป์ 143200124

3 133200023 นางสาว อัญชลี บุญมี นาฏศิลป์ และ

4 133200030 นางสาว ชุติมณฑน์ สดับ นาฏศิลป์ 02320023 ถึง 173200137

5 173200029 นางสาว ศศิธร อินทรเนตร นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่56

6 173200043 นาย โยโซ๊ะ อาซอง นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 173200047 นางสาว พรชิตา ธิสา นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 173200055 นางสาว เพชรดา ไพเลิศ นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632

9 173200097 นาย พันธการ สมวงศ์ นาฏศิลป์

10 173200106 นางสาว ศิริพร เรือนค าจันทร์ นาฏศิลป์

11 173200134 นาย กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ นาฏศิลป์

12 173200137 นางสาว สุชานุช ใฝ่ไพโรจน์ นาฏศิลป์

1 453200004 ว่าท่ีร้อยตรี วรเทพ ค าวงษา นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 453200012 นาย พิษณุ ผู้พิทักษ์วนา นาฏศิลป์ 453200004

3 453200013 นางสาว พรทิพร ใจยา นาฏศิลป์ ถึง 

4 503200096 นาย ฐาปกรณ์ ปาสาน า นาฏศิลป์ 603200111

5 503200101 นาย สรรเพชร จิตประเสริฐ นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่57

6 533200005 นางสาว รัญญา จันต๊ะบุตร นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 533200009 นาย ณภัสรัตน์ ยศเป็ง นาฏศิลป์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 533200012 นางสาว ปภาวดี ปวนปันค า นาฏศิลป์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633

9 533200013 นาย อัครเทพ ฟองแก้ว นาฏศิลป์

10 533200024 นาย ธีระพงษ์ อินต๊ะค า นาฏศิลป์

11 603200111 นางสาว ศุภมาส ด่านชัย นาฏศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143300002 นาย ณัฐธพงษ์ ชัยพรเจริญกุล ดุริยางคศิลป/์ดุริยางคศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143300003 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ วงค์ธานี ดุริยางคศิลป/์ดุริยางคศาสตร์ 143300002

3 143300004 นาย ธนภัทร ศักยเศกสกุล ดุริยางคศิลป/์ดุริยางคศาสตร์ ถึง 

4 143300005 นาย อัสนี นกน้อย ดุริยางคศิลป/์ดุริยางคศาสตร์ 143300007

5 143300006 นาย จุลจักร เกเย็น ดุริยางคศิลป/์ดุริยางคศาสตร์ ห้องสอบที ่58

6 143300007 ว่าท่ีร้อยตรี สมพงษ์ เลาลี ดุริยางคศิลป/์ดุริยางคศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634

1 787400083 นางสาว อรวี ศักด์ิโสภาสกุล เเพทย์แผนไทย เลขประจ าตัวสอบ 

2 787400098 นางสาว มัลลิกา พรหมบุตร เเพทย์แผนไทย 787400083

3 787400137 นางสาว ชลดา ชลวิวัฒน์มงคล เเพทย์แผนไทย ถึง 

4 787400325 นางสาว ปริญดา ฟองแก้ว เเพทย์แผนไทย 787400827

5 787400371 นางสาว อัญชิสา บัวหนา เเพทย์แผนไทย ห้องสอบที ่59

6 787400438 นางสาว พัชร์ธีรัตน์ ชูไกรทอง เเพทย์แผนไทย สนามสอบโรงเรียนสันก าแพง

7 787400492 นางสาว ธาริกา วัฒนวารี เเพทย์แผนไทย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 787400517 นางสาว จุฑามาศ กันธวงค์ เเพทย์แผนไทย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635

9 787400550 นางสาว จุฬาลักษณ์ นิศามณีพงษ์ เเพทย์แผนไทย

10 787400712 นางสาว สุวิมล เป็งตา เเพทย์แผนไทย

11 787400733 นาย ศศลักษณ์ เสนสุวรรณ เเพทย์แผนไทย

12 787400827 นางสาว สุภาวดี สานะ เเพทย์แผนไทย

หน้าที ่195



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145100001 นางสาว มั่นฤทัย เกิดใหม่ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100002 นางสาว กาลัญญา สุริยะป้อ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100001

3 145100003 นางสาว อารียา อ านวยพรเลิศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100004 นาย ปราการ สินทรัพย์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100014

5 145100005 นาย มานะ เฉลียว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่1

6 145100006 นางสาว จิราภรณ์ ไชยน้อย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100007 นางสาว ปานฤทัย มูลอุด เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100008 นาย สนธยา กะหลู่ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 2 ห้อง 221

9 145100009 นางสาว จุฑารัตน์ แสงยา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100012 นาย จักรพงษ์ แสงแก้ว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100013 นาย ธนวินท์ วารีรัตน์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100014 นางสาว รมัณยา นุชภิเรนทร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 145100015 นางสาว พิชญา กระต่ายทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100016 นางสาว ธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100015

3 145100017 นางสาว สุทธิพร เชียงปวน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100018 นาย สุริยา กติกาธรรม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100026

5 145100019 นางสาว ศรีธัน ด้วงยศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่2

6 145100020 นางสาว กานต์ธิดา กันยะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100021 นางสาว อัญจานา อุปนันต์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100022 นางสาว ชลิตา เสาวดีย์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 2 ห้อง 222

9 145100023 นางสาว อรทัย กนกปิน่ประเสริฐ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100024 นาง พิกุล กาสุริยะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100025 นาย วรเชษฐ์ ชาญยุทธคีรี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100026 นางสาว ดนิตา ดวงแก้วมงคล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

หน้าที ่196



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145100028 นางสาว สุทธิดา สนธิคุณ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100029 นาย ภาณุพงค์ ยาจันทร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100028

3 145100030 นาย เอกพจน์ พรมเลิศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100031 นางสาว กาญจนา ช่างแต่ง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100039

5 145100032 นางสาว สุปราณี ศศิธรบ ารุง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่3

6 145100033 นางสาว ธศวภรณ์ กุลอริยพัฒน์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100034 นางสาว รุ่งพิชา ดวงบาล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100035 นาย ขจรศักด์ิ ดวงกุย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 2 ห้อง 223

