
 

 

 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

จังหวัดกาญจนบุรี 
-------------------------------------------------------------- 

 

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

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

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี  พ.ศ. 2564 จำนวน 38 กลุ่มวิชา  รวม 3,004 ราย พร้อมสถานที่สอบ  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

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

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

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
  50 คะแนน 
  50 คะแนน 

 

/ภาค ข... 

 



 

 

- 2 - 
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

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

  
 มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 
 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน  
 ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 
  75 คะแนน 
  25 คะแนน 

 

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

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

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

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

หากปรากฏในการดำเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ 

           ประกาศ  ณ  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

       (นายสมหมาย  เทียนสมใจ) 
                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

                  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 030200001 นางสาว พัชราภรณ์ โพธ์ิทอง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200002 นางสาว อภิรดี ศิริทาน ภาษาไทย 030200001 ถึง 030200004 ,
3 030200003 นางสาว จิราพร ปานรอด ภาษาไทย 030200006 ถึง 030200011 , 
4 030200004 นางสาว ธิดารัตน์ ยังวัดหลวง ภาษาไทย 030200013  ถึง 030200017 , 
5 030200006 นางสาว จุฑามาศ ศรีศักดา ภาษาไทย 030200019 ถึง 030200028
6 030200007 นางสาว ภัทรวดี เกตุแก้ว ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 1
7 030200008 นาย ณวรรษกร พิมเสน ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 030200009 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์แก้ว ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 030200010 นางสาว ตวงทอง จันทร์สมโภชทวี ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
10 030200011 นาย สิทธิโชค ชูชมช่ืน ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
11 030200013 นางสาว กวิดา ทวีบุตร ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 121
12 030200014 นางสาว จินตนา ปุยอบ ภาษาไทย
13 030200015 นางสาว นันทนัช ล าไยเสาวรส ภาษาไทย
14 030200016 นางสาว พัชริญา แสงทอง ภาษาไทย
15 030200017 นางสาว ทิพย์วรรณ ม่วงทอง ภาษาไทย
16 030200019 นางสาว พิมพ์พิชญา สุภารส ภาษาไทย
17 030200020 นางสาว พิมพ์ลดา วานิชจรูญเกียรติ ภาษาไทย
18 030200021 นางสาว ไพริน อินธิบุตร ภาษาไทย
19 030200022 นางสาว ณัฏรดา เล่าทรัพย์ ภาษาไทย
20 030200023 นางสาว ชัญญานุช ส าราญ ภาษาไทย
21 030200024 นางสาว ชินานาฎ บริวัตร์ ภาษาไทย
22 030200025 นางสาว ธารมาศ ดอกบัว ภาษาไทย
23 030200026 นางสาว พัทรศยา อ้นปรางค์ ภาษาไทย
24 030200027 นางสาว โสรยา เสาวรส ภาษาไทย
25 030200028 นาย จิรพัส รอดศรีสมุทร ภาษาไทย

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 030200030 นางสาว วราภรณ์ มาช่วย ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200031 นาย กิตติภัณฑ์ สว่างกาญจน์ ภาษาไทย 030200030 ถึง 030200031 , 
3 030200034 นางสาว เพ็ญนภา ยอดแสงศรี ภาษาไทย 030200034 ถึง 030200037 , 
4 030200035 นาย ณัฐพล ชัยรัตนการ ภาษาไทย 030200040 ถึง 030200043 , 
5 030200036 นางสาว เกษรา โอไก้ ภาษาไทย 030200046 ถึง 030200057 , 
6 030200037 นาย ธนกฤต กิจธนาก าจร ภาษาไทย 030200059 ถึง 030200061
7 030200040 นางสาว รพีพรรณ แซ่แต้ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 2
8 030200041 นางสาว สุธิดา ว่องประเสริฐ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
9 030200042 นางสาว มินตรา กล่ินหอม ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
10 030200043 นางสาว อรอุมา พรมตู้ ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
11 030200046 นางสาว ศิรัญญา สืบด้วง ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
12 030200047 นางสาว นุชนาถ ป้ันหยัด ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 122
13 030200048 นางสาว มณฑกานต์ ย้อมศิลป์ ภาษาไทย
14 030200049 นางสาว กรรณิกา เหล่าปาสี ภาษาไทย
15 030200050 นางสาว นพมาศ จิตรประเสริฐ ภาษาไทย
16 030200051 นางสาว สุภารัตน์ ฐานะ ภาษาไทย
17 030200052 นางสาว นฤมล ศรีสุข ภาษาไทย
18 030200053 นางสาว อรณรินทร์ โพธ์ิทอง ภาษาไทย
19 030200054 นางสาว อุมารินทร์ อู้ท้ึง ภาษาไทย
20 030200055 นางสาว สายยุพิน รังสวัสด์ิจิตร์ ภาษาไทย
21 030200056 นางสาว เกวลี ต้ังจิตต์ ภาษาไทย
22 030200057 นางสาว เสาวณี ล าไยหวานช่ืน ภาษาไทย
23 030200059 นางสาว ปภัสสร ล าดวล ภาษาไทย
24 030200060 นางสาว พรทิพย์ เฮงทองเลิศ ภาษาไทย
25 030200061 นางสาว อทิตยา รักอู่ ภาษาไทย
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1 030200062 นางสาว จินตนา ชาญสมร ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200063 นางสาว นิตยา ชูศรีจันทร์ ภาษาไทย 030200062 ถึง 030200067 , 
3 030200064 นางสาว นนทิยา เบ็ญพาด ภาษาไทย 030200069 ถึง 030200070 , 
4 030200065 นางสาว สุรัตติกานต์ ปกติ ภาษาไทย 030200072 ถึง 030200088
5 030200066 นาย กฤษดา กิมสาด ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 3
6 030200067 นางสาว ธนวรรณ วัลเลิศ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
7 030200069 นางสาว วรรณภา ยุทธสันติผล ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
8 030200070 นางสาว เขมิกา อ าไพสุนทร ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
9 030200072 นางสาว วันวิสาข์ ชมมี ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
10 030200073 นางสาว วิลาสินี พูลเดช ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 123
11 030200074 นางสาว จิตติภรณ์ โมกหลวง ภาษาไทย
12 030200075 นางสาว ระพีพรรณ วิเศษสิงห์ ภาษาไทย
13 030200076 นางสาว จันทนี ตระกูลน้ าพุพัฒนา ภาษาไทย
14 030200077 นางสาว สโรชา นุ่มเจริญ ภาษาไทย
15 030200078 นางสาว นภาวรรณ คงเข็ม ภาษาไทย
16 030200079 นางสาว ลัดดา สว่างใจธรรม ภาษาไทย
17 030200080 นาย พงศ์พัทธ์ หร่ิมฉ่ า ภาษาไทย
18 030200081 นางสาว กัณฑ์ณณัฐ ศรีราจันทร์ ภาษาไทย
19 030200082 นางสาว อังคณา ใจส ารวม ภาษาไทย
20 030200083 นางสาว อภิรดี มะลิลา ภาษาไทย
21 030200084 นางสาว มนัสตา ขันทอง ภาษาไทย
22 030200085 นางสาว ณัฐธิดา เณรจาที ภาษาไทย
23 030200086 นางสาว น้ าค้าง คงชู ภาษาไทย
24 030200087 นางสาว คัมภิรดา เนตรมณี ภาษาไทย
25 030200088 นาย วิทยา จันทร์งาม ภาษาไทย
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1 030200090 นางสาว ลลิตา หมู่ม่วง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200091 นาย พรชัย เหลืองประมวล ภาษาไทย 030200090 ถึง 030200098 , 
3 030200092 นาย บุตศรากรณ์ เมินเมือง ภาษาไทย 030200101 ถึง 030200102 , 
4 030200093 นางสาว ยศพร เทพเทียน ภาษาไทย 030200104 ถึง 030200115 , 
5 030200094 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เจนจิรา ศรีตะวัน ภาษาไทย 030200117 ถึง 030200118
6 030200095 นาย เสนาบดี รุ่งศรีกนก ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 4
7 030200096 นางสาว ณัฐชยา สุขเพีย ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 030200097 นางสาว สมิตานัน ดอนไพรอ่อน ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 030200098 นางสาว ศิริวรรณ ข าเจริญ ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
10 030200101 นางสาว ณัฐมน สุวรรณสิงห์ ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
11 030200102 นางสาว ชุติมณฑน์ สุภากุล ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 131
12 030200104 นางสาว ฤทัยมาศ เถ่ือนมา ภาษาไทย
13 030200105 นางสาว รัตติยา ค าบุตร ภาษาไทย
14 030200106 นางสาว อารีย์ ศรีแสงเมฆ ภาษาไทย
15 030200107 นางสาว วรรณวิมล ดัสกร ภาษาไทย
16 030200108 นางสาว ธัญญารัตน์ เกษร ภาษาไทย
17 030200109 นาย เกียรติศักด์ิ จุเฉย ภาษาไทย
18 030200110 นางสาว ศศินา ภูฆัง ภาษาไทย
19 030200111 นางสาว กิติยา สมบูรณ์ ภาษาไทย
20 030200112 นางสาว สุธิมา เกาะลอย ภาษาไทย
21 030200113 นางสาว ปริญญาพร แพงศรี ภาษาไทย
22 030200114 นางสาว มานิดา ครุธนาค ภาษาไทย
23 030200115 นาย ธนกาญจน์ สังข์สุวรรณ ภาษาไทย
24 030200117 นางสาว กัลย์สุดา ล าไยเสาวรส ภาษาไทย
25 030200118 นาย ภวัต เพ็งประเดิม ภาษาไทย
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1 030200119 นางสาว วิภาพร นิติพันธ์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200121 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นัทธมน อรชร ภาษาไทย 030200119 ,
3 030200122 นางสาว อาริสา เกตุสุวรรณ ภาษาไทย 030200121 ถึง 030200130 ,
4 030200123 นางสาว อรญา สายทอง ภาษาไทย 030200132 ถึง 030200133 ,
5 030200124 นางสาว ปิยวรรณ กะโห้แก้ว ภาษาไทย 030200136 ถึง 030200137 ,
6 030200125 นางสาว กาญจศิกา คล้ายข า ภาษาไทย 030200139 ถึง 030200144 ,
7 030200126 นางสาว สุนิสา คล้ายคลัง ภาษาไทย 030200146 ถึง 030200149 ,
8 030200127 นางสาว รุจิษยา สว่างประเสริฐ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 5
9 030200128 นาย ธีระ จันทร์สุข ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
10 030200129 นางสาว จิรภา ค าอ้าย ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
11 030200130 นางสาว ณัฐชนน ส าราญพันธ์ุ ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
12 030200132 นางสาว พรรณวิสา หว่านพืช ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
13 030200133 นางสาว สุรัตน์ สารีวงษ์ ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 132
14 030200136 นางสาว วัชรีพร นิลเพ็ง ภาษาไทย
15 030200137 นางสาว ณัฏฐ์ณรัณ บุญแก้ว ภาษาไทย
16 030200139 นางสาว อริษา ศรีสดสุข ภาษาไทย
17 030200140 นางสาว ธารารัตน์ เอมสมบูรณ์ ภาษาไทย
18 030200141 นางสาว วารีรัตน์ กล่ินถือศิล ภาษาไทย
19 030200142 นางสาว วรรณิศา บุญรัตนช่วง ภาษาไทย
20 030200143 นางสาว อ าพรรณ ขจิตสุวรรณ ภาษาไทย
21 030200144 นางสาว พรพนา ถนัดทวี ภาษาไทย
22 030200146 นาย เกรียงเดช มามีสุข ภาษาไทย
23 030200147 นางสาว รัชดาวรรณ ถ่ินวงษ์แดง ภาษาไทย
24 030200148 นางสาว หทัยชนก จานแก้ว ภาษาไทย
25 030200149 นาย สุทัศน์ สมหวัง ภาษาไทย
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1 030200150 นางสาว เพชรไพรินทร์ ช้างพลาย ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200151 นางสาว สุภาพร นาร่ัง ภาษาไทย 030200150 ถึง 030200154 , 
3 030200152 นางสาว เกวลี สมประสงค์ ภาษาไทย 030200157 ถึง 030200170 , 
4 030200153 นางสาว กาญจนาภา รังสินารา ภาษาไทย 030200173 ,030200175 ,
5 030200154 นางสาว หทัยชนก กลีบเมฆ ภาษาไทย 030200178 ถึง 030200179
6 030200157 นางสาว กฤษยาภรณ์ บัวชูก้าน ภาษาไทย 030200181 ถึง 030200182
7 030200158 นางสาว พรทิพย์ ทุ่มโมง ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 6
8 030200159 นางสาว ชุติกาญจน์ เหล็กเพชร ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
9 030200160 นางสาว ณชณาภา ภูมิทองรุ่งเรือง ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
10 030200161 นางสาว สุณีย์ ทองผาไฉไล ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
11 030200162 นางสาว จีราพร วิเศษสิงห์ ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
12 030200163 นาง กชกร สิทธิสร ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 133
13 030200164 นางสาว สุจิตรา ศรจันทร์ ภาษาไทย
14 030200165 นางสาว กุสุมา มาฮอด ภาษาไทย
15 030200166 นางสาว วันวิสา สมโภชน์ ภาษาไทย
16 030200167 นางสาว พจนีย์ ตะพัง ภาษาไทย
17 030200168 นางสาว ฐิติมา ค าหอม ภาษาไทย
18 030200169 นางสาว พิไลวรรณ สุขกากิจ ภาษาไทย
19 030200170 นางสาว ณิชนันทน์ ศรเดช ภาษาไทย
20 030200173 นาย นที กันสุด ภาษาไทย
21 030200175 นางสาว รัตนา ปรีชา ภาษาไทย
22 030200178 นางสาว นันทิชา ศรีรักษา ภาษาไทย
23 030200179 นาย สมพงษ์ สีลาจ้ัน ภาษาไทย
24 030200181 นางสาว พรรณนิดา สังขนิมิต ภาษาไทย
25 030200182 นางสาว ชลธิชา เหมสังวาลย์กุล ภาษาไทย
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1 030200183 นางสาว ปัทมวรรณ ทองพันธ์ุ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200184 นางสาว ณัฐสุดา แก้วชมร ภาษาไทย 030200183 ถึง 030200185 , 
3 030200185 นาย ธิติ อ่วมน้อย ภาษาไทย 030200187 ,
4 030200187 นางสาว ชุติมา หนูขาว ภาษาไทย 030200190 ถึง 030200194 ,
5 030200190 นางสาว อุษา พรมเสน ภาษาไทย 030200196 ถึง 030200202 ,
6 030200191 นางสาว พราวมณี แก้วพิทักษ์ ภาษาไทย 030200204 ถึง 030200212
7 030200192 นางสาว อมราพร บุญราชสุวรรณ์ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 7
8 030200193 นางสาว วรัญญา สุวรรณพงศ์ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
9 030200194 นางสาว สมฤดี ล าใยเจริญ ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
10 030200196 นางสาว วศินี ส่งศรี ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
11 030200197 นางสาว นันทนา พลีเพ่ือชาติ ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
12 030200198 นางสาว เจนจิรา ทองไทย ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 134
13 030200199 นางสาว พุทธชาติ หาญประจันทร์ ภาษาไทย
14 030200200 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์เพ็ง ภาษาไทย
15 030200201 นาย จักพงษ์ บุญอุบล ภาษาไทย
16 030200202 นางสาว สุพิชา จันทบัตร์ ภาษาไทย
17 030200204 นาย สุริยา แท่งทองหลาง ภาษาไทย
18 030200205 นาย วิชาธร สังขเวโรจน์ ภาษาไทย
19 030200206 นางสาว อัมพวรรณ ธารนารา ภาษาไทย
20 030200207 นางสาว แก้วมณี รักแสง ภาษาไทย
21 030200208 นางสาว ลักขณา โพธ์ิศรีทอง ภาษาไทย
22 030200209 นางสาว กฤษณา เนินทองผา ภาษาไทย
23 030200210 นางสาว ประกายกานต์ ศึกษา ภาษาไทย
24 030200211 นางสาว จุฑามาศ อมรจิตรเวชกุล ภาษาไทย
25 030200212 นางสาว หยาดพิรุณ เปรมปรี ภาษาไทย
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1 030200214 นาย เทพพิทักษ์ พลอยดอนคา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200215 นางสาว สาวิตรี เทศหนองขุย ภาษาไทย 030200214 ถึง 030200218 , 
3 030200216 นางสาว อนันตญา เจริญจิตต์ ภาษาไทย 030200220 , 
4 030200217 นางสาว รสริน ขุนยวง ภาษาไทย 030200222 ถึง 030200224 ,
5 030200218 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อยู่ยุติ ภาษาไทย 030200226 ถึง 030200227 ,
6 030200220 นางสาว พรทิพย์ เนียมหอม ภาษาไทย 030200229 ถึง 030200241 ,
7 030200222 นางสาว สิริกานต์ น้าสุวรรณ ภาษาไทย 030200244
8 030200223 นางสาว เตือนใจ แก่นไม้อ่อน ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 8
9 030200224 นาย สยาม แซ่รี ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
10 030200226 นางสาว ปานรดา บุญศรีรอด ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
11 030200227 นางสาว ปิยาพัชร ศรีบุญไชย ภาษาไทย อ าเภอท่าม่วง
12 030200229 นางสาว สาวิตรี อินทรักษา ภาษาไทย จังหวัดกาญจนบุรี
13 030200230 นาย กิตติ ศรีบริบูรณ์ ภาษาไทย อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 135
14 030200231 นาย ปรมาภรณ์ ร่มโพธ์ิรี ภาษาไทย
15 030200232 นางสาว โชษิตา มีทรัพย์ม่ัน ภาษาไทย
16 030200233 นางสาว นิตยา แก้วนันท์ ภาษาไทย
17 030200234 นาง กฤติยา อร่ามศรี ภาษาไทย
18 030200235 นางสาว ไพลิน อินทร์ส าราญ ภาษาไทย
19 030200236 นาย ณัฐชานน ทองครบุรี ภาษาไทย
20 030200237 นาย อันดามัน พิมเสน ภาษาไทย
21 030200238 นางสาว ภทรพรรณ พันธ์ฮุน ภาษาไทย
22 030200239 นางสาว หทัยกาญจน์ ดวงตา ภาษาไทย
23 030200240 นางสาว เบญจวรรณ ร่ืนภาคบุตร ภาษาไทย
24 030200241 นางสาว กาญจนา เหมือนสุวรรณ์ ภาษาไทย
25 030200244 นางสาว สิริกร วิจิตรศิริโชติ ภาษาไทย
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1 030200245 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงสว่าง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 
2 030200246 นางสาว เจนจิรา ม่ิงขวัญ ภาษาไทย 030200245 ถึง 030200253 ,
3 030200247 นางสาว ยุวดี ห่อทอง ภาษาไทย 032700001 ถึง 032700005 ,
4 030200248 นาย กิตติพงษ์ เย็นกาย ภาษาไทย 032700007 , 
5 030200249 นาย จิรายุ ลูกอินทร์ ภาษาไทย 032700009 ถึง 032700013 , 
6 030200250 นางสาว รัชนี โพหิน ภาษาไทย 032700015 ถึง 032700019
7 030200251 นาย ภาณุวิชญ์ บานไม่รู้โรย ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 9
8 030200252 นางสาว ศิรินภา รอดสว่าง ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
9 030200253 นาย กุลพงศ์ จงถวิล ภาษาไทย ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
10 032700001 นาย ศุภวิชญ์ ขาวระลึก พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
11 032700002 นาย วีระยุทธ ลินลา พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032700003 นาย สมศักด์ิ พงษ์สุทัศน์ พลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 136
13 032700004 นางสาว พิชญา กัณหา พลศึกษา
14 032700005 นาย บรรพต บุญชู พลศึกษา
15 032700007 นางสาว สายฝน ครุฑศิริ พลศึกษา
16 032700009 นางสาว รวิวรรณ โพธ์ิชะอุ่ม พลศึกษา
17 032700010 นางสาว มนรดา จีระกุล พลศึกษา
18 032700011 นาย ศตวรรษ แซ่ว่าง พลศึกษา
19 032700012 นาย กิตติภณ จันทร์มาก พลศึกษา
20 032700013 ว่าท่ีร้อยตรี นิพล เป่ียมพิไชย พลศึกษา
21 032700015 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ สีสังข์ พลศึกษา
22 032700016 นาย วงศกร วงศ์ระพี พลศึกษา
23 032700017 นาย ประพัฒน์ ชาวบางพรหม พลศึกษา
24 032700018 นางสาว วรวรรณ เปรมทอง พลศึกษา
25 032700019 นาย พูนเกียรติ นิติประพุทธ พลศึกษา
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1 032700020 นาย ธุวานนท์ ใจซ่ือ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700021 นางสาว บูรยา ไชยแสน พลศึกษา 032700020 ถึง 032700024 , 
3 032700022 นางสาว สิริยากร รูปสม พลศึกษา 032700026 ถึง 032700031 , 
4 032700023 นาย อรรถนนท์ อ่ิมศิริ พลศึกษา 032700033 ถึง 032700044 , 
5 032700024 นาย ศตวรรษ ตันเจริญ พลศึกษา 032700046 ถึง 032700047 
6 032700026 นางสาว กรรณิการ์ เน้ือแตงเย็น พลศึกษา ห้องสอบท่ี 10
7 032700027 นางสาว กมลชนก คงหาญ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 032700028 นางสาว สุปรียา ภานุภัสสรกุล พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 032700029 นาย สิทธิชัย บวบทอง พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
10 032700030 นางสาว วัชราภรณ์ โพธิพันธ์ พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032700031 นาย พิชิต ผิวแดง พลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 141
12 032700033 นางสาว สุพรรณษา อุ่นศิริ พลศึกษา
13 032700034 นาย พรเทพ ตรีภพ พลศึกษา
14 032700035 นางสาว อรทัย หอมดอกพลอย พลศึกษา
15 032700036 นาย วุฒิภัทร แสงจันทร์ พลศึกษา
16 032700037 นาย กฤษฏ์ มารัศมี พลศึกษา
17 032700038 นาย อิสเรศ ม่ันคง พลศึกษา
18 032700039 นาย วิษณุ ชุมค า พลศึกษา
19 032700040 นาย กฤตภาส วิชิตสรรค์ พลศึกษา
20 032700041 นาย พีระพัฒน์ มีผล พลศึกษา
21 032700042 นางสาว มนพร เพ่ิมทอง พลศึกษา
22 032700043 ว่าท่ีร้อยตรี ศิริชัย ประเสริฐกุล พลศึกษา
23 032700044 นางสาว ปนัดดา วัฒถากุล พลศึกษา
24 032700046 นางสาว ชญานินทร์ พวงทอง พลศึกษา
25 032700047 นาย ปองพล เวที พลศึกษา
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1 032700048 นางสาว วรรณผกา สถาปิตานนท์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700050 นาย ณัฐพล เหมาเพ็ชร พลศึกษา 032700048 ,
3 032700051 นาย ณรงค์ชัย สายมาอินทร์ พลศึกษา 032700050 ถึง 032700061 ,
4 032700052 นางสาว ภาวินี พิมพ์ใหญ่ พลศึกษา 032700063 ถึง 032700069 ,
5 032700053 นาย อาทิตย์ จรเข้ พลศึกษา 032700071 ถึง 032700075
6 032700054 นาย ทศพล บ ารุงศรี พลศึกษา ห้องสอบท่ี 11
7 032700055 นางสาว ราตรี สาลิตุล พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 032700056 นาย วัชระ หลักเพชย์ พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 032700057 นาย สุทธิการณ์ สุทธิประภา พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
10 032700058 นาย วิเชษฐ์ วิชัยวงษ์ พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032700059 นาย เดชบัณฑิต ผ่องกัล พลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 143
12 032700060 นางสาว พรรธน์ชญมน มาตทิพย์ พลศึกษา
13 032700061 นาย ชัชวิทย์ วังแก้ว พลศึกษา
14 032700063 นาย ตะวัน มากวงษ์ พลศึกษา
15 032700064 นางสาว วนิตา สมสิบ พลศึกษา
16 032700065 นาย ยุทธภูมิ ถาตุ้ย พลศึกษา
17 032700066 นางสาว รวิษา เปล่ียนเท่ียงธรรม พลศึกษา
18 032700067 นาย ปฐวี สกุลวงศ์ไพบูลย์ พลศึกษา
19 032700068 นางสาว กมลพร หงษ์เอ่ียม พลศึกษา
20 032700069 นาย จิรเกียรต์ิ ศรีสวัสด์ิ พลศึกษา
21 032700071 นาย วัชรา เหลืองวิลัย พลศึกษา
22 032700072 นาย ชัยราช โตแก้ว พลศึกษา
23 032700073 นางสาว มนัสชนก แสงอรุณ พลศึกษา
24 032700074 นางสาว ศุภรัตน์ ผาทอง พลศึกษา
25 032700075 นางสาว รัตนา กลีบทอง พลศึกษา
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 032700076 นาย ภาณุเดช เนตรสว่าง พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700077 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพันธ์ มาลัย พลศึกษา 032700076 ถึง 032700084 , 
3 032700078 นาย ราชันย์ กลีบเทศ พลศึกษา 032700086 ถึง 032700092 , 
4 032700079 นางสาว จิตราภรณ์ ณรงค์ไชย พลศึกษา 032700094 ถึง 032700097 , 
5 032700080 นาย ตุลา ทิมแนวรบ พลศึกษา 032700100 ถึง 032700104
6 032700081 นาย คุณบุตร เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 12
7 032700082 นางสาว พัชรี ใจดีเลิศ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 032700083 นาย ภูวเดช เป่ียมคล้า พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 032700084 นาย ภานุพงศ์ ภู่โคกหวาย พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
10 032700086 นาย สมเกียรต์ิ เชียงพา พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032700087 นางสาว แสงรวี ศรีฉ่ าพันธ์ุ พลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 144
12 032700088 นาย ชัชวาล ค าพิระ พลศึกษา
13 032700089 นางสาว ธนัญญา พรมมา พลศึกษา
14 032700090 นางสาว เปรมรัศมี พานแก้ว พลศึกษา
15 032700091 นาย รัตนกานต์ รัตนมุณี พลศึกษา
16 032700092 นางสาว ฐิตินันท์ ยางงาม พลศึกษา
17 032700094 นางสาว สิริรัตน์ อุ้มไกร พลศึกษา
18 032700095 นาย ปิยวัฒน์ ต้ังพรชัย พลศึกษา
19 032700096 นางสาว ดวงฤทัย ผาภูมิสมบูรณ์ พลศึกษา
20 032700097 นาย สุทธิพงษ์ ยางสวย พลศึกษา
21 032700100 นางสาว ณพิศา โชติสังข์ พลศึกษา
22 032700101 นาย เปรมปรีด์ิ ปัญจะรักษ์ พลศึกษา
23 032700102 นาย นพดล หมายป่ันกลาง พลศึกษา
24 032700103 นาย สมพร ทองมา พลศึกษา
25 032700104 นาย ชนินทร์ กล่ินมาลี พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 032700106 นาย ทรงเกียรติ สุทธิจิต พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700107 นาย เอกภพ โภคา พลศึกษา 032700106 ถึง 032700108 , 
3 032700108 นาย ศราวุฒิ โนนทิง พลศึกษา 032700110 ถึง 032700119 , 
4 032700110 นางสาว นวียา อ่อนดิษฐ พลศึกษา 032700121 ถึง 032700132
5 032700111 นาย ปิยะ ศรีเมฆ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 13
6 032700112 นาย รัฐเขต ขัดบง พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
7 032700113 นาย รณกร ศักดี พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
8 032700114 นาย กีรติ สันติวงศ์งาม พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
9 032700115 นาย อาชัญณัฐ อ่อนละออ พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
10 032700116 ว่าท่ีร้อยตรี นวพล เขตภัทรพาณิชย์ พลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 145
11 032700117 นาย ถานวัฒน์ สีรี พลศึกษา
12 032700118 นางสาว สุมาลี ทรงกลด พลศึกษา
13 032700119 นาย วันเฉลิม เกษรบัว พลศึกษา
14 032700121 นาย สิขรินทร์ โพธิบุตร พลศึกษา
15 032700122 นางสาว ณัฐฐินันท์ วีระเสนีย์วัฒน์ พลศึกษา
16 032700123 นาย วราพล ทรายทอง พลศึกษา
17 032700124 นาย ภาณุวัฒน์ ภิรมย์พูล พลศึกษา
18 032700125 นาย ชัยณรงค์ ป้องค า พลศึกษา
19 032700126 นาย อัครนันท์ ม่ันคง พลศึกษา
20 032700127 นาย สันต์ ก่ิงมณี พลศึกษา
21 032700128 นาย วีรพล พานะกิจ พลศึกษา
22 032700129 นาย พิชาติ แซ่จ๋าว พลศึกษา
23 032700130 นาย อภิวัฒน์ หนูขาว พลศึกษา
24 032700131 นาย ชัยวิทย์ ถาวรกุล พลศึกษา
25 032700132 นาย ธวัชชัย ใหญ่ย่ิง พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 032700133 นาย วีรยุทธ สัจจะสังข์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700134 นางสาว อมรภัค นิธิปฏิคม พลศึกษา 032700133 ถึง 032700136 ,
3 032700135 นางสาว นุชนาถ จินดาวุฒิกรณ์ พลศึกษา 032700138 ถึง 032700147 ,
4 032700136 นาย จตุรงค์ สาสิงห์ พลศึกษา 032700149 ,
5 032700138 นางสาว ณัฏฐ์รดา พิสุทธ์ิเกษมบุญ พลศึกษา 032700151 ถึง 032700152 ,
6 032700139 นาง จิรฐา พ่ึงผล พลศึกษา 032700154 ถึง 032700155 ,
7 032700140 นาย จักรินทร์ ผ่องใส พลศึกษา 032700158 ถึง 032700163
8 032700141 นาย จิระศักด์ิ เขียวหวาน พลศึกษา ห้องสอบท่ี 14
9 032700142 นางสาว แต้ม ศัทธาพงษ์ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
10 032700143 นาย พัทธพล มิตรสงเคราะห์ พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
11 032700144 นาย ประกฤษฎ์ิ ทัณกาศ พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
12 032700145 นาย ประภาส จ านงกุล พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 032700146 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปณิดา ชักชวน พลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 146
14 032700147 นาย ฐิรวัฒน์ แก้วบุญเพ่ิม พลศึกษา
15 032700149 นาย อ าพล มะลิป่า พลศึกษา
16 032700151 นาย ภัทรกฤต แก้วเลาขวัญ พลศึกษา
17 032700152 นาย บัณฑิต อุ่นทรัพย์ พลศึกษา
18 032700154 นาย ภาณุพันธ์ เขียวไสว พลศึกษา
19 032700155 นางสาว ดารินี ถ่ินเจริญงาม พลศึกษา
20 032700158 นาย พรหมมาตร์ ศรีนิล พลศึกษา
21 032700159 นาย เกียรติชัย ดอกพรม พลศึกษา
22 032700160 นางสาว แก้วกัญญา มานะดี พลศึกษา
23 032700161 นาย พงศ์ปณต หมันประสงค์ พลศึกษา
24 032700162 นาย สมหวัง ช าพาลี พลศึกษา
25 032700163 นางสาว โยษิตา นนทารักษ์ พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 032700165 นาย อนิวัฒน์ จันทร์อนันต์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700166 นาย ภานุวัฒน์ บ้านกลางสมภพ พลศึกษา 032700165 ถึง 032700167 , 
3 032700167 นาย วิจิตร จุ้ยเอ่ียม พลศึกษา 032700169 ถึง 032700174 ,
4 032700169 นาย โสภาค มากุล พลศึกษา 032700176 ,
5 032700170 นาย ศุภัทษร บุญเทียม พลศึกษา 032700178 ถึง 032700192
6 032700171 นาย วุฒิกรณ์ สระทองล่ัน พลศึกษา ห้องสอบท่ี 15
7 032700172 นาย ชัยชนะ ทองผาโศภา พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 032700173 นาย ณัฐดนัย สุขศรี พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 032700174 นางสาว เบญจมาศ ฉิมเพ็ชย์ พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
10 032700176 นาย อ านวย ใยดี พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032700178 นาย จตุพร ค้ าประเสริฐ พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 2 ห้อง 10022
12 032700179 นางสาว อังคณางค์ มะโนเก๋ียง พลศึกษา
13 032700180 นาย ธัญเทพ เช้ือทอง พลศึกษา
14 032700181 นางสาว ปิยนุช แซ่ด่าน พลศึกษา
15 032700182 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปาริชาติ สดใส พลศึกษา
16 032700183 นาย พงศภัค จิตเมือง พลศึกษา
17 032700184 นาย ชาญณรงค์ สมภาร พลศึกษา
18 032700185 นาย ศุภกฤต ธนวรรณ พลศึกษา
19 032700186 นาย สุรัต นาสวนจ ารัส พลศึกษา
20 032700187 นาย สหรัฐ เทียนแย้ม พลศึกษา
21 032700188 นาย ชัชวาล ทองเช้ือ พลศึกษา
22 032700189 นางสาว ลัดดาภรณ์ ไชยค า พลศึกษา
23 032700190 นาย อุทัย กิจประสงค์ พลศึกษา
24 032700191 นาย วัชรากร ด้วงเดช พลศึกษา
25 032700192 นาย ปฐวี ธรรมจง พลศึกษา
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
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1 032700193 นาย สุรศักด์ิ เหล่าเอ่ียม พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700194 ว่าท่ีร้อยตรี เสกศิลป์ รัตนา พลศึกษา 032700193 ถึง 032700200 , 
3 032700195 นางสาว จารุวรรณ กล่ินบุปผา พลศึกษา 032700202 ,
4 032700196 นาย มนูญ แผนสมบูรณ์ พลศึกษา 032700205 ถึง 032700207 ,
5 032700197 นาย สุรเดช สังเกตุการณ์ พลศึกษา 032700209 ถึง 032700221
6 032700198 นางสาว อารียา เกษร์สิรินทร พลศึกษา ห้องสอบท่ี 16
7 032700199 นาย ธรรมนูญ น้ าดอกไม้ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 032700200 นาย ปริวัฒน์ ศรีจรรยา พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 032700202 นาย ศุภกิตต์ิ กะพุก พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
10 032700205 นางสาว เพชรไพลิน พนาสุขสันต์ พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032700206 นาย อัจฉริยะ มาแก้ว พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 2 ห้อง 10023
12 032700207 นาย นภดล เถาวัล พลศึกษา
13 032700209 นาย เจตรินทร์ ใคร่ครวญ พลศึกษา
14 032700210 นาย ประกาศิต ทวีศรี พลศึกษา
15 032700211 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กรรณิกา พิเศษทัก พลศึกษา
16 032700212 นาย กิจณรงค์ ไกรทอง พลศึกษา
17 032700213 นางสาว สุนิสา ช่ืนจิตรชม พลศึกษา
18 032700214 นาย เอกสิทธ์ิ สุขลาภ พลศึกษา
19 032700215 นาย ธรรมนูญ ประทุมสูตร พลศึกษา
20 032700216 นางสาว สุทธิญา ชลวิถี พลศึกษา
21 032700217 นางสาว อุรชา แสนธนู พลศึกษา
22 032700218 นาย พงษ์นรินทร์ ประสงค์เงิน พลศึกษา
23 032700219 นาย นัฐพงศ์ ช านิเขตรการณ์ พลศึกษา
24 032700220 นาย ธเนศร์ ติยาภักด์ิ พลศึกษา
25 032700221 นาย อนาวิล ค าปาน พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 032700222 นาย นิธินันท์ วิมลพันธ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ
2 032700223 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศุภศิริ แต้มทอง พลศึกษา 032700222 ถึง 032700224 , 
3 032700224 นาย ยุทธนา ไม้เจ็ง พลศึกษา 032700226 ,
4 032700226 นาย สัพฑล เหมือนมี พลศึกษา 032700229 ถึง 032700231 ,
5 032700229 นางสาว สุกัญญา เฟ็นด้ี พลศึกษา 032700233 ถึง 032700235 ,
6 032700230 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง น้ าค้าง โชคทองทวีคูณ พลศึกษา 032700240 ถึง 032700244 ,
7 032700231 นาย รัชชานนท์ ขาววงศ์ พลศึกษา 032700246 ถึง 032700252 ,
8 032700233 นาย นลธวัช กอเซ็ม พลศึกษา 032700255 ถึง 032700257
9 032700234 นางสาว เสาวนีย์ พิทักษ์ภูผา พลศึกษา ห้องสอบท่ี 17
10 032700235 นาย ทักษ์ดนัย แสงแก้วเขียว พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
11 032700240 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรพิมล ยางเย่ียม พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
12 032700241 นาย พันธกานต์ นุชนารถ พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
13 032700242 นาย ไทรงาม เจนท่องไพร พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
14 032700243 นาย สุรศักด์ิ กันทรพิมาน พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 2 ห้อง 10024
15 032700244 นาย กิตติ ดิษฐกระจันทร์ พลศึกษา
16 032700246 นาย อติชาติ อู่สุวรรณ พลศึกษา
17 032700247 นางสาว จุฑาทิพย์ อินทรเกตุ พลศึกษา
18 032700248 นาย ชนาธิป สวัสด์ิชม้าย พลศึกษา
19 032700249 นางสาว สุกัญญา เบ้าหล่อ พลศึกษา
20 032700250 นางสาว พัชรี จงจินากูล พลศึกษา
21 032700251 นาย ภัทรพล ดีกาว พลศึกษา
22 032700252 นาย สุวรรณ ตระกลรวี พลศึกษา
23 032700255 นาย ภูมิสิทธ์ิ เสตะพันธ์ พลศึกษา
24 032700256 นาย วราวิทย์ ศรีเหรา พลศึกษา
25 032700257 นาย พชรดนัย นาคจุ้ย พลศึกษา
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 032700258 นางสาว ลักขณา คูหา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700259 นาย สามารถ ขดภูเขียว พลศึกษา 032700258 ถึง 032700259 , 
3 032700261 นางสาว โชติรส กัณหรัตน์ พลศึกษา 032700261 ถึง 032700268 , 
4 032700262 นาย ศรัญ จันทะเเพน พลศึกษา 032700270 ถึง 032700271 , 
5 032700263 นางสาว พิชญา ซาล้ิม พลศึกษา 032700273 ถึง 032700274 , 
6 032700264 นาย อภิลักษณ์ เหรียญทอง พลศึกษา 032700276 ถึง 032700277 , 
7 032700265 นาย เอกพล เกิดไพบูลย์ พลศึกษา 032700279 ถึง 032700284 , 
8 032700266 นางสาว วรารัตน์ เพชรนาดี พลศึกษา 032700287 ถึง 032700288 , 
9 032700267 นาย วรินทร สังขละบุตร พลศึกษา 032700290 ,