9 145100036 นาย นพรัตน์ อินพรมมา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100037 นางสาว ญานิกา ชัยวงศ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100038 นาย อนุกุล พันธุก์า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100039 นาย สมจิตร รัตนคงขจร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 145100040 นางสาว ลลิตา วัชรไพรงาม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100041 นางสาว อัครารัฐ ทองรักษ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100040

3 145100043 นาย อุดมศักด์ิ พรมสัญญา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100044 นางสาว พัชรินทร์ ย่อมรัก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100053

5 145100045 นางสาว ปิยนุช บุญมี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่4

6 145100046 นาย กนกศักด์ิ ร าไพพนาลี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100048 นาย ทนง อินทรัตน์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100049 นางสาว พิมพ์ชนก ผู้ทรงสกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 2 ห้อง 224

9 145100050 นาย ไกรเลิศ กล้าณรงค์ชูสกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100051 นางสาว โสภี แบละเปือย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100052 นางสาว ทิพวรรณ แสนปิง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100053 นางสาว พีรญาณ์ ประลองผล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145100054 นางสาว อรจิรา พุทธินาท เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100056 นางสาว ฉวีวรรณ ต๊ะปวน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100054

3 145100057 นางสาว ศศิธร จันทร์เขียว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100058 นาย อัศวิน อินทจันทร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100068

5 145100059 นางสาว ทัศนีย์ ใจจันต๊ิบ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่5

6 145100060 นาย บุณยกร พรพนาธาร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100061 นางสาว ปาณิสรา ร่มโพธิ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100062 นางสาว เพชรพร ฝึกฝนธรรม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 2 ห้อง 225

9 145100064 นางสาว กนกวรรณ อนันท์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100065 นาย ปฏิพัทธ์ จันทร์แก้ว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100067 นางสาว ณภัสชา แก้วสามแสง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100068 นาย พิพัฒน์ โพธิคุ้์มภัย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 145100069 นางสาว ขณิษฐา อินทธิรา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100070 นางสาว พัชราภรณ์ เลิศด าเนิน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100069

3 145100071 นาย พีระ สิริว่องวัฒนกิจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100072 นาย ทักษิณ สวรรค์ทุง่แก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100081

5 145100073 นางสาว ขวัญจิรา เจ๊ะแฮ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่6

6 145100074 นางสาว ผ่องศรี สุปีณะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100075 นางสาว ยุพเรศ มาศวรรณา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100076 นาย ชัชวาลย์ ไกรสรสุนทร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 2 ห้อง 226

9 145100077 นางสาว นวิยา มะโน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100078 นางสาว ปทุมพร ธิกันทะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100080 นาย เฉลิมพงศ์ มะโนธรรม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100081 นางสาว วราพร แสนเฒ่า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

หน้าที ่198



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145100082 นาย นิคม เปียงชัย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100084 นาย อภินันท์ เป็งธินา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100082

3 145100085 นาย สุเทพ เรืองฤทธิ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100086 นาย สันติ บุญลา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100095

5 145100087 นางสาว จุรี โชติเลิศสกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่7

6 145100088 นาย ศักด์ิดา ร่มมยุรี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100089 นาย ศักด์ิชาย ฟันเขียว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100090 นาย ธีระพงษ์ แผ่นทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 3 ห้อง 231

9 145100092 นาย ธีรพงษ์ พชรนุกูล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100093 นาง อรพรรณ ถาวร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100094 นางสาว ดารุณี คงคาสุจินดา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100095 นาย สถิตคุณ นิติสุทธิกา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 145100096 นาย ภานุพงษ์ ศรีวิชัย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100097 นางสาว กฤติยา เนตรศิลป์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100096

3 145100098 นาย จักรพงษ์ ปินนะสุ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100099 ว่าท่ีร้อยตรี ชูนาวา สิริธารากุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100108

5 145100100 นางสาว นัฑวรรณ คุเบ้า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่8

6 145100101 นาย เกรียงไกร โสภาระดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100102 นาย สาธิต ค าป้อ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100104 นางสาว ธนาภรณ์ มาลี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 3 ห้อง 232

9 145100105 นาย ยศกร หนูค าปัน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100106 นาย ทศพล จาวสถาพร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100107 นางสาว กนกวรรณ อนุกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100108 นาย เชิดชู ด ารงเกียรติพนา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

หน้าที ่199



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145100109 นาย พลวัต ค ามูล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100110 นาย สถาพร ขวัญปรีดาสกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100109

3 145100111 นางสาว กวินทรา ปูสุ่ข เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100112 นาย ภควัต นันทกุลพลพินิจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100122

5 145100113 นาย อรรถสิทธิ์ สายค า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่9

6 145100115 นาย นนธชัย นามเทพ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100116 นาย เลอสันต์ สุขแสนสบาย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100117 นางสาว พลอยไพลิน เพ็งพูล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 3 ห้อง 233

9 145100119 นางสาว หัสยา สุขใจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100120 นางสาว โศจิรัตน์ พุกะนัดด์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100121 นาย รัชพงษ์ อัมพรคีรีมาศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100122 นางสาว กัญญารัตน์ ค าอ้าย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 145100123 นาย พรชัย ไทยเจริญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100124 นางสาว อาภารัศมิ์ เงินดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100123

3 145100125 นาย วสันต์ สาธุเม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100126 นาย วิฑรูย์ ค าแสนสุข เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100134

5 145100127 นางสาว อรพรรณ บัณฑิตเสน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่10

6 145100128 นาย ทศพล พรมวงษ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100129 นาย วิชัย ผาติมงคลบุญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100130 นางสาว นภารัตน์ คีรีรังสี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 3 ห้อง 234

9 145100131 นางสาว เพ็ญนภา ใจยะปัน๋ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100132 นาย ปรมัตถ์ สวรรค์ประทาน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100133 นาย วินัย ทิพศร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100134 นาย พลธนชัย แววพิราม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

หน้าที ่200



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145100135 นางสาว นัยนา อนุดวง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100136 นาย ปรัตถกร เป็งใจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100135