10 032700268 นาย ณรงค์ศักด์ิ ดอกสร้อย พลศึกษา ห้องสอบท่ี 18
11 032700270 นางสาว ฉวี พันธ์คง พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
12 032700271 นาย วิรัชย์พล เขียวสะอาด พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
13 032700273 นาย อลงกรณ์ คนไว พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
14 032700274 นาย ภานุพงศ์ ทรัพย์สมบัติ พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
15 032700276 นาย กานตวีร์ ขาวสะอาด พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 2 ห้อง 10025
16 032700277 นาย มงคลชัย ศรีอินทร์สุทธ์ิ พลศึกษา
17 032700279 นางสาว สิริรัตน์ เจริญวงษา พลศึกษา
18 032700280 นางสาว คีตภัทร อยู่ม่ัน พลศึกษา
19 032700281 นาย ภาณุวัฒน์ อินต๊ะถา พลศึกษา
20 032700282 นาย ฤทธิเดช จันทร์สุทนพจน์ พลศึกษา
21 032700283 นาย ณัฐพงศ์ แม้นทิม พลศึกษา
22 032700284 นางสาว วริศรา ค าหอม พลศึกษา
23 032700287 นางสาว วิไลลักษณ์ ทัพบุญมี พลศึกษา
24 032700288 นาย ชญนนท์ คล้ายชู พลศึกษา
25 032700290 นาย ศิวดล ทับทิมใส พลศึกษา
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ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 032700291 นางสาว พรพิมล ขอนแก่น พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700292 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย ไกรทองสุข พลศึกษา 032700291 ถึง 032700299 , 
3 032700293 นาย เกรียงไกร เกิดบุญมี พลศึกษา 032700301 ถึง 032700304 , 
4 032700294 นางสาว อังคณา ภู่ทอง พลศึกษา 032700308 ถึง 032700316 , 
5 032700295 นาย ณัฐพงศ์ ป้ันทองค า พลศึกษา 032700318 ,
6 032700296 นาย เฉลิมพล มาลาพงษ์ พลศึกษา 032700320 ถึง 032700321
7 032700297 นาย ประเสริฐ ใจกระสันต์ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 19
8 032700298 นาย ธนากร โยธาสอน พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
9 032700299 นาย วรกมล เดชามรกุล พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
10 032700301 นาย ปภณ ผิวทองงาม พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
11 032700302 นาย ปิยพล เสือส่าน พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032700303 นาย พิริยะ พวงพิกุล พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 3 ห้อง 10032
13 032700304 นาย ยุทธนา หาสุข พลศึกษา
14 032700308 นางสาว กนกพลอย ผิวผ่อง พลศึกษา
15 032700309 นาย ทศพล สุขใส พลศึกษา
16 032700310 นาย สมยศ ประกินัง พลศึกษา
17 032700311 นางสาว ปกเกศ ปู่ด า พลศึกษา
18 032700312 นาย นเรศ ครองรูป พลศึกษา
19 032700313 นางสาว สุพรรษา ใชยมาลี พลศึกษา
20 032700314 นาย จักรกฤษณ์ จาดปล้ืม พลศึกษา
21 032700315 นาย อริญชัย น้ าใจตรง พลศึกษา
22 032700316 นาย ทวีทรัพย์ เพ่ิมพูล พลศึกษา
23 032700318 นางสาว จุฬารักษ์ แก้วบุตร พลศึกษา
24 032700320 นางสาว ธนธรณ์ เจนกิจรุ่งเรือง พลศึกษา
25 032700321 นางสาว จันทร์ดี เต่อเน่อ พลศึกษา
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 032700322 นางสาว อภิญญา พรหมบุตร พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700324 นาย อนุวัฒน์ บุญศรี พลศึกษา 032700322 ,
3 032700325 นางสาว จีรวรรณ สุนทรา พลศึกษา 032700324 ถึง 032700347
4 032700326 นางสาว กุลภา เผดิมรอด พลศึกษา ห้องสอบท่ี 20
5 032700327 นาย ฉัตรเทพ สมิงทัพ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
6 032700328 นางสาว สุพรรณรัตน์ เป้ียฝ้ัน พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
7 032700329 นางสาว จันจิรา เตรียมทอง พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
8 032700330 นางสาว เอมวดี ใคร่ครวญ พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
9 032700331 นางสาว พัชรา วังนาค พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 3 ห้อง 10033
10 032700332 นาย ภูวนาท แจ้งทอง พลศึกษา
11 032700333 นาย อมรเทพ ช่อสะอึก พลศึกษา
12 032700334 นางสาว นันทิดา พุทธะสิน พลศึกษา
13 032700335 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุทธนุช พัฒชนะ พลศึกษา
14 032700336 นาย สิทธิพล เกษร พลศึกษา
15 032700337 นาย ชาตรี เจริญสิน พลศึกษา
16 032700338 นางสาว ธนาภรณ์ คงศิลา พลศึกษา
17 032700339 นางสาว สุนิตา โคกสีอ านวย พลศึกษา
18 032700340 นางสาว ภคณัช ทรัพย์บ ารุง พลศึกษา
19 032700341 นาย ประนด งามละม้าย พลศึกษา
20 032700342 นาย เกียรติศักด์ิ ล่าดี พลศึกษา
21 032700343 นาย อภิรักษ์ จุลทรักษ์ พลศึกษา
22 032700344 นางสาว ชิดชนก อยู่เอ่ียม พลศึกษา
23 032700345 นาย ภาณุภัทร ปลีบุตร พลศึกษา
24 032700346 นาย ศิลประชา สังข์ทอง พลศึกษา
25 032700347 นาย อริย์ธัช ศิริพยาบาล พลศึกษา
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 032700348 นาย เตชิณท์ บุรวัฒน์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ
2 032700349 นางสาว สุภาวดี ผุยหนองโพธ์ิ พลศึกษา 032700348ถึง 032700372 
3 032700350 นาย เอกพงษ์ บุญคุ้ม พลศึกษา ห้องสอบท่ี 21
4 032700351 นาย จักรกฤษณ์ มะม่วงชุม พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
5 032700352 นาย วาทิน มะมี พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
6 032700353 นางสาว พิชามญช์ุ เล็กรัด พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
7 032700354 นางสาว ศิริวรรณ อินทบุตร พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
8 032700355 นาย เจตวัฒน์ แก้ววรรณา พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 3 ห้อง 10034
9 032700356 นาย เฉลิมชัย นงค์ทอง พลศึกษา
10 032700357 นาย พงษ์เพชร พงษ์ล้ าเลิศ พลศึกษา
11 032700358 นาย วิรุฬห์ เหลืองทอง พลศึกษา
12 032700359 นาย พลวัฒน์ ม่ังมี พลศึกษา
13 032700360 นาย ณัฐวุฒิ เกิดน้อย พลศึกษา
14 032700361 นางสาว ณัฐนรี วนพานิช พลศึกษา
15 032700362 นาย สัมฤทธ์ิ คมข า พลศึกษา
16 032700363 นาย อนุกูล ปุยเงิน พลศึกษา
17 032700364 นาย อลงกต แอ่นเพชร พลศึกษา
18 032700365 นาย วัฒนา ยาเณร พลศึกษา
19 032700366 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วบัวดี พลศึกษา
20 032700367 นาย สุรชัย กุลธกาญจน์ พลศึกษา
21 032700368 นาย กันตพงศ์ ลายเสมา พลศึกษา
22 032700369 นาย ปิยวัตร ค าศัพท์ พลศึกษา
23 032700370 นาย ฐธนกรยศ โพธ์ิพล พลศึกษา
24 032700371 นาย กิตติชัย หูทิพย์ พลศึกษา
25 032700372 นางสาว ภิญญา บุญรอด พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