3 145100137 นางสาว วีรนัช สายต๊ะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 145100138 นาย ธีระพงษ์ แกล้วกล้า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100146

5 145100139 นาย สมชัย โกพอ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่11

6 145100140 นางสาว สุจิตรา สมบูรณ์ชัย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 145100141 นางสาว พณัตศศิตา ขยันการ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 145100142 นาย ภูริวัชร์ ท ากิน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 3 ห้อง 235

9 145100143 นางสาว สายสมร จันทร์โพธิ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 145100144 นางสาว ชุติมา กระแสจิตสมภพ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 145100145 นาย จะโทเก้า เลิศธรรมพิภพ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 145100146 นาย ถวัลย์ เลิศวงศ์วิไล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 145100147 นางสาว ขวัญชนก เต๋ชะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145100148 นาย พิทักษ์ เจริญตามปัญญา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 145100147

3 135100017 นางสาว มัทนพร งามพักตร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 135100028 นางสาว วรรณวิมล สมควร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 175100020

5 135100034 นางสาว ธัญชนก ฟังเร็ว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่12

6 135100044 นาย เจริญชัย ศรีโสดา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 135100045 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชัยประดล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 135100052 นาย สถิตย์ บุรนาค เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 3 ห้อง 236

9 135100062 นาย กิตติพงศ์ อินมาใหม่ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 175100001 นางสาว เกษณา มหาบุรุษ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 175100006 นาย ณัฐกานต์ พุทธัง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 175100020 นางสาว ดรุณี ตุ้ยเตียม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

หน้าที ่201



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 175100021 นางสาว จุฑามาศ จินะนา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 175100028 นาย บรรพต แม่ต้านพรไพร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 175100021

3 175100036 นางสาว ธัญญารัตน์ เตชะนันท์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 

4 175100052 นางสาว จรัสศรี แบเจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 375100002

5 175100054 นาย นัทธพงศ์ จินาเดช เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบที ่13

6 175100060 นางสาว จุฬาลักษณ์ โยกาศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 175100066 นางสาว ชลลชา มอยดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 175100074 นางสาว วนัสนันท์ พุฒเรือง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 4 ห้อง 241

9 175100075 นางสาว จิราภรณ์ นาดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 175100081 นาย อานุภาพ สันติชัยชาญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 245100012 นางสาว วรารัตน์ ธิลา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 375100002 นางสาว เจนจิรา ศรีวิชัย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

1 455100002 นางสาว นริศรา หันประดิษฐ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 455100005 นาย บัญชา ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 455100002 ถึง 785100007

3 785100007 นางสาว บรูไน แผ่นค า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ และ 454100012 ถึง 454100020

4 454100012 นาย วสันต์ ทาระค า ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ห้องสอบท่ี 14

5 454100017 นาย วรานนท์ ค ามาวัน ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

6 454100018 นาย ทศพร สุภาแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

7 454100019 นาย พงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 4 ห้อง 242

8 454100020 นาย อุดร ไชยมัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500001 นางสาว เหมือนฝัน โจว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500003 นาง ปิยะนุช วิสาปา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500001

3 143500004 นาย นพนัยน์ หมื่นสมบัติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500005 นาย ณัฐวุฒิ สิทธิราษฏร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500014

5 143500006 นาย ศราวุธ อุ่นปัน๋ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่15

6 143500007 นาย อัมรินทร์ มามีไชย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500009 นางสาว นิตยา อยู่ชูชัยมงคล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500010 นาย สุพจน์ ศรีปัญญา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 2 ห้อง 121

9 143500011 นางสาว ภัทรพร จูจันทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500012 นางสาว ธันวาพร แตงน้อย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500013 นาย อดิศร ธนะมี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500014 นาย วชิร ยะถากรรม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500015 นางสาว ภาวิณี ศรีนวลจันทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500016 นางสาว มนัสฎา ไชยมหา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500015

3 143500017 นางสาว อนงค์นาถ อินถามา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500018 นาย กมลวัฒน์ วิสูตร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500032

5 143500019 นางสาว พัชรินทร์ ชัยโย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่16

6 143500022 นางสาว เบญจมาศ กันธิยะเทพ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500023 นางสาว วราลี ก้อนปัญจก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500024 นาย พัตรพงษ์ วงค์แปง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 2 ห้อง 122

9 143500027 นาย จารุกิตต์ิ วงค์ทวี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500029 นาย เทอดศักด์ิ ขันเทีย่ง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500031 ว่าท่ีร้อยตรี ณภัทร โอบเอื้อ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500032 นางสาว พิชญานี ค าแสน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500034 นาย อนุชิต แก้วอินสี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500035 นาย ศราวุธ เก้งสุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500034

3 143500036 นาย อรรถวุฒิ แสงบุญ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500037 นาย ณัฐพงศ์ ไชยเหล็ก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500045

5 143500038 นางสาว นิรัชดา ถาวร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่17

6 143500039 นาย ธนภัทร ปัญญาวุฒิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500040 นางสาว ศิริกาญจน์ ม่อยเงิน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500041 นางสาว สุธีนี จันตาเรือง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 2 ห้อง 123

9 143500042 นางสาว ธัญญาลักษณ์ น ามะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500043 นาย อนุชิต ศิริรัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500044 นาย พงศกร อินทะจักร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500045 นาย ปรเมศวร์ ล่ิวก้องเกียรติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500046 นางสาว ฐิติรัตน์ แซ่ซ้ิม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500047 นางสาว สิริยากร ปัญญาค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500046

3 143500048 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ธนันชัย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500049 นาย ณฐพงศ์ ต๊ิบปิง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500058

5 143500050 นาย ภาณุวัฒน์ อินไชย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่18

6 143500051 นางสาว รัตนมน แสนค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500052 ว่าท่ีร้อยตรี กีรติกร ค าภีระ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500054 นาย สัตตบรรณ สิริปุญญปารม์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 2 ห้อง 124

9 143500055 นางสาว รุ้งสินี จันต๊ะคาด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500056 นางสาว เขมจิรา อิ่นค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500057 นาย ภานุวัฒน์ กันทะวงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500058 นาย ธนวันต์ ไชยเสน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500059 นาย ปฏิญญา พุทธานนท์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500060 นางสาว อิศราภรณ์ กุยแก้ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500059

3 143500061 นางสาว อรจิรา อุปละ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500062 นาย วรัญญู จันตาโลก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500070

5 143500063 นาย ศุภวิชญ์ ศิริ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่19

6 143500064 นาย อนุรักษ์ เมืองมูล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500065 นางสาว กัลยาณี ครองหมู่ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500066 นางสาว ณริษา รินฤทธิ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 2 ห้อง 125

9 143500067 นาย กัมพล กุณะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500068 นาย จักรรินทร์ โฆษิตมุธากร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500069 นางสาว รัชนีกร ทองค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500070 นาย ธนกานต์ งามใส อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500071 นาย อนุชา เครือกลัด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500072 นาย พิษณุ ดวงต๊ิบ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500071

3 143500073 นาย เปรมวิทย์ สังขกุญชร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500077 นางสาว วนัสฌา เฉลิมพิพัฒน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500085

5 143500078 นาย สรรเสริญ อวยพระพร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่20

6 143500079 นาง วาริศา ขวัญตน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500080 นางสาว กานติภัฎ จันต๊ะสน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500081 นาย ทักษิณ นะที อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 2 ห้อง 126

9 143500082 นาย วิทยา จันตาสิงห์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500083 นาย ปิลันธน์ ธรรมสุวรรณ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500084 นาย ธนโชติ ศิริธนวัต อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500085 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์ค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500086 นาย พลากร ใหม่ดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500087 นาย ไขยวัฒน์ มณีจอม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500086

3 143500088 นาย นนทิวรรธณ์ บรรทา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500089 นาย พรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500099

5 143500091 นาย นฤเบศ สันธิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่21

6 143500093 นาย เกรียงไกร ปันดอน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500094 นาย ธิติพงค์ แก้วกันทะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500095 นาย กัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 3 ห้อง 131

9 143500096 นางสาว วิรัญชนา ติสิลานนท์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500097 นางสาว สาวิณีย์ ศรีกอนติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500098 นาย เกรียงศักด์ิ ใจตา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500099 นาย ยงยุทธ อ้ายเกี๋ยง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500100 นางสาว วิจาริณี ค ามงคล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500101 นาย จักรพงศ์ มหายศ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500100

3 143500102 นาย จักรพันธ์ ขันธ์ศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500104 นางสาว ณัฐฐธิดา จันตาโลก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500115

5 143500106 นาย วัชรพงษ์ มูลเเก้ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่22

6 143500109 นาย สุชาติ ปัญญาวงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500110 นางสาว ศิวนาถ อินต๊ะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500111 นางสาว สาริศา จันรอน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 3 ห้อง 132

9 143500112 นางสาว อรัญญา ค าแปง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500113 นางสาว ขนิษฐา ท้าวอ้าย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500114 นาย รัฐกรณ์ พลหาราช อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500115 นางสาว เกษรา พิธีเรือง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

หน้าที ่206



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500116 นาย คเนศ ร่มเงิน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500117 นางสาว สุรัสวดี แก้วเมืองมา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500116

3 143500118 นาย สุภกิจ ยะกุล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500119 นาย วิศรุต กันธศิล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500130

5 143500120 นาย สาโรจน์ พุทธมายา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่23

6 143500121 นางสาว จุฑามาศ เป็งจันทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500122 นาย นรินทร์ จามิตร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500123 นางสาว อัจฉรา พวงมาลัย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 3 ห้อง 133

9 143500126 นาย สิทธิชาติ ปานาม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500127 นาย พรชัย เด่นคีรีรัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500128 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติพงษ์ ค ามงคล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500130 ว่าท่ีร้อยตรี พงศ์พันธ์ ใจก๋อง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500131 นาย อนุรักษ์ ปกรณ์ฑิป อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500132 นาย สาธิต อิงอาน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500131

3 143500133 นาย รัชวัฒน์ ปิงอินถา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500134 นางสาว อัจฉราพร ใหม่ต๊ะวัน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500144

5 143500135 นาย ฐิติพงศ์ พิทักษ์เลิศกุล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่24

6 143500136 นาย พงษกร สายบุญเรือง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500137 นางสาว สุวนันก์พร พลอยศักด์ิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500138 นาย มนตรี พิศุทธิอนันต์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 3 ห้อง 134

9 143500141 นาย วินัย สาธร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500142 นางสาว วิลาสินี สมยศ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500143 ว่าท่ีร้อยตรี จิรัฎฐ์ เงาแก้ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500144 นาย จิระศักด์ิ วิยะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500145 นางสาว จุฑารัตน์ รักษาหาร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500148 นาย นัฐพงษ์ อุปมาณ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500145

3 143500149 นาย วัชระ ตาน้อย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500150 นางสาว รุ่งอรุณ คนพรหม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500158

5 143500151 นาย จตุภูมิ มูลเทพ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่25

6 143500152 นางสาว สุดารักษ์ ปิงทะวัง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500153 นาย เอกพันธ์ ปองธนากรวงศ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500154 นาย กัมปนาท ยะวรรร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 3 ห้อง 135

9 143500155 นาย จักรกฤษณ์ สิงห์วัน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500156 นาย อภิชาติ ค าจันทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500157 นาย พชร ไวศยกูลกิจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500158 นางสาว อัจฉรา จ๊ะมั่ง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500159 นาย วิชชุกร บัวค าซาว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500160 นาย อดิสรณ์ โยธานันท์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500159

3 143500161 นางสาว สุภาพรรณ กุณาวงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500163 นาย ธนภูมิ ลอยธง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500174

5 143500165 นาย ไพโรจน์ รัตต๊ะใส อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่26

6 143500166 สิบเอก พชร เทพปัน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500167 นาย อนุสิษฐ์ จิตหาญ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500168 นางสาว สายน้ าทิพย์ ศรีวรรณ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 3 ห้อง 136