สนามสอบท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

1 032700373 นาย ชินภัทร วิริยะโรจน์สกุล พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032700374 นางสาว สุมินตรา คังดงเค็ง พลศึกษา 032700373 ถึง 032700376 ,
3 032700375 นาย สุเมธ ศรีสังวรณ์ พลศึกษา 032700378 ,
4 032700376 นาย สิทธิชัย ห้วยหงษ์ทอง พลศึกษา 032700380 ถึง 032700383 ,
5 032700378 นาย วุฒิชัย ค าวิชิต พลศึกษา 032700385 ถึง 032700392
6 032700380 นางสาว พิชานันท์ สวนจรูญ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 22
7 032700381 นาย พงศกร ค าเรือง พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี
8 032700382 นาย อาณัต เงินบาท พลศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลท่าล้อ
9 032700383 นาย วิษณุ ต้ังทรัพย์มณีโชติ พลศึกษา อ าเภอท่าม่วง
10 032700385 นาย ชเยศ พ่ึงพา พลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032700386 นางสาว จารุวรรณ วรรณเลิศ พลศึกษา อาคาร 100 ปี ช้ัน 4 ห้อง 10035
12 032700387 นาย เกียรติศักด์ิ พงเพา พลศึกษา
13 032700388 นาย ช านาญ โฉมงาม พลศึกษา
14 032700389 นาย ไกรสร ธาราสวัสด์ิศิริ พลศึกษา
15 032700390 นางสาว กิติญา กุดเกียรติเกียร พลศึกษา
16 032700391 นาย วันเฉลิม เสาศิริ พลศึกษา
17 032700392 นาย สมโชค ส าราญมาก พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 032000001 นางสาว ทิพรัตน์ อนันต์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000004 นางสาว ปาริชาติ นาชัยเร่ิม สังคมศึกษา 032000001 , 032000004 , 
3 032000006 นางสาว นิตยา เหมสี สังคมศึกษา 032000006 ถึง 032000011 , 
4 032000007 นางสาว ฐิติมา ภู่ระหงษ์ สังคมศึกษา 032000014 ถึง 032000015 , 
5 032000008 นางสาว บงกช ตันละมัยงาม สังคมศึกษา 032000017 ถึง 032000018 , 
6 032000009 นางสาว รุจิกาญจน์ เช้ืออยู่ สังคมศึกษา 032000020 ถึง 032000022 , 
7 032000010 นางสาว นิภา เหมือนอ้อย สังคมศึกษา 032000025 ,
8 032000011 นาง เบญจวรรณ พิมลา สังคมศึกษา 032000027 ถึง 032000028 ,
9 032000014 นางสาว ปรียาวดี วัลลา สังคมศึกษา 032000030 ถึง 032000031 ,
10 032000015 นางสาว วันทกาญจน์ พจนารถ สังคมศึกษา 032000033 ถึง 032000037 ,
11 032000017 นาย อภิชาติ สาระศาลิน สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 1
12 032000018 นางสาว ธิติมา บัวบาน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

13 032000020 นาย อภิวัฒน์ ศิริ สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
14 032000021 นางสาว เจียระไน พันแสน สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
15 032000022 นาย วีรยุทธ เจนอภิธรรม สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
16 032000025 นางสาว สุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 722
17 032000027 นางสาว สุณิสา วิเศษผา สังคมศึกษา
18 032000028 นางสาว ปารตี ชีวังกูล สังคมศึกษา
19 032000030 นางสาว บงกช เอมทอง สังคมศึกษา
20 032000031 นางสาว ชลิตา เปล่ียนทับ สังคมศึกษา
21 032000033 นางสาว ปาลดา คล้ายคลึง สังคมศึกษา
22 032000034 นางสาว ขนิษฐา แย้มสวน สังคมศึกษา
23 032000035 นางสาว ชลกาญจน์ พุทธรัตน์ สังคมศึกษา
24 032000036 นาย เอกพล ถิระธาดากุล สังคมศึกษา
25 032000037 นาย ศรุต ม่ิงเจริญทรัพย์ สังคมศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 032000038 นางสาว พรปวีณ์ เรืองเช้ือเหมือน สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000039 นางสาว อริศรา ไทยพรหมทัต สังคมศึกษา 032000038 ถึง 032000043 , 
3 032000040 นาย วันฉัตร ค าปาน สังคมศึกษา 032000045 ถึง 032000048 , 
4 032000041 นาย เสาวภาคย์ อินทจร สังคมศึกษา 032000050 ถึง 032000064
5 032000042 นางสาว มัชชไมพร แพรจิตร์ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 2
6 032000043 นาย วีระศักด์ิ ฉ่ าสดใส สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

7 032000045 นางสาว ชลิตา ต่ิงชุ่ม สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
8 032000046 นางสาว กันย์สินี สอนพินิจ สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
9 032000047 นางสาว กานต์ธิดา สอนสอาด สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
10 032000048 นางสาว มณี แขนสูงเนิน สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 723
11 032000050 นางสาว ฌัชญา พรหมชนะ สังคมศึกษา
12 032000051 นางสาว สุภาภรณ์ ภูฆัง สังคมศึกษา
13 032000052 นางสาว นัดดา ขาวพราย สังคมศึกษา
14 032000053 นางสาว กาญจนาพร ศรีประเสริฐ สังคมศึกษา
15 032000054 นางสาว ศุภสิริ กลัดตลาด สังคมศึกษา
16 032000055 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิริพร มากเกิด สังคมศึกษา
17 032000056 นางสาว หน่ึงฤทัย เฉิดฉายกุล สังคมศึกษา
18 032000057 นางสาว สุธิดา แม้นเดช สังคมศึกษา
19 032000058 นางสาว ชนม์นิภา การเสนารักษ์ สังคมศึกษา
20 032000059 นาง นิชาภัทร บัวบาน สังคมศึกษา
21 032000060 นางสาว พิจิตรา มาละ สังคมศึกษา
22 032000061 นางสาว อ าไพ ม่วงคง สังคมศึกษา
23 032000062 นางสาว อทิตยา เรืองขันธ์ สังคมศึกษา
24 032000063 นางสาว เสาวณีย์ แก่นแก้ว สังคมศึกษา
25 032000064 นาย มารุต ณัฎฐาหฤษฎ์ สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 032000065 นางสาว เกตุสิรินทร์ พยัคฆวงค์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000066 นางสาว จิราวรรณ ชูวงษ์ สังคมศึกษา 032000065 ถึง 032000067 , 
3 032000067 นางสาว พิมพ์พรรษา จ าปาเงิน สังคมศึกษา 032000069 ถึง 032000073 , 
4 032000069 นางสาว อริสา สุวรรณฉิม สังคมศึกษา 032000075 ถึง 032000078 , 
5 032000070 นาย อมรเทพ อ่อนจันทร์ สังคมศึกษา 032000080 ถึง 032000081 , 
6 032000071 นางสาว ณัฐฐินันท์ เบ็ญพาด สังคมศึกษา 032000083 ถึง  032000093
7 032000072 นางสาว ภัทรสุดา เห็นประเสริฐ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 3
8 032000073 นาย สมภพ เอ่ียมใหญ่ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000075 นางสาว อัญชลี เกิดผล สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000076 นางสาว สุธานิธ์ แซ่เล่ียว สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000077 นางสาว นุชนารถ จันทร์แก้ว สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000078 นางสาว ศิริพร เสนทา สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 724
13 032000080 นาย พงศ์ภัค ส าฤทธ์ิ สังคมศึกษา
14 032000081 นางสาว กัญญาณัฐ พระแท่น สังคมศึกษา
15 032000083 นางสาว นัทธมน เขียวทอง สังคมศึกษา
16 032000084 นางสาว วิสุดา ชุ่มเกษร สังคมศึกษา
17 032000085 นางสาว รุจิรา ม่ันเจ๊ก สังคมศึกษา
18 032000086 นางสาว นาราภัทร รัตนะหงสา สังคมศึกษา
19 032000087 นางสาว นภัสกร แซ่ตัน สังคมศึกษา
20 032000088 นางสาว สุภาพร โสภณ สังคมศึกษา
21 032000089 นางสาว ณัฐวดี ม่วงศรทอง สังคมศึกษา
22 032000090 นางสาว ศิริพร บอกประโคน สังคมศึกษา
23 032000091 นาย มงคล วงศ์ตา สังคมศึกษา
24 032000092 นางสาว ปัทมาลัย สุทธิศิลป์ สังคมศึกษา
25 032000093 นาย พณณพัชร์ จีนเล้ียง สังคมศึกษา
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 032000094 นาย ศักรินทร์ พัดนาค สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000095 นางสาว พัชรินทร์ สุขจินดา สังคมศึกษา 032000094 ถึง 032000095 , 
3 032000097 นาย ศักด์ิชัย แสนตรามาส สังคมศึกษา 032000097 ถึง 032000108 , 
4 032000098 นางสาว ธันย์ชนก แก่นแก้ว สังคมศึกษา 032000110 ถึง 032000117 , 
5 032000099 นาย เจษฎาพันธ์ุ ศรีบุญธรรม สังคมศึกษา 032000120 ถึง 032000121 , 
6 032000100 นางสาว ณัฐธิดา ฉิมเพ็ชร สังคมศึกษา 032000124
7 032000101 นาย บุญฤทธ์ิ พุฒซ้อน สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 4
8 032000102 นางสาว สุภาภรณ์ เขียวชอุ่ม สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000103 นาย สิทธิพันธ์ อ่อนรุ่งเรือง สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000104 นาย สุจินดา ขันธเสมา สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000105 นางสาว ศิริกัญญา อินทุมาร สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000106 นาย สิทธิชัย ชะบา สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 725
13 032000107 นาง รพีพรรณ นกด า สังคมศึกษา
14 032000108 นาย ณัฐวุฒิ ข าคม สังคมศึกษา
15 032000110 นางสาว น้ าฝน เจริญสุวัฒนา สังคมศึกษา
16 032000111 นางสาว นฤมล เด่นดวง สังคมศึกษา
17 032000112 นางสาว ศิรประภา ภิญโญ สังคมศึกษา
18 032000113 นางสาว ขวัญกมล เขียวบุญปลูก สังคมศึกษา
19 032000114 นางสาว จิตรตรี เรืองสวัสด์ิกุล สังคมศึกษา
20 032000115 นางสาว หทัยชนก ลีลา สังคมศึกษา
21 032000116 นางสาว ปิยนันท์ เอกวิบูลย์ สังคมศึกษา
22 032000117 นาย กรภัทรื เสมค า สังคมศึกษา
23 032000120 นางสาว นิตยา ดีก่ึง สังคมศึกษา
24 032000121 นางสาว อารีญา ศิลาสอาด สังคมศึกษา
25 032000124 นางสาว สิริพร หัดเถ่ือน สังคมศึกษา
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1 032000127 นางสาว กิตติวรรณ ศรีรีรักษ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000128 นางสาว พัดชา เล็กละเอียด สังคมศึกษา 032000127 ถึง 032000128 , 
3 032000130 นางสาว ศุภสุตา วงศ์สนิท สังคมศึกษา 032000130 ถึง 032000132 ,
4 032000131 นางสาว ปิยะพร ตันฐิติโชติกุล สังคมศึกษา 032000134 ถึง 032000137 , 
5 032000132 นางสาว นพรัตน์ เหลืองประมวล สังคมศึกษา 032000140 ถึง 032000151 ,
6 032000134 นาย ณัฐพล พรหมพิพัฒน์ สังคมศึกษา 030200153 ถึง 030200154 ,
7 032000135 นางสาว พรรณนิกา รอดภัย สังคมศึกษา 032000156 ถึง 032000157
8 032000136 นางสาว สุภารัตน์ แสนดวง สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 5
9 032000137 นางสาว กัญณิกา บุญสูงเนิน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

10 032000140 นาย วิสุทธ์ิ พรทวีวัฒน์ สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
11 032000141 นางสาว อังคณา ป้อมหิน สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 032000142 นางสาว ศิริอนงค์ แย้มวารี สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 032000143 นางสาว อรัญญา สามประทีป สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 726
14 032000144 นางสาว สาวิตรี ดอนเจดีย์ สังคมศึกษา
15 032000145 นาย ปัญญา แสวงหา สังคมศึกษา
16 032000146 ว่าท่ีร้อยตรี เกศราภรณ์ นารีรักษ์ สังคมศึกษา
17 032000147 นางสาว จุฑามาส แสงใจ สังคมศึกษา
18 032000148 นาย ถาวรวัฒน์ มหาศาล สังคมศึกษา
19 032000149 นางสาว ณัฐปภัสร์ คชินทร สังคมศึกษา
20 032000150 นางสาว เจนจิรา เมฆวัฒน์ สังคมศึกษา
21 032000151 นางสาว ชนมน ดาโอภา สังคมศึกษา
22 032000153 นาย ทินภัทร ทองเมธารัตน์ สังคมศึกษา
23 032000154 นาย ปรมัตถ์ แก้วเกต สังคมศึกษา
24 032000156 นางสาว สุนิตย์สา ฉิมเนย สังคมศึกษา
25 032000157 นาย ณฐวัฒน์ เหมรัชกุล สังคมศึกษา
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1 032000158 นางสาว วราคณา นิลน้ าเพชร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ
2 032000159 นางสาว นิตยา ถ่ินทุ่งทอง สังคมศึกษา 032000158 ถึง 032000160 , 
3 032000160 นางสาว ชุติมา ปัญรังษี สังคมศึกษา 032000162 ถึง 032000163 , 
4 032000162 นางสาว สุภัตรา ทวีผล สังคมศึกษา 032000167 ถึง 032000169 , 
5 032000163 นางสาว สิรินธร์ ณ วาโย สังคมศึกษา 032000171 ถึง 032000180 , 
6 032000167 นางสาว ดุจเดือน หยองอนุกูล สังคมศึกษา 032000184 ถึง 032000190
7 032000168 นาย พัสกร ภู่มาลัย สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 6
8 032000169 นางสาว กมลชนก บุญช่ืน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000171 นาย วงศกร จันทอน สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000172 นาย ปรมินทร์ พรหมกลัด สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000173 นาย ทนนท์ ประหยัดทรัพย์ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000174 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุนิสา บุญมาก สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 727
13 032000175 นาย ปวีณ ต้ังอมรวิวัฒน์ สังคมศึกษา
14 032000176 นางสาว นิศารัตน์ ศรีเหรา สังคมศึกษา
15 032000177 นาย ชัช กาญจนพันธ์ สังคมศึกษา
16 032000178 นางสาว วันวิสาข์ รุ่งโรจน์นภากร สังคมศึกษา
17 032000179 นาย กิตติภณ ปรางจันทร์ สังคมศึกษา
18 032000180 นางสาว วรรณิษา แดงเจริญ สังคมศึกษา
19 032000184 นางสาว ปุณณดา อ่วมประเสริฐ สังคมศึกษา
20 032000185 นาย กิตติภพ บุญเลิศ สังคมศึกษา
21 032000186 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ สังคมศึกษา
22 032000187 นางสาว เพ็ญนภา หอมจันทร์ สังคมศึกษา
23 032000188 นาง จรุงพร กิล สังคมศึกษา
24 032000189 นางสาว พิชญนันท์ ไพรสีพร สังคมศึกษา
25 032000190 นางสาว โชติรส สงวนพันธ์ สังคมศึกษา
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1 032000192 นางสาว สุชาดา นิยมพลอย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000193 นาย รัชชานนท์ อินทรพฤกษ์ สังคมศึกษา 032000192 ถึง 032000193 , 
3 032000196 นางสาว พิชชาพร สิทธิวงศ์ษา สังคมศึกษา 032000196 ถึง 032000198 ,
4 032000197 นาย อภิสิทธ์ิ สุดทอง สังคมศึกษา 032000200 , 032000203 , 
5 032000198 นางสาว ษักกิณา แสงสว่าง สังคมศึกษา 032000205 , 
6 032000200 นางสาว จิดาภา สุกใส สังคมศึกษา 032000207 ถึง 032000210 ,
7 032000203 นางสาว นลัทพร ส าเภาเงิน สังคมศึกษา 032000212 , 
8 032000205 นางสาว ศรัญญา หัวนา สังคมศึกษา 032000214 ถึง 032000215 , 
9 032000207 นาย จิรายุ กระสาย สังคมศึกษา 032000217 ถึง 032000222 , 
10 032000208 นาง กษิดิ อุดมศิลป์ สังคมศึกษา 032000224 ถึง 032000225 , 
11 032000209 นางสาว เนตรดาว เจนวิทยาอมรเวช สังคมศึกษา 032000227, 32000229
12 032000210 นางสาว ปิยะวดี สิงห์มีพันธ์ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 7
13 032000212 นางสาว ยุวดี กล่ าเจริญ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

14 032000214 นาย ณัฐวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
15 032000215 นางสาว พนาไพร เย็นนะสา สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
16 032000217 ว่าท่ีร้อยตรี มงคล ใจงาม สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
17 032000218 นางสาว วาสนา วอนเพียร สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง 728
18 032000219 นางสาว นิตยา เหมือนอ้อย สังคมศึกษา
19 032000220 นางสาว นุชนารถ ค าหอม สังคมศึกษา
20 032000221 นางสาว นงนาถ จินจารักษ์ สังคมศึกษา
21 032000222 นางสาว วรรณภา มัญยะหงษ์ สังคมศึกษา
22 032000224 นางสาว ประวีณา ฝากาทอง สังคมศึกษา
23 032000225 นางสาว สุธาศิณี ปทุมสูติ สังคมศึกษา
24 032000227 นางสาว ธมลวรรณ บัวสด สังคมศึกษา
25 032000229 นางสาว นฤมล เอกจิต สังคมศึกษา
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1 032000230 นาง จันทิมา วันจา สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000231 นางสาว อัมรัตน์ เช้ืองาม สังคมศึกษา 032000230 ถึง 032000231 , 
3 032000234 นาย พรศักด์ิ ขวัญธนสกุล สังคมศึกษา 032000234 ถึง 032000241 , 
4 032000235 นาย ธีรวุฒิ ทวีสุวรรณไกร สังคมศึกษา 032000243 ถึง 032000247 , 
5 032000236 นาย โชคชัย จิตใจกล้า สังคมศึกษา 032000250 ถึง 032000259
6 032000237 นางสาว ณัฐชนันท์พร ตะไนศรี สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 8
7 032000238 นางสาว ยลรดี วิรุณพันธ์ุ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

8 032000239 นาย วิสุทธ์ิ โสไกร สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
9 032000240 นางสาว กฤติกา ม่ันเรือง สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
10 032000241 นางสาว ธนชภร อินทรสุวรรณ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032000243 นาย ธนา ป่ินแก้ว สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้อง 732
12 032000244 นางสาว ณัฏฐนันท์ จิราธนาเกียรติ สังคมศึกษา
13 032000245 นาย อภิชาติ โคมบุรี สังคมศึกษา
14 032000246 นางสาว ปัทมา ค าเรือน สังคมศึกษา
15 032000247 นางสาว สุมณฑา สายทอง สังคมศึกษา
16 032000250 นางสาว จีรวดี หนูขาว สังคมศึกษา
17 032000251 นางสาว ไพริน แสงค า สังคมศึกษา
18 032000252 นางสาว อัญชลี พร้อมสุขสันต์ สังคมศึกษา
19 032000253 นางสาว ยุภาวดี กาญจนกังวาฬกุล สังคมศึกษา
20 032000254 นางสาว เจนจิรา สว่างศรี  สังคมศึกษา
21 032000255 นางสาว กมลชนก มูลค าสี สังคมศึกษา
22 032000256 นางสาว สายทิพย์ แซ่ตัน สังคมศึกษา
23 032000257 นางสาว โยฑะกา เบ็ญพาด สังคมศึกษา
24 032000258 นางสาว อรวรา โพธี สังคมศึกษา
25 032000259 นางสาว รัชนี โฉมยา สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 032000260 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธิติมา จ าปาหอม สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000261 นางสาว วราภรณ์ อินทสวาสด์ิ สังคมศึกษา 032000260 ถึง 032000262 , 
3 032000262 นางสาว สุภิญญา สุวรรณนัจศิริ สังคมศึกษา 032000265 ถึง 032000278 , 
4 032000265 นางสาว วรรณวิมล สุดยอด สังคมศึกษา 032000280 ถึง 032000281 , 
5 032000266 นาย หริสชยุตพงศ์ บุญเชิด สังคมศึกษา 032000283 ถึง 032000284 ,
6 032000267 นางสาว ทรรศนีย์ ละว้า สังคมศึกษา 032000288 ถึง 032000291
7 032000268 นาง ธนัชชา สายน้อย สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 9
8 032000269 นางสาว ศรีสุดา จันทร์วิทยากูล สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000270 นางสาว วรรณภา พงษ์เภา สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000271 นางสาว อาทิตยา ศิริวงษ์ สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000272 นางสาว จุฑาทิพย์ เล้ารัตนานุรักษ์ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000273 นางสาว ชนม์นิภา ประกอบธรรม สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้อง 733
13 032000274 นางสาว กรวรรณ ปทุมสูตร สังคมศึกษา
14 032000275 นางสาว จณิตา วิเศษสิงห์ สังคมศึกษา
15 032000276 นางสาว วารีรัตน์ ท่ังสุวรรณ์ สังคมศึกษา
16 032000277 นางสาว จันทร์พิทักษ์ จันทร สังคมศึกษา
17 032000278 นางสาว เพ็ญพิชชา ธนูทอง สังคมศึกษา
18 032000280 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์จันทร์ดี สังคมศึกษา
19 032000281 นาย ฉัตรชัย พรมชาติ สังคมศึกษา
20 032000283 นางสาว กิตติยา ช านาญยุทธ สังคมศึกษา
21 032000284 นางสาว ชนิภรณ์ ค านุช สังคมศึกษา
22 032000288 นางสาว สุนันทา เสือบางพระ สังคมศึกษา
23 032000289 นางสาว พิมพกา กุมกัน สังคมศึกษา
24 032000290 นางสาว ณัฐนิช พระแท่น สังคมศึกษา
25 032000291 นาย ธนชาติ แผนกุล สังคมศึกษา
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1 032000292 นางสาว พัชรา นุ่นไทย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ
2 032000293 นางสาว ณาตยา บุตรพุ่ม สังคมศึกษา 032000292 ถึง 032000297 ,
3 032000294 นางสาว กมลวรรณ ต้ังใจ สังคมศึกษา 032000299 ถึง 032000300 , 
4 032000295 นางสาว ศรสวรรค์ พงษ์พัว สังคมศึกษา 032000302 ถึง 032000303 ,
5 032000296 นางสาว วงเดือน แผ่นทอง สังคมศึกษา 032000306 ถึง 032000311 ,
6 032000297 นางสาว นิภาพรรณ เอกวิบูลย์ สังคมศึกษา 032000313 ,
7 032000299 นางสาว นวพร สิทธิเดชด าเกิง สังคมศึกษา 032000315 ถึง 032000318 ,
8 032000300 นางสาว สุวิมล วุ่นดอนไพร สังคมศึกษา 032000320 ถึง 032000322 ,
9 032000302 นางสาว อรณี วิเศษสิงห์ สังคมศึกษา 032000324 ,

10 032000303 นางสาว วันวิสา เท่ียงอินทร์ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 10
11 032000306 นาย บุญใส ทาค ามูล สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