9 143500170 นาย ธีรพล ขันโท อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500171 นาย เอกชัย แสวงงาม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500173 นาย อธิวัฒน์ หลวงเป็ง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500174 นางสาว อนุสสรา ปัญญา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 143500176 นาย ตะวัน เทียมตระกูล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500177 นาย สุนทร นะพรานบุญ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500176

3 143500178 นาย ศุภชัย ธนธีระชัยอนันต์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 143500179 นาย ธีระ จิตต์ด ารง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500190

5 143500180 นาย วรเชษฐ์ บุญยะมหา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่27

6 143500181 นาย โกเมท จ่ากุ๊ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 143500182 นาย ประวิทย์ สุริยะชัยพันธ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 143500183 นาย อภิวัฒน์ ไชยวงศ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 4 ห้อง 141

9 143500186 นางสาว มนัสวี มังยะสุ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 143500187 นาย กิตติศักด์ิ เจริญใจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 143500189 นาย วุฒิไกร ยาเขต อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 143500190 นาย ธนากร มูลรินทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 143500191 นาย เจมระพี ศรีวงศ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 143500192 นาย ประสิทธิ์ ศักด์ิปิยเมธากุล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 143500191 ถึง  143500196

3 143500193 นาย นพพร กัณทาทรัพย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ และ

4 143500194 นาย ณัฐกุล รุณต๊ะราช อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 053500015  ถึง 173500003

5 143500195 จ่าอากาศเอก สุริยา จันมาข้อ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่28

6 143500196 นาย เกียรติกรรณธร ศรีบุญเรือง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 053500015 นางสาว หนึ่งฤทัย หลงลืม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 053500017 นางสาว ปริณาห์ ธัญสม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 4 ห้อง 142

9 093500028 นางสาว จิราภรณ์ ยวงตาป้อ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 133500034 นาย จีรพันธ์ ริยะนา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 133500043 วา่ที่ร้อยตรี หญิง ชัญญานุช ไชยวงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 173500003 นางสาว พิมพ์ชนก เขียวต๋ัน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 173500007 นางสาว ชนารัตน์ ปองกิจสุนทร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 173500008 นางสาว เดือน เลิศชัยสหกุล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 173500007

3 173500023 นาย บัณฑิต ไชยสิทธิ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 173500033 นาย ณัฐพงศ์ มือแป อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 173500055

5 173500034 นาย โยธิน มาลาอนุรักษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่29

6 173500035 นาย เอกพันธ์ หม่อมนวล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 173500039 นาย ศิรสิทธิ์ พูลผล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 173500046 นาย จักราชัย จิตธรรม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 4 ห้อง 143

9 173500047 นาย ธนกฤต วนาเฉลิมภูมิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 173500048 นาย เจษฎาพงษ์ อินใจค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 173500049 นาย ศรนรินทร์ แสนวิเศษ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 173500055 นาย ฐิติวรศิษฐ์ ไพศาลคีรีมาศ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 173500059 นาย รัฐภูมิ มาหล้า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 173500061 ว่าท่ีร้อยตรี ศักด์ิณรงค์ ตัวลือ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 173500059

3 173500074 นางสาว ปภาวี ปัญญาทา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 173500078 นาย อธิวัฒน์ วงศาไพรสณฑ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 173500251

5 173500093 นางสาว พรวิมล นันต๊ะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่30

6 173500199 นางสาว พีรญา จิวเดช อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 173500201 นาย พิเชฐ แก้ววิจิตร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 173500216 นางสาว ปานฤทัย ไชยรังษี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 4 ห้อง 144

9 173500221 นาย อนุสิษฐ์ หม้อบุญมี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 173500240 นาย ภานุวัฒน์ ทองสุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 173500246 นางสาว อภิญญา แก้วโก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 173500251 นาย สหวรรต แจ่มเจริญเกียรติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

หน้าที ่210



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 173500271 นาย โอ เงินทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 173500319 นาย เสน่ห์ ทะนันใจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 173500271

3 233500049 นางสาว จีรพร กล่ินจันอัด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 

4 293500105 นาย ปารเมศ คุณวงษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 783500015

5 403500027 นางสาว ลินจง วงค์เเก้ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่31

6 453500014 นางสาว ปวีณา ไพรพนาคีรีเลิศ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 453500027 นาย อนุพงศ์ พันธุก์า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 453500032 ว่าท่ีร้อยตรี วาฤทธิ์ สุจาง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 4 ห้อง 145

9 573500037 นางสาว วงเดือน บัวสีด า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 663500026 นาย พชรกฤต ป้วนป้อม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 783500010 นาย ภัทรพงษ์ แคแดง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 783500015 นาย พัชวีร์ ชัยรัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

1 783500026 นาย สกราย เหรียญทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 144500003 นางสาว นภัสวรรณ วตินา ทัศนศิลป์ 783500026

3 144500005 นางสาว กุลธรา รบชนะ ทัศนศิลป์ และ เลขประจ าตัวสอบ

4 144500007 นางสาว สุภาพร เหลาสิงห์ ทัศนศิลป์ 144500003 ถึง 144500015

5 144500009 นาย วัชรเทพ เทพรักษ์ ทัศนศิลป์ ห้องสอบที ่32

6 144500010 นางสาว สุธาริณี วงศ์เรือน ทัศนศิลป์ สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 144500011 นางสาว ศุภสิริ สอนสิทธิ์ ทัศนศิลป์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 144500014 นางสาว ขจาริน เวียงนาค ทัศนศิลป์ อาคารหลวงปูท่อง ชั้น 4 ห้อง 146

9 144500015 นาย ณัฐนนท์ ค้าขาย ทัศนศิลป์

หน้าที ่211



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 026300025 นางสาว สุทธิดา พิศด าโม ธุรกิจศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 026300032 วา่ที่ร.ต.หญงิ สุกัญญา มูลเมือง ธุรกิจศึกษา 026300025

3 026300035 นาย กันตวิชญ์ กิรีรักษ์ ธุรกิจศึกษา ถึง 

4 126300001 นางสาว พิมพ์ชนก ภูมิภูถาวร ธุรกิจศึกษา 506300057

5 126300015 นางสาว ภาระวี เศวตนันทน์ ธุรกิจศึกษา ห้องสอบที ่33

6 216300009 นางสาว นภัสชญา ชัยศรี ธุรกิจศึกษา สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 216300012 นางสาว จิราวดี ชัยวิลา ธุรกิจศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 506300003 นางสาว นวรัตน์ จ าปาศรี ธุรกิจศึกษา อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 4 ห้อง 243