12 032000307 นาย ณัฐวัตร ผาค า สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
13 032000308 นางสาว ปวีณา รสจันทร์ สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
14 032000309 นางสาว ตริตาภรณ์ ธรรมแท้ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
15 032000310 นางสาว มยุรา ทองเปราะ สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้อง 734
16 032000311 นาย หัฏฐพงษ์ นิลน้ าเพ็ชร สังคมศึกษา
17 032000313 นาย ภูพิภพ นักเพียร สังคมศึกษา
18 032000315 นาย ปวรรสร จันทรุไทย สังคมศึกษา
19 032000316 นางสาว ดุลยา เจือต๋ี สังคมศึกษา
20 032000317 นางสาว กาญจนา ศรีเหรา สังคมศึกษา
21 032000318 นางสาว ณัชชา สุขนาคกิจ สังคมศึกษา
22 032000320 นางสาว จันทิมา ธนะเกียรติโกศล สังคมศึกษา
23 032000321 นางสาว เกวลิน ย้ิมทอง สังคมศึกษา
24 032000322 นางสาว กมลชนก ลัดดากุลย์ สังคมศึกษา
25 032000324 นางสาว ศิราณี ขันสิงห์ สังคมศึกษา
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1 032000325 นางสาว วราภรณ์ ประจงเศรษฐ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000326 นาย เกรียงไกร รวมยอด สังคมศึกษา 032000325 ถึง 032000326 , 
3 032000328 นาย ธนภัทร รัตนบวรโรจน์ สังคมศึกษา 032000328 ถึง 032000330 ,
4 032000329 นางสาว สุภาวดี บุญลือพันธ์ุ สังคมศึกษา 032000332 ถึง 032000333 , 
5 032000330 นางสาว สุนิษา ย้ิมใหญ่หลวง สังคมศึกษา 032000335 ถึง 032000346 , 
6 032000332 นางสาว นิชนันท์ ศรีราจันทร์ สังคมศึกษา 032000348 , 
7 032000333 นาย อนันต์ชัย ดีค า สังคมศึกษา 032000350 ถึง 032000354
8 032000335 นาย วีระยุทธ อินเห้ียน สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 11
9 032000336 นางสาว วลัยลักษณ์ ไพเราะ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

10 032000337 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญน้อม สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
11 032000338 นางสาว พัชชา พรดี สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 032000339 นางสาว จันทกานต์ิ ทรงนิพิฐกุล สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 032000340 นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกล้ียง สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้อง 735
14 032000341 นางสาว สุนิสา มาลากอง สังคมศึกษา
15 032000342 นาย ภาณุพงศ์ ป่ินกุมภีร์ สังคมศึกษา
16 032000343 นางสาว ชลธิดา คีรีวัน สังคมศึกษา
17 032000344 นาย ปิยะพงศ์ สุขอินทร์ สังคมศึกษา
18 032000345 นางสาว สุภลัคน์ สมิงทัพ สังคมศึกษา
19 032000346 นางสาว กาญจนา ลัดดากุลย์ สังคมศึกษา
20 032000348 นาง ณัฐกมล โตไร่ สังคมศึกษา
21 032000350 นางสาว นันทพร นาสวนสวัสด์ิ สังคมศึกษา
22 032000351 นางสาว ขนิษฐา ชลอพันธ์ สังคมศึกษา
23 032000352 นาย ก้องเกียรติ บุญรอด สังคมศึกษา
24 032000353 นางสาว พรทิพย์ ศรีจันต์อ่ิม สังคมศึกษา
25 032000354 นางสาว มนทิรา ทองค า สังคมศึกษา
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1 032000357 นางสาว ศิรินาท ใจวุฒิ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000359 นางสาว เกศินี อินทรีย์ สังคมศึกษา 032000357 ,
3 032000360 นางสาว สมฤทัย แพฟืน สังคมศึกษา 032000359 ถึง 032000361 ,
4 032000361 นางสาว นิชารัตน์ วัดแย้ม สังคมศึกษา 032000363 ถึง 032000376 ,
5 032000363 นาย ทัศพร สุนทราลัย สังคมศึกษา 032000378 ถึง 032000383 ,
6 032000364 นางสาว สุมาลิน เนตรสว่าง สังคมศึกษา 032000386 ,

7 032000365 นางสาว ปรายฟ้า สุดโลก สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 12
8 032000366 นางสาว ญาณินท์ แกรอด สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000367 นางสาว สุชิรา น้ าพุ สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000368 นางสาว อัญมณี หนองกุ่ม สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000369 นาง ธมลพรรณ วงศ์ประเทศ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000370 นางสาว วาสิณีย์ เหรียญทอง สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้อง 736
13 032000371 นางสาว นัชชา เพ็งสว่าง สังคมศึกษา
14 032000372 นางสาว ธนพร บุรีเลิศ สังคมศึกษา
15 032000373 นางสาว นริศรา หนูโดด สังคมศึกษา
16 032000374 นางสาว ศิริวิมล บัวบาน สังคมศึกษา
17 032000375 นาย ทรงพล วัดจินดา สังคมศึกษา
18 032000376 นางสาว อารยา ขุนรุ่งเรือง สังคมศึกษา
19 032000378 นาย ธนวุฒิ แก้วพิศดาน สังคมศึกษา
20 032000379 นางสาว รัชนีพร ม่วงแก้ว สังคมศึกษา
21 032000380 นางสาว ธรารินทร์ จงสมาธิวงศ์ สังคมศึกษา
22 032000381 นางสาว ป่ินแก้ว บรรเทา สังคมศึกษา
23 032000382 นางสาว เบญจมา หงษ์พรม สังคมศึกษา
24 032000383 นางสาว สมฤทัย จ้อยศรีเกตุ สังคมศึกษา
25 032000386 นางสาว มาลินี จ านงกุล สังคมศึกษา
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1 032000387 นางสาว เพ็ญนภา ชมญาติ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ
2 032000388 นาย กภัทรชัย ตนสาลี สังคมศึกษา 032000387 ถึง 032000393 , 
3 032000389 นาย กิตต์รวี พงษ์ไพบูลย์ สังคมศึกษา 032000395 ถึง 032000400 , 
4 032000390 นาย อานนท์ ไชยฮะ สังคมศึกษา 032000402 ถึง 032000406 , 
5 032000391 นาง ปรียารัตน์ ดาวัย สังคมศึกษา 032000408 , 032000411 ,
6 032000392 นางสาว กฤตยา พนาวันสุทธิศาล สังคมศึกษา 032000413 ถึง 032000414  ,
7 032000393 นางสาว เกตุวดี ศรีช่วงประเสริฐ สังคมศึกษา 032000416 ถึง 032000417 ,
8 032000395 นางสาว สมฤดี ผลช่วย สังคมศึกษา 032000419 ,

9 032000396 นางสาว อภิญญา ปานธรรม สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 13
10 032000397 นางสาว จิราภรณ์ ทองสมุทร สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

11 032000398 นางสาว ปณิดา คล้ายคลึง สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
12 032000399 นางสาว เพ็ญพักตร์ พันธมุย สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
13 032000400 นาย อนุชา ศรีเมฆ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
14 032000402 นาย ภาณุวัฒน์ ยางหลวง สังคมศึกษา อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้อง 737
15 032000403 นาย ธงชัย ป่าสักทวีกาญจน์ สังคมศึกษา
16 032000404 นางสาว พัชราภา จันทร์หอม สังคมศึกษา
17 032000405 นางสาว จุฬาลักษณ์ สงสี สังคมศึกษา
18 032000406 นาย สราวุฒิ ทองไพรวรรณ สังคมศึกษา
19 032000408 นาย วัฒนศักด์ิ ศรีรังสรรค์ สังคมศึกษา
20 032000411 นางสาว เสาวลักษณ์ กาหลง สังคมศึกษา
21 032000413 นางสาว อรอนงค์ โพธ์ินอก สังคมศึกษา
22 032000414 นาย ประกิต พลายมี สังคมศึกษา
23 032000416 นาย วสันต์ แก้ววิเศษ สังคมศึกษา
24 032000417 นางสาว ปิยกาญจน์ กากี สังคมศึกษา
25 032000419 นางสาว นุชนารถ ปรางทอง สังคมศึกษา
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1 032000420 นางสาว ภศณัส ตันธนะชัย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000421 นาย รัฐศาสตร์ วิเศษสิงห์ สังคมศึกษา 032000420 ถึง 032000428 , 
3 032000422 นางสาว รังสิมา เรือนร่ืน สังคมศึกษา 032000431 , 032000434 , 
4 032000423 นางสาว เสาวนีย์ นวลมะ สังคมศึกษา 032000436 ถึง 032000442 , 
5 032000424 นาย ธีร์รัชช์ ไตรภูริชสิน สังคมศึกษา 032000444 ถึง 032000448 ,
6 032000425 นาย ภูริวัจน์ จีนอนงค์ สังคมศึกษา 032000450 ถึง 032000451
7 032000426 นางสาว นิภาวรรณ สว่างเนตร สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 14
8 032000427 นาง ศุภกร เพ็ชรเทียร สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000428 นาย ศิริไพฑูรย์ นุ่มน้อย สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000431 นางสาว ช่อลดา โพธ์ิทอง สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000434 นาย ปฎิภาณ ภิรมณ์จันทร์ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000436 นาย อภิชัย เจริญผล สังคมศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 921
13 032000437 นางสาว ณัฐชยา สุวรรณ์ สังคมศึกษา
14 032000438 นางสาว รัตนาภรณ์ ป่ินหอม สังคมศึกษา
15 032000439 นางสาว สาล่ี ถานุ สังคมศึกษา
16 032000440 นางสาว กรรณิกา บุญกล่ิน สังคมศึกษา
17 032000441 นาย ทศพร พรหมวิจิตร์ สังคมศึกษา
18 032000442 นางสาว นุชนาฏ จูกุล สังคมศึกษา
19 032000444 นางสาว กรรณิการ์ อยู่เอ่ียม สังคมศึกษา
20 032000445 นาย วสันต์ งามย่ิง สังคมศึกษา
21 032000446 นางสาว ศรแก้ว ผู้สวัสด์ิ สังคมศึกษา
22 032000447 นาย จันทร์ชัย สังข์ขจร สังคมศึกษา
23 032000448 นางสาว อุบลรัตน์ แสงโกมุท สังคมศึกษา
24 032000450 นางสาว ป่ินกาญจน์ ชาสังข์ สังคมศึกษา
25 032000451 นางสาว นวลอนงค์ กล่อมอินทร์ สังคมศึกษา
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1 032000452 นางสาว วิลาสินี ประสิทธ์ิ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000453 นางสาว ปินันทา ศรีอุทัย สังคมศึกษา 032000452 ถึง 032000459 , 
3 032000454 นางสาว เจนจิรา ภุมรินทร์ สังคมศึกษา 032000461 ถึง 032000465 , 
4 032000455 นางสาว ทิพาพร ณัฎฐาหฤษฎ์ สังคมศึกษา 032000467 ถึง 032000469 , 
5 032000456 นาย เจฯรรงค์ ค ากองแก้ว สังคมศึกษา 032000471 ถึง 032000479
6 032000457 นางสาว เมธินี ตะพัง สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 15
7 032000458 นางสาว ณัฐชฎารัตน์ ศรีหาวงศ์ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

8 032000459 นาย กิตติพงษ์ สุขมาก สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
9 032000461 นาย กมลศักด์ิ นราจุล สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
10 032000462 นางสาว นันท์นภัส จ านงกูล สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032000463 นางสาว เมวิสาข์ ศรีอ่วม สังคมศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 922
12 032000464 นาย ตรงตะวัน นราศรี สังคมศึกษา
13 032000465 นางสาว วรรณศิริ สาททอง สังคมศึกษา
14 032000467 นาย วัลลภ กล่ันช่ืน สังคมศึกษา
15 032000468 นางสาว ธนรดา จันทรหอม สังคมศึกษา
16 032000469 นางสาว แสงจันทร์ ใจช้ืน สังคมศึกษา
17 032000471 นางสาว ปภาณัช วิเศษสิงห์ สังคมศึกษา
18 032000472 นางสาว เหร่ียงฤดี มาณะดี สังคมศึกษา
19 032000473 นางสาว จุรีย์พร หม่ืนจงจ าปา สังคมศึกษา
20 032000474 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองลาด สังคมศึกษา
21 032000475 นางสาว สุชานาฏ ย้ิมใหญ่หลวง สังคมศึกษา
22 032000476 นางสาว จริยา จีนขาวข า สังคมศึกษา
23 032000477 นางสาว พรทิพย์ สว่างสุข สังคมศึกษา
24 032000478 นางสาว วิภาภรณ์ บุญพิทักษ์ สังคมศึกษา
25 032000479 นาย วีรยุทธ บุญจีน สังคมศึกษา
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1 032000480 นางสาว ปิยาวรรณ ศรีบุญเรือง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000481 นาย ชุมพล เพ่ิมพูล สังคมศึกษา 032000480 ถึง 032000490 , 
3 032000482 นางสาว รุ้งลาวัลย์ วงษ์กรณ์ สังคมศึกษา 032000492 ถึง 032000497 , 
4 032000483 นางสาว พิมชนก สุวรรณเนตร สังคมศึกษา 032000500 ถึง 032000502 , 
5 032000484 นางสาว วิชญาพร สุทธิ สังคมศึกษา 032000504 ถึง 032000508
6 032000485 นางสาว กนกวรรณ ลีสุขสาม สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 16
7 032000486 นางสาว ธันย์ชนก ขาวเป็นใย สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