9 506300004 นาย อิศราลักษณ์ ยาลจิตร ธุรกิจศึกษา

10 506300047 นางสาว ชลลดา เสนาธรรม ธุรกิจศึกษา

11 506300049 นางสาว สุรัสวดี เรือนหน้อย ธุรกิจศึกษา

12 506300057 นาย เจษฎา จาตัน ธุรกิจศึกษา

1 506300061 นางสาว ขวัญใจ บุญคุ้ม ธุรกิจศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 506300063 นางสาว กมลนัทธ์ ปราจีน ธุรกิจศึกษา 506300061 ถึง 626300013

3 506300065 นางสาว ภัควดี ต๊ะถิ่น ธุรกิจศึกษา และ เลขประจ าตัวสอบ

4 626300003 นาย ชญานนท์ บนแท่นทิพย์ ธุรกิจศึกษา  453700003 ถึง 453700008

5 626300013 นางสาว สุณิสา เผือกงาม ธุรกิจศึกษา ห้องสอบที ่34

6 453700003 นาย ปิยพงศ์ มณีวรรณ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 453700005 ว่าท่ี ร.ต. ฐานทัพ ปินตาสม อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 453700006 นาย นัฐพล สมนา อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 4 ห้อง 244

9 453700007 นาย สุเมธ พิลัย อุตสาหกรรม (ช่างยนต์)

10 453700008 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติภูมิ ทองรักษ์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์)

หน้าที ่212



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 176000003 นางสาว พิมพ์นภา อินจิโน การเงิน/การบัญชี เลขประจ าตัวสอบ 

2 176000004 นางสาว วรวลัญช์ ค าตุ้ย การเงิน/การบัญชี 176000003

3 176000005 นางสาว มุกรวี เทพวรรณ การเงิน/การบัญชี ถึง 

4 176000006 นางสาว พัชรญดา ข าประเสริฐ การเงิน/การบัญชี 786000062

5 176000012 นางสาว สายพิณ โพธิรังษี การเงิน/การบัญชี ห้องสอบที ่39

6 196000001 นางสาว ปิยวรรณ คุ้มเนตร การเงิน/การบัญชี สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 786000007 นางสาว วีณา ภิระตา การเงิน/การบัญชี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 786000020 นางสาว วัชรี ค าอ้าย การเงิน/การบัญชี อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 4 ห้อง 245

9 786000021 นางสาว วัชรา ค าอ้าย การเงิน/การบัญชี

10 786000043 นาง มารยาท ทิพย์ค า การเงิน/การบัญชี

11 786000051 นางสาว จรีรัตน์ สมสุข การเงิน/การบัญชี

12 786000062 นางสาว ปิยฉัตร พูลล้น การเงิน/การบัญชี

1 786000065 นางสาว ปิยวรรณ หาญใจ การเงิน/การบัญชี เลขประจ าตัวสอบ 

2 786000072 นางสาว วิภารัตน์ สารแก่น การเงิน/การบัญชี 786000065  ถึง 786000146

3 786000076 นาย ธีรยุทธ ยาน๊ะ การเงิน/การบัญชี และ เลขประจ าตัวสอบ

4 786000077 นางสาว ศิริกาญจน์ อิ่นใจ การเงิน/การบัญชี 293600004

5 786000079 นางสาว ทัศนีย์ สินหว่าง การเงิน/การบัญชี ห้องสอบที ่36

6 786000086 นางสาว เกศรัศชญาญ์ วันค า การเงิน/การบัญชี สนามสอบโรงเรียนศรีจอมทอง

7 786000093 นางสาว กมลพรรณ บุญธรรม การเงิน/การบัญชี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

8 786000123 นาย วณัฐพล ตุ่นแก้ว การเงิน/การบัญชี อาคาร 90 ปี ศรีจอมทอง ชั้น 4 ห้อง 246

9 786000134 นาง นิภา วงศ์ใหม่ การเงิน/การบัญชี

10 786000146 นางสาว สุนิษา เนื้ออุ่น การเงิน/การบัญชี

11 293600004 นาย พีระพล พลอยศรี อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

หน้าที ่213



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 146800002 นางสาว ดรุณี สันติสุนทรารักษ์ การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 146800005 นางสาว ปภัสสร อมรศักด์ิสวัสด์ิ การศึกษาพิเศษ 146800002

3 146800010 นางสาว วรัชญา ปองสุข การศึกษาพิเศษ ถึง 

4 146800011 นางสาว ฐาน์ณิชชยา สิงห์ทองลา การศึกษาพิเศษ 146800023

5 146800013 นางสาว วิชุภา จอมแปง การศึกษาพิเศษ ห้องสอบที ่1

6 146800015 นาง ณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรม การศึกษาพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 146800017 นาง นิภาพร ช่ืนชูภาพ การศึกษาพิเศษ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 146800019 นางสาว อรณี กะพอ การศึกษาพิเศษ อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 1

9 146800020 นางสาว เสาวนีย์ ถานา การศึกษาพิเศษ

10 146800021 นางสาว ปกิตตา พิศาลธารา การศึกษาพิเศษ

11 146800022 นางสาว รุ่งนภา หวังดี การศึกษาพิเศษ

12 146800023 นางสาว ศิริพร วงศ์ศักด์ิศรี การศึกษาพิเศษ

1 146800025 นาง ศศิวิมล ดอกพอ การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 146800026 นางสาว วิลาวรรณ จันทร์แก้ว การศึกษาพิเศษ 146800025

3 146800027 นาย ธนบูลย์ แสงตาหล้า การศึกษาพิเศษ ถึง 

4 146800028 นาง สิริลักษณ์ ลืนค า การศึกษาพิเศษ 146800039

5 146800029 นาย วรชิต ชัยพิบูลวงษ์ การศึกษาพิเศษ ห้องสอบที ่2

6 146800030 นางสาว วิภาพร หล่อดี การศึกษาพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 146800031 นางสาว สุภาพร รุ่งเรืองไทย การศึกษาพิเศษ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 146800032 นางสาว เอื้องไพร ยะมะโน การศึกษาพิเศษ อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 2

9 146800033 นางสาว อารดา นะที การศึกษาพิเศษ

10 146800034 นางสาว ปุณยนุช มาสีจันทร์ การศึกษาพิเศษ

11 146800035 นางสาว วรรณลดา สายฉลาด การศึกษาพิเศษ

12 146800039 นางสาว สุภาพรรณ ค าไฝ การศึกษาพิเศษ

หน้าที ่214



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 146800041 นาง รัศมีแข ศรีฉ่ า การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 146800042 นางสาว นรีรัตน์ สูนกาย การศึกษาพิเศษ 146800041

3 146800043 นาง จินตนา ธนพัตพงศนันท์ การศึกษาพิเศษ ถึง 

4 146800044 นางสาว นริศรา จอมจันทร์ การศึกษาพิเศษ 146800054

5 146800045 นางสาว สายสุนีย์ ชินรัมย์ การศึกษาพิเศษ ห้องสอบที ่3

6 146800046 นางสาว ปาริชาติ แซ่ย่าง การศึกษาพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 146800048 นางสาว สุภาพ ปัญญาพรเลิศ การศึกษาพิเศษ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 146800050 นางสาว ทิตยาพร บุญทิน การศึกษาพิเศษ อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 3

9 146800051 นางสาว ศิริพร เพียรฉลาด การศึกษาพิเศษ

10 146800052 นาง มณีนุช จิตตนาน การศึกษาพิเศษ

11 146800053 นางสาว โสภิดา แซ่วะ การศึกษาพิเศษ

12 146800054 นางสาว ชลธิชา กุนภา การศึกษาพิเศษ

1 146800055 นางสาว สุรารักษ์ เมฆวิชัยวงศ์ การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 146800057 นางสาว จินตนา กุยแก้ว การศึกษาพิเศษ 146800055

3 146800058 นางสาว อรวีร์ สายขัด การศึกษาพิเศษ ถึง 

4 146800060 นางสาว ชนาภรณ์ พฤกษ์พนาวัลย์ การศึกษาพิเศษ 786800069

5 146800061 นางสาว จุฑามาศ พรหมณี การศึกษาพิเศษ ห้องสอบที ่4

6 146800063 นางสาว ศิรรัตน์ ชัยประภา การศึกษาพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 146800064 นาง ธัญญลักษณ์ มาดี การศึกษาพิเศษ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 146800065 นางสาว จีรนันท์ ทรัพย์พยาไท การศึกษาพิเศษ อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 4

9 786800008 นางสาว นางสาววราภรณ์ นนท์ธาราทิพย์ การศึกษาพิเศษ

10 786800012 นางสาว เบญจภรณ์ ตาลกูล การศึกษาพิเศษ

11 786800063 นางสาว พิมพ์สุดา ปัญญาธิ การศึกษาพิเศษ

12 786800069 นางสาว เสาวลักษณ์ ยาวิละ การศึกษาพิเศษ

หน้าที ่215



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 786800174 นางสาว พวงเพชร เชิดสกุล การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 

2 786800354 นางสาว พลอยฑิรา ชมภู การศึกษาพิเศษ 786800174

3 786800398 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ สุริยะค า การศึกษาพิเศษ ถึง 

786800398

ห้องสอบที ่5

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 3 ห้อง 5

1 145800003 นาย สมศักด์ิ ศรีวิชิต จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 

2 145800004 นาย ศิริวุฒิ กุลค า จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800003

3 145800005 นาย ชนะพล อนันชัย จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถึง 

4 145800006 นาย ธนธรณ์ สมผัด จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800017

5 145800007 นางสาว จินดารัตน์ แก้วกาวิล จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ห้องสอบที ่6

6 145800009 นางสาว ศิวพร รุ่งเรือง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 145800011 นาย ปริญญ์ ยานนท์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145800012 นางสาว ธัญญารัตน์ ปินตามา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 6

9 145800013 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สุทธาวาสน์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

10 145800014 นางสาว วรรณวิมล ใจเท่ียง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

11 145800016 นางสาว ณฐมณ มาเมืองกล จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

12 145800017 นางสาว อรวรรณ รังษี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

หน้าที ่216



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145800019 นาง เกศินี อภิวงค์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 

2 145800021 นางสาว พนิดา บุญน า จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800019

3 145800022 นางสาว กุลธิดา พุทธรักสกุล จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถึง 

4 145800023 นางสาว ณริศรา อามะลิ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800035

5 145800024 ว่าท่ีร้อยตรี อธิษฐ์ณัฏฐ โม๊ะสันทะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ห้องสอบที ่7

6 145800025 นางสาว วรินทิรา ก้านค า จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 145800026 นางสาว วรรณธนา สีแก้ว จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145800027 นางสาว วชิราภรณ์ ขันธสีมา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 7

9 145800028 นางสาว ศรีสุดา สารวิน จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

10 145800029 นางสาว ทรรศนีย์ พะลึ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

11 145800034 นางสาว วัชราภรณ์ ศรีวิทะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

12 145800035 นางสาว กมลพร อุปารี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

1 145800036 นางสาว ธีรารัตน์ ช่ืนศิริกุลชัย จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 

2 145800037 นางสาว จิณณ์ณิชา อินต๊ะรัตน์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800036

3 145800038 นางสาว ณัฐสุดา ยอดแก้ว จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถึง 

4 145800039 นางสาว วรัฐชณาน์ สมวถา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800049

5 145800040 นางสาว จรรยา ยอเปย จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ห้องสอบที ่8

6 145800041 นางสาว เสาวนีย์ ต้ังสิทธิภักดี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 145800043 นางสาว เนตรนภา เปียงใจ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145800045 นางสาว สิรฎา พรหมบ้านสังข์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 8

9 145800046 นางสาว ชนันท์ธิดา ผาสุขพิสิฐกุล จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