8 032000487 นางสาว สกลพร เกษกร สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
9 032000488 นางสาว นิสา อัมพบุตร สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
10 032000489 นางสาว อรุณี สาระศาลิน สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 032000490 นาย ธีรพงศ์ ค้าขาย สังคมศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 923
12 032000492 นางสาว อัญชลี บุญสิน สังคมศึกษา
13 032000493 นางสาว จริยา ทองเช้ือ สังคมศึกษา
14 032000494 นาย ศุภชัย เองเจริญชัย สังคมศึกษา
15 032000495 นางสาว สุชาดา ค าแผง สังคมศึกษา
16 032000496 นางสาว ทัศวรรณ นาสวนเจริญวงษ์ สังคมศึกษา
17 032000497 นางสาว ชนัญชิดา จันทร์หอม สังคมศึกษา
18 032000500 นางสาว อารีรัตน์ วิธีพล สังคมศึกษา
19 032000501 นางสาว กุสุมา บุญส่ง สังคมศึกษา
20 032000502 นางสาว โสภา หงษ์เวียงจันทร์ สังคมศึกษา
21 032000504 นางสาว อรสิดารัสม์ิ ส าราญสนิท สังคมศึกษา
22 032000505 นางสาว พัทธิยา เผ่าแพร สังคมศึกษา
23 032000506 นางสาว สุพัตรา อินทนิสา สังคมศึกษา
24 032000507 นางสาว ณัฏฐาลักษณ์ ก าเนิดรัตน์ สังคมศึกษา
25 032000508 นางสาว กาญจนา ยอดออน สังคมศึกษา
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 032000509 นางสาว วรรณิกา ล าใย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000510 นาย วัฒนา สายจ าปา สังคมศึกษา 032000509 ถึง 032000516 , 
3 032000511 นางสาว ศรีอุษา ข าเกิด สังคมศึกษา 032000518 ถึง 032000521 , 
4 032000512 นาย วรวิทย์ ฤทธ์ิเดช สังคมศึกษา 032000523 ถึง 032000524 , 
5 032000513 นางสาว ศศิธร กาญจนศร สังคมศึกษา 032000526 ถึง 032000531 , 
6 032000514 นางสาว ศุภัคษร คันทะ สังคมศึกษา 032000533 ถึง 032000537
7 032000515 นางสาว ปัทมา จงเจริญ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 17
8 032000516 นางสาว ศศิธร ส าเนียงดี สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

9 032000518 นางสาว สุธิตา ใสใหม สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
10 032000519 นาย ชนกันต์ สังขเกียรติคุณ สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 032000520 นางสาว จิรารัตน์ ขันตี สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 032000521 นางสาว สุพัตรา อินทิสาร สังคมศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 924
13 032000523 นาง ล ายอง เหง้าแก้ว สังคมศึกษา
14 032000524 นาย พยุงศักด์ิ มะเจียกจร สังคมศึกษา
15 032000526 นางสาว อัญชลา แซ่ตัน สังคมศึกษา
16 032000527 นาง กัลยาณี ไพบูลย์ศิริ สังคมศึกษา
17 032000528 นาย เหรียญชัย พาวัง สังคมศึกษา
18 032000529 นาย เกรียงไกร มีทรัพย์ม่ัน สังคมศึกษา
19 032000530 นางสาว ศิริวรรณ ก้องสุรกาญจน์ สังคมศึกษา
20 032000531 นางสาว พรไพลิน พ่ึงสุข สังคมศึกษา
21 032000533 นางสาว วิภาดา โสภาภิญ สังคมศึกษา
22 032000534 นางสาว อัญญารัตน์ ผิวอ่อน สังคมศึกษา
23 032000535 นางสาว อัญชรีย์ภรณ์ ผิวอ่อน สังคมศึกษา
24 032000536 นาย ประสงค์ ทองนุ่ม สังคมศึกษา
25 032000537 นาย เรืองศักด์ิ ช านาญดู สังคมศึกษา
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1 032000538 นางสาว มนัณญา ค ามี สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032000539 นาย อนุพันธ์ สัตยากุล สังคมศึกษา 032000538 ถึง 032000557
3 032000540 นางสาว ภัทร์นฤน ภูผายาง สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 18
4 032000541 นางสาว เบญจวรรณ เหมือนช้าง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

5 032000542 นางสาว น้ าฝน เหรียญสุข สังคมศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
6 032000543 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ละม่อม สังคมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
7 032000544 นางสาว กาญจนา อาจคงหาญ สังคมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
8 032000545 นาย ประถม รุ่งเรือง สังคมศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 925
9 032000546 นางสาว ธีราพร กิมสาตร์ สังคมศึกษา
10 032000547 นางสาว เพ็ญลดา จันทร์สมบุญ สังคมศึกษา
11 032000548 นางสาว วิจิตรา บุญรัตน์ สังคมศึกษา
12 032000549 นางสาว ชัญญ์ชนพร ช านาญป่่า สังคมศึกษา
13 032000550 นางสาว สุริสา ฉัตรแก้ว สังคมศึกษา
14 032000551 นางสาว สุพัตรา เหมือนอ้อย สังคมศึกษา
15 032000552 นางสาว ศศิมาภรณ์ อนันถาวร สังคมศึกษา
16 032000553 นาย สมเจษ ค าแสง สังคมศึกษา
17 032000554 นาย นวพล บุญประเสริฐ สังคมศึกษา
18 032000555 นาย สัญญา ชูศรีจันทร์ สังคมศึกษา
19 032000556 นาย รุ่งโรจน์ อ้อนตระกูลชัย สังคมศึกษา
20 032000557 นาย นครินทร์ อภัยรัตน์ สังคมศึกษา
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)
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1 034200001 นางสาว พัชรี เกตุวิริยะการ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 034200003 นางสาว พิจิตรา สระทองย้อย ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200001 ,
3 034200004 นางสาว ภุมรินทร์ มากศิริ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200003 ถึง 034200004 ,
4 034200008 นางสาว ชมนภัส หวังสกุล ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200008 ถึง 034200017 ,
5 034200009 นางสาว อรวี พนาสุขสันต์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200021 , 
6 034200010 นางสาว ผุสชา เล่าทรัพย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200023 ถึง 034200027 , 
7 034200011 นางสาว อัญชลี เสาร์ม่วง ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200030 ถึง 034200035
8 034200012 นางสาว สุกัญญา แก้วพวงเงิน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบท่ี 19
9 034200013 นางสาว สิริมา เปียสุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

10 034200014 นางสาว ปฐมาภรณ์ สืบบุก ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
11 034200015 นางสาว ชลิตา สว่างประเสริฐ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 034200016 นาย กัณฑ์พิริยะ เเจ่มเเสง ศิลปะ/ศิลปศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 034200017 นาย พรหมกร แย้มแก้ว ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 926
14 034200021 นาย เจตพล อยู่ประพัฒน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
15 034200023 นางสาว สิริกัญญา เกิดโตนด ศิลปะ/ศิลปศึกษา
16 034200024 นางสาว ขวัญชนก โพธ์ิศรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา
17 034200025 นาย เจษฎา ห้วยหงษ์ทอง ศิลปะ/ศิลปศึกษา
18 034200026 นาย ปริวัฒน์ หนองคาย ศิลปะ/ศิลปศึกษา
19 034200027 นางสาว พัสรียา อ่วมค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา
20 034200030 นาย ภักดี แสนทวีสุข ศิลปะ/ศิลปศึกษา
21 034200031 นางสาว สุภาพร สถวิรวงศ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
22 034200032 นางสาว ธราพัชร์ กล้าหาญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
23 034200033 นาย นนทสิทธ์ิ จงวัชรสถิตย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
24 034200034 นาย ธีรพงค์ เนียมสด ศิลปะ/ศิลปศึกษา
25 034200035 นาย วิชัย ไกรศรีพบสุข ศิลปะ/ศิลปศึกษา
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1 034200036 นางสาว กาญจนา การุณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 034200038 นางสาว ศรัณย์พร เคนไชยวงค์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200036 ,
3 034200039 นางสาว นวพร เทพสุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200038 ถึง 034200048 ,
4 034200040 นาย ศิรวิทย์ บริบูรณ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200050 ถึง 034200057 ,
5 034200041 นางสาว ณัชชา อ าพันธ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 034200059 ถึง 034200063
6 034200042 นางสาว สุนีย์ บุญทิน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบท่ี 20
7 034200043 นางสาว ธัญวรัตม์ เจริญรักษา ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

8 034200044 นางสาว กาญจนา ละไมไพเราะ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถนนแสงชูโต ต าบลบ้านเหนือ
9 034200045 นางสาว วันเพ็ญ แก้วพาลึก ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
10 034200046 นาย บัณฑิต ประพันธ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 034200047 นางสาว อรดี สมชัย ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 9 ช้ัน 3 ห้อง 932
12 034200048 นาย รุ่งเกียรติ สัสดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา
13 034200050 นางสาว รจนาพรรณ คงสมบัติ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
14 034200051 นางสาว อินทิรา พิมุกต์นานนท์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
15 034200052 นางสาว อรณิชา ศรีสุข ศิลปะ/ศิลปศึกษา
16 034200053 นาย วชิรศักด์ิ บุญสิทธ์ิ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
17 034200054 นางสาว อุษณี นาคีสินธ์ุ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
18 034200055 นาย ธีรพงษ์ ทองดอนน้อย ศิลปะ/ศิลปศึกษา
19 034200056 นางสาว จีรนันท์ ปรักมานนท์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
20 034200057 นางสาว วันนิสา ตะก้อง ศิลปะ/ศิลปศึกษา
21 034200059 นางสาว ณิยภัสร์ ใคร่ครวญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
22 034200060 นาย ทศพล ดีคล้าย ศิลปะ/ศิลปศึกษา
23 034200061 นางสาว วาสนา ฉุนปรางค์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
24 034200062 นางสาว ปนัดดา เหลืองชัยพร ศิลปะ/ศิลปศึกษา
25 034200063 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญไทย ศิลปะ/ศิลปศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 030100002 นาย กมล เหมือนเพิก คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100003 นางสาว ภาณุมาส พานะกิจ คณิตศาสตร์ 030100002 ถึง 030100007 ,
3 030100004 นางสาว วริสรา แดงสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ 030100011 ถึง 030100029
4 030100005 นางสาว ภัทรมาส อุ่นพัฒนาศิลป์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 1
5 030100006 นางสาว อรศยา วังปลาทอง คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030100007 นางสาว ลินดา สินคง คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030100011 นางสาว กษมา โพธ์ิเงินงาม คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030100012 นาย อธิวัฒน์ เนเรียะ คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030100013 นางสาว โสภา บุญเรือน คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 111
10 030100014 นางสาว อภิญญา ศรีสวัสด์ิ คณิตศาสตร์

11 030100015 นางสาว นวรัตน์ ยายิน คณิตศาสตร์

12 030100016 นางสาว อุมาพร กอวงษ์ คณิตศาสตร์

13 030100017 นาย วิษณุ อุดมลาภ คณิตศาสตร์

14 030100018 นางสาว ธิดา ธัญทิพพร คณิตศาสตร์

15 030100019 นางสาว ศิริวรรณ เอกจีน คณิตศาสตร์

16 030100020 นางสาว จารุวรรณ ส าเภาทอง คณิตศาสตร์

17 030100021 นางสาว นวลปรางค์ ศรีงาม คณิตศาสตร์

18 030100022 นางสาว ขวัญเรือน กรรณลา คณิตศาสตร์

19 030100023 นางสาว พิชญา ภิญญากุล คณิตศาสตร์

20 030100024 นางสาว ศุภางค์ กล่ันม่ันคง คณิตศาสตร์

21 030100025 นางสาว สุดารัตน์ แสงสุริยะ คณิตศาสตร์

22 030100026 นาย ปฐมพร ปานขาว คณิตศาสตร์

23 030100027 นางสาว จุฑามาศ ยาสุทธิ คณิตศาสตร์

24 030100028 นางสาว ขวัญฤดี กัณหทัต คณิตศาสตร์

25 030100029 นางสาว นาตยา พุ่มสวัสด์ิ คณิตศาสตร์

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 030100030 นางสาว วศินี สาระศาลิน คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100031 นางสาว ปรียาภรณ์ วิเศษสิงห์ คณิตศาสตร์ 030100030 ถึง 030100035 , 
3 030100032 นางสาว ณัฏฐา จันทร์พุฒ คณิตศาสตร์ 030100037 ถึง 030100055
4 030100033 นาย วีรวุฒิ ใจสงบ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 2
5 030100034 นาย ศิวกร แสงธรรมชัย คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030100035 นาย สดาวุธ ศรีนิล คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030100037 นางสาว กมลชนก ดอกนาค คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030100038 นางสาว พรศิริ ปานอ าพัน คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030100039 นางสาว ศิริกาญจน์ ด้วงเดช คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 112
10 030100040 นางสาว ธัญวรัตน์ วิเศษสิงห์ คณิตศาสตร์

11 030100041 นางสาว นภาพร ปิโย คณิตศาสตร์

12 030100042 นางสาว สุวิชา มาลาทอง คณิตศาสตร์

13 030100043 นาย ธนกร สามงามไกร คณิตศาสตร์

14 030100044 นางสาว พรสวรรค์ ทองผานิธิ คณิตศาสตร์

15 030100045 นางสาว ภัฎฎิณี ม่ันคง คณิตศาสตร์

16 030100046 นางสาว ศิริพร ยศนวล คณิตศาสตร์

17 030100047 นางสาว จิดาภา ภุมรินทร์ คณิตศาสตร์

18 030100048 นาย ภูผา ธระเสนา คณิตศาสตร์

19 030100049 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ศรี คณิตศาสตร์

20 030100050 นางสาว จุฑามาศ วงษ์ประเสริฐ คณิตศาสตร์

21 030100051 นางสาว จุฑามณี ถาวรล้ าเลิศ คณิตศาสตร์

22 030100052 นางสาว อรทัย น้อมแนบ คณิตศาสตร์

23 030100053 นาย ไกรสร นิยมบุญญา คณิตศาสตร์

24 030100054 นางสาว สุชาดา เนตรน้อย คณิตศาสตร์

25 030100055 นางสาว กานติมา สอนใจ คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 030100057 นางสาว ณภัทร์วรัญญ์ ไชยเขียว คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100058 นาย กนกพล สุวรรณสุทธ์ิ คณิตศาสตร์ 030100057 ถึง 030100059 , 
3 030100059 นางสาว ธัญญิกา ท่าฉลาด คณิตศาสตร์ 030100061 ถึง 030100079 , 
4 030100061 นางสาว สิริกาญจน์ บึงแก้ว คณิตศาสตร์ 030100081 ถึง 030100083
5 030100062 นางสาว น้องนุช ทองผาภูมิบวร คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 3
6 030100063 นางสาว พิมพ์พิศา ปลอดภัย คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