10 145800047 นาง ณิชนันทน์ เมืองอินทร์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

11 145800048 นางสาว สมจิตร์ ตังแกละ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

12 145800049 นางสาว อ าภาวรรณ นันต๊ะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

หน้าที ่217



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145800050 นาย กรณัฏฐ์ ก๋าพรม จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 

2 145800051 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิชาพัชญ์ แก้วมูล จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 145800050

3 145800052 นาย ภาสกรณ์ ศรีหมาศ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ถึง 

4 145800053 นาย ธนพล จอมค า จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว 605800012

5 145800054 นางสาว ประภาภรณ์ ม่อนประเสริฐ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ห้องสอบที ่9

6 145800055 นาย ทวี พงศ์เกษมสุข จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 025800019 นาย วุฒิไกร ชัยดี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 175800005 นางสาว ณัฐวราภรณ์ ธรรมมากาศ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อาคารหนองโค้ง 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 9

9 405800004 นางสาว จินตมัย หอมอาจ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

10 505800018 นางสาว รชตวรรณ จันทร์ขวัญ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

11 535800010 นางสาว ปวีณา จีนะ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

12 605800012 นางสาว กมลทิพย์ กุลปัญญา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

1 685800024 นางสาว พัชรี สุวรรณมาลา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว เลขประจ าตัวสอบ 

685800024

ห้องสอบที ่10

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารหนองโค้ง 80 ปี ช้ัน 1 ห้อง 10

หน้าที ่218



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 787200001 นางสาว กาญจนาภรณ์ แสงสุวรรณ์ กิจกรรมบ าบัด เลขประจ าตัวสอบ 

2 787200004 นางสาว ณัฏฐนิชา ทาระวรรณ กิจกรรมบ าบัด 787200001

3 787200005 นางสาว บุษกร รักมิตร กิจกรรมบ าบัด ถึง 

4 787200006 นางสาว นลินรัตน์ วราวัฒนานนท์ กิจกรรมบ าบัด 787200036

5 787200009 นางสาว รัตนภรณ์ สอนง่าย กิจกรรมบ าบัด ห้องสอบที ่11

6 787200013 นางสาว ณัฐวรา อ้นมั่น กิจกรรมบ าบัด สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 787200014 นางสาว ณัฐชารีย์ วัฒนพงศ์ กิจกรรมบ าบัด อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 787200017 นางสาว พรปวีณ์ ตรีเภรี กิจกรรมบ าบัด อาคารหนองโค้ง 80 ปี ช้ัน 1 ห้อง 11

9 787200022 นางสาว พัชราภรณ์ วังสัตตบงกช กิจกรรมบ าบัด

10 787200036 นางสาว เทพอักษร ทิพย์สุทธิ์ กิจกรรมบ าบัด

1 787100047 นางสาว ธัญชนก จันทร์ก้อน กายภาพบ าบัด เลขประจ าตัวสอบ 

2 787100062 นาย เชาวลินทร์ คีรีวรรณ กายภาพบ าบัด 787100047

3 787100097 นาย ศรัณวิชญ์ โศภิษฐ์ปฏิภาณ กายภาพบ าบัด ถึง 

4 787100140 นางสาว พีรญา พรหมโชติ กายภาพบ าบัด 787100224

5 787100145 นางสาว วิจิตรา อินต๊ะ กายภาพบ าบัด ห้องสอบที ่12

6 787100153 นางสาว ณัฐกฤตา ถึงสุขติ กายภาพบ าบัด สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 787100162 นางสาว กสิณา กาญจนคงคตา กายภาพบ าบัด อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 787100182 นางสาว สุนิตา ไม่น้อย กายภาพบ าบัด อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 2 ห้อง 12

9 787100224 นางสาว วิภาวี ขันแก้วหล้า กายภาพบ าบัด

หน้าที ่219



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 145900001 นางสาว ศิรินิพา เงินมูล บรรณารักษ์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 145900002 นางสาว ปีญา แก้วเขียว บรรณารักษ์ 145900001

3 145900004 นางสาว ปรียาภรณ์ หาญรบ บรรณารักษ์ ถึง 

4 145900005 นาย อภิสิทธิ์ แก้วฟู บรรณารักษ์ 145900013

5 145900006 นางสาว อัญชลา พรหมพิจารณ์ บรรณารักษ์ ห้องสอบที ่13

6 145900007 นาย ผจญ สุขใส บรรณารักษ์ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

7 145900009 นางสาว ทิพรัตน์ ค าจีน บรรณารักษ์ อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

8 145900012 นาง ธนาภรณ์ ปินชัย บรรณารักษ์ อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 2 ห้อง 13

9 145900013 นางสาว ทิชากร สืบแก้ว บรรณารักษ์

1 787000012 นางสาว ญาณิศา ยศกาศ การพยาบาล เลขประจ าตัวสอบ 

2 787000021 นางสาว กรณัฐ มาต๋ี การพยาบาล 787000012

3 787000035 นางสาว อโนชา สิทธิน้อย การพยาบาล ถึง 

4 787000040 นางสาว สาวิณี ปูเ่งิน การพยาบาล 787000040

ห้องสอบที ่14

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 2 ห้อง 14

หน้าที ่220



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

1 600600004 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์พลอย ภาษาญีปุ่น่ เลขประจ าตัวสอบ 

600600004

ห้องสอบที ่15

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 2 ห้อง 15

1 691200002 นาย วรเชษฐ์ เกษร ภาษาเขมร เลขประจ าตัวสอบ 

691200002

ห้องสอบที ่16

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 1 ห้อง 16

1 140700006 นางสาว เกศรินทร์ ศิริโชคชัยพันธ์ ภาษาเกาหลี เลขประจ าตัวสอบ 

140700006

ห้องสอบที ่17

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 1 ห้อง 17

1 025000002 นางสาว มาลี อริยะภูมิ เทคโนโลยทีางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

025000002

ห้องสอบที ่18

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

อาคารคุณแม่สมศรี ชั้น 1 ห้อง 18

หน้าที ่221



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1   ลงวันที่  21  มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล วิชาเอก สนามสอบ

หน้าที ่222