7 030100064 นางสาว นภาพรรณ จันทร์ป้อง คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
8 030100065 นางสาว กิตติรัตน์ แคล้วเครือ คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
9 030100066 นางสาว สุพิชญา ชัยภูมิผล คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
10 030100067 นาย ภาสกร มอญทุ่ง คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 113
11 030100068 นาย อิทธิพล วิหก คณิตศาสตร์

12 030100069 นางสาว เสาวลักษณ์ เบ็ญพาด คณิตศาสตร์

13 030100070 นางสาว นิศรา ศิลาวงษ์ คณิตศาสตร์

14 030100071 นางสาว กุณฑลี อินทรักษา คณิตศาสตร์

15 030100072 นางสาว เสาวรีย์ ดอนตะโก คณิตศาสตร์

16 030100073 นางสาว สุนิสา แสนโก คณิตศาสตร์

17 030100074 นางสาว วรรณา สิทธิวงศ์ษะ คณิตศาสตร์

18 030100075 นางสาว ธันย์ชนก จิตรบรรจง คณิตศาสตร์

19 030100076 นาย ธิบดินทร์ กฤษฏ์ิหงษ์สกุล คณิตศาสตร์

20 030100077 นางสาว จิราวรรณ ขันบรรจง คณิตศาสตร์

21 030100078 นางสาว ชฎาพร ช่อผูก คณิตศาสตร์

22 030100079 นางสาว ดวงจันทร์ ม้าวงษ์ คณิตศาสตร์

23 030100081 นางสาว นารีรัตน์ หรีดบุญลือ คณิตศาสตร์

24 030100082 นาย วัฒนชัย ตันสุวรรณ คณิตศาสตร์

25 030100083 นางสาว สุกัญญา แซ่ฉี คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 030100085 นางสาว ศิริพร เหล่านิกะขะ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100086 นางสาว ปัทมา พรหมชนะ คณิตศาสตร์ 030100085 ถึง 030100101 , 
3 030100087 นาย วิศิษฏ์ พุฒเอก คณิตศาสตร์ 030100103 ถึง 030100110
4 030100088 นาย อนิรุทธ์ เหมือนคล้าย คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 4
5 030100089 นางสาว ธิดารัตน์ จรรยาวงษ์ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030100090 นางสาว ปราณี พรมเสนา คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030100091 นางสาว อรุณี บรรเทา คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030100092 นางสาว เพ็ญ ศรีทองดี คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030100093 นางสาว ดลฤดี สังขะมณี คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 114
10 030100094 นาย นิตินัย คล้ายทอง คณิตศาสตร์

11 030100095 นาย ปราโมทย์ นาสวนสุวรรณ คณิตศาสตร์

12 030100096 นางสาว ศิริพร ภูมิคอนสาร คณิตศาสตร์

13 030100097 นางสาว นันทวรรณ สาริกา คณิตศาสตร์

14 030100098 นาย เอกพล ทองสุก คณิตศาสตร์

15 030100099 นางสาว กชวรรณ ศรีวลีรัตน์ คณิตศาสตร์

16 030100100 นาย นวพล โสมนัส คณิตศาสตร์

17 030100101 นางสาว กรวีร์ สุขโอสถ คณิตศาสตร์

18 030100103 นางสาว สุจิตรา นครไทย คณิตศาสตร์

19 030100104 นางสาว มนัสนันท์ ก าเนิดรัตน์ คณิตศาสตร์

20 030100105 นางสาว กัญญาพัชร สุขเกษม คณิตศาสตร์

21 030100106 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพัตรา เสาแก้ว คณิตศาสตร์

22 030100107 นางสาว สมิตา หอมโปร่ง คณิตศาสตร์

23 030100108 นางสาว ป่ินมณี รอดผุย คณิตศาสตร์

24 030100109 นางสาว อมรรัตน์ ทองบ้านโข้ง คณิตศาสตร์

25 030100110 นางสาว กนกพิชญ์ พ่วงจาด คณิตศาสตร์
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1 030100111 นางสาว ชฎารัตน์ กงภูเวช คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100112 นาย ณัฐภัทร ชูลาภ คณิตศาสตร์ 030100111 ถึง 030100119 , 
3 030100113 นาย อมรพล พิทักษ์ภูผา คณิตศาสตร์ 030100121 ถึง 030100136
4 030100114 นางสาว ขนิษฐา สรวยล้ า คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 5
5 030100115 นางสาว ชมอินทร์ คนชม คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030100116 นาย ปิยวัฒน์ โปริสา คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030100117 นางสาว พัชราภรณ์ พิกุลศรี คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030100118 นางสาว ธิดาวดี พนมพรม คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030100119 นางสาว นวลจันทร์ พันเจริญ คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 115
10 030100121 นางสาว วรรณทิพา บุญแต่ง คณิตศาสตร์

11 030100122 นางสาว สิรินันท์ อู่อรุณ คณิตศาสตร์

12 030100123 นางสาว จันทร์แรม ถ่ินแสนไกล คณิตศาสตร์

13 030100124 นางสาว พิชชาภา พุ่มเหมือน คณิตศาสตร์

14 030100125 นาย ณัฐพล เจริญทัศน์ คณิตศาสตร์

15 030100126 นางสาว ศรสวรรค์ นาเวช คณิตศาสตร์

16 030100127 นาย จักรพงศ์ ประดับหิน คณิตศาสตร์

17 030100128 นางสาว ญานิกา โพธ์ิทอง คณิตศาสตร์

18 030100129 นางสาว ศิริภรณ์ แพ่งพรม คณิตศาสตร์

19 030100130 นางสาว นิศารัตน์ คงช่ืนจิต คณิตศาสตร์

20 030100131 นาย กิตติพจน์ ต้ังกิจดีม่ัน คณิตศาสตร์

21 030100132 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วราภรณ์ ก าแพงทอง คณิตศาสตร์

22 030100133 นางสาว ณัชชา นาเวช คณิตศาสตร์

23 030100134 นาย ธนพล ถาวรวงษ์ คณิตศาสตร์

24 030100135 นางสาว กัญทิมา กุ้ยอ่อน คณิตศาสตร์

25 030100136 นางสาว สุจิตรา จันทรังษี คณิตศาสตร์
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1 030100137 นางสาว รุ่งนภา บัวสนิทวงค์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100138 นางสาว ยุพิน ไพศานสิน คณิตศาสตร์ 030100137 ถึง 030100139 , 
3 030100139 นางสาว สุมิตรา สีดาตัน คณิตศาสตร์ 030100141 ,
4 030100141 นางสาว ดวงกมล สูงปานเขา คณิตศาสตร์ 030100144 ถึง 030100146 ,
5 030100144 นางสาว น้ าผ้ึง นวกวงศ์ คณิตศาสตร์ 030100148 ถึง 030100157 ,
6 030100145 นางสาว อริสา แซ่ล้อ คณิตศาสตร์ 030100159 , 
7 030100146 นางสาว ลลิดา สิงห์ด้วง คณิตศาสตร์ 030100162 ถึง 030100163 , 
8 030100148 นาย พรเทพ ผ่องสว่าง คณิตศาสตร์ 030100165 ถึง 030100169
9 030100149 นางสาว เบญจรัตน์ วงศ์เกิด คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 6
10 030100150 นาย พิชนนท์ ศรีเมือง คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

11 030100151 นางสาว สุปราณี ไกรหา คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
12 030100152 นางสาว สายธาร เกิดศรีประเสริฐ คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
13 030100153 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฐิติการต์ คล้ายเจ๊ก คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
14 030100154 นางสาว อรยา รอดค า คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 116
15 030100155 นางสาว รุจิรา บุษสระเกษ คณิตศาสตร์

16 030100156 นางสาว ณัฐกาญจน์ ทองเงิน คณิตศาสตร์

17 030100157 นาย ตุลา บุญเฮ๊ียะ คณิตศาสตร์

18 030100159 นางสาว ศิริพร ทับป่ินทอง คณิตศาสตร์

19 030100162 นางสาว วาสนา นิลพัฒน์ คณิตศาสตร์

20 030100163 นาย ธนดล ไชยสงคราม คณิตศาสตร์

21 030100165 นางสาว พรพรรณ รักสม คณิตศาสตร์

22 030100166 นางสาว มาลีรักษ์ อักษร คณิตศาสตร์

23 030100167 นางสาว ชมพู พนาสุขสันต์ คณิตศาสตร์

24 030100168 นางสาว เยาวเรศ กาญจนบูรพา คณิตศาสตร์

25 030100169 นางสาว ณัฏฐวรรณ สุขเสริม คณิตศาสตร์
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1 030100170 นางสาว กุลจิรัฏฐ์ บัวบุญ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030100171 นางสาว อุมาพร ลัยวงษ์ คณิตศาสตร์ 030100170 ถึง 030100183 , 
3 030100172 นางสาว สุพรรษา บ้านกลางดิลก คณิตศาสตร์ 030100185 ถึง 030100195
4 030100173 นางสาว พิมพ์วิภา เอแดง คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 7
5 030100174 นางสาว โชติมณี พรามณี คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030100175 นางสาว จันจิรา แก้ววิเศษ คณิตศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030100176 นางสาว นฤมล แผนสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030100177 นางสาว รัตนา อินทร์พรม คณิตศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030100178 นางสาว วนิดา เพ็ชรเกิด คณิตศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1123
10 030100179 นางสาว กนกวรรณ จันทร์เศรษฐี คณิตศาสตร์
11 030100180 นางสาว พิมพา ความใจดี คณิตศาสตร์
12 030100181 นางสาว กชมน สามารถ คณิตศาสตร์
13 030100182 นางสาว กิตติยา สระทองแก้ว คณิตศาสตร์
14 030100183 นางสาว อดิภาพร อุดมพิมพาภรณ์ คณิตศาสตร์
15 030100185 นางสาว ธันวา เเสงอรุณ คณิตศาสตร์
16 030100186 นาง จุฬาพร สุขบัญชาชัย คณิตศาสตร์
17 030100187 นาย ชัชวาลย์ รองสุพรรณ์ คณิตศาสตร์
18 030100188 นาย ตุลาการ เฉยราช คณิตศาสตร์
19 030100189 นาย ธนวัฒน์ สืบด้วง คณิตศาสตร์
20 030100190 นางสาว พัชรินทร์ ตามเมืองปักษ์ คณิตศาสตร์
21 030100191 นางสาว นลินี ชาญวุธ คณิตศาสตร์
22 030100192 นาย อรรถพล แช่มสุดชีพ คณิตศาสตร์
23 030100193 นาย สรายุทธ ลอยวน คณิตศาสตร์
24 030100194 นางสาว โชติกา ศรีวรรณะ คณิตศาสตร์
25 030100195 นาย กานต์ นิรันฤทธ์ิ คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 030100197 นางสาว ปาจารีย์ ศรีบรรจง คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 030100197 ,
2 030100199 นางสาว มัลลิศา เหล่าเขตการณ์ คณิตศาสตร์ 030100199 ถึง 030100200 ,
3 030100200 นางสาว หทัยรัตน์ โสภะสาระ คณิตศาสตร์ 030300001 ถึง 030300003 ,
4 030300001 นางสาว ศิณีนาฏ กล่ินจันทร์ ภาษาอังกฤษ 030300005 ถึง 030300013 ,
5 030300002 นางสาว นพรัตน์ เสียงเจนดี ภาษาอังกฤษ 030300015 ถึง 030300024
6 030300003 นางสาว นิรมล พงศ์พิริยะกาญจน์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 8
7 030300005 นางสาว ยศกร วังนาค ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

8 030300006 นางสาว พิมพ์พิชชา เจ่ียประเสริฐ ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
9 030300007 นางสาว ศศิธร บังวัด ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
10 030300008 นางสาว อภิสรา เมฆฉาย ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
11 030300009 นาง สุกัญญา เฝ้าเวียงค า ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1124
12 030300010 นางสาว จิตติมา บ ารุงภักดี ภาษาอังกฤษ
13 030300011 นางสาว อัจฉรา วงษ์วิจารณ์ ภาษาอังกฤษ
14 030300012 นาย ณฐฤกษ์ ช่างปรีชา ภาษาอังกฤษ
15 030300013 นาย ประพันธ์ กิมสาด ภาษาอังกฤษ
16 030300015 นางสาว ปวีณา เจริญกุล ภาษาอังกฤษ
17 030300016 นางสาว สุพัตรา ใจเท่ียง ภาษาอังกฤษ
18 030300017 นางสาว อังคณา ศรีบัวคล่ี ภาษาอังกฤษ
19 030300018 นางสาว สุพัตรา ดอกหญ้า ภาษาอังกฤษ
20 030300019 นางสาว ธมลวรรณ หลากสุขถม ภาษาอังกฤษ
21 030300020 นางสาว กวินนา บุญรักษ์ ภาษาอังกฤษ
22 030300021 นางสาว น้ าทิพย์ มาลีวงษ์ ภาษาอังกฤษ
23 030300022 นางสาว นฤมล นางแย้ม ภาษาอังกฤษ
24 030300023 นางสาว กฤตพร อินทรประเสริฐ ภาษาอังกฤษ
25 030300024 นาย นรนิธิ คุ้มไพฑูรย์ ภาษาอังกฤษ
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)
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1 030300025 นางสาว กุลสตรี หงษ์เวียงจันทร์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300026 นางสาว อนุสรา นินบดี ภาษาอังกฤษ 030300025 ถึง 030300026 , 
3 030300028 นางสาว วรรณกานต์ พรหมมา ภาษาอังกฤษ 030300028 ถึง 030300042 , 
4 030300029 นางสาว สุณิสา โรจน์ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ 030300044 ถึง 030300045 , 
5 030300030 นาย กิตติกวิน พงศ์นาถสกุล ภาษาอังกฤษ 030300048 ถึง 030300053
6 030300031 นางสาว วิศัลยา โสพน ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 9
7 030300032 นางสาว สาริณี หงษาวดี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

8 030300033 นางสาว ณิชกานต์ จุกหอม ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
9 030300034 นางสาว มาลีวรรณ พูนสวาย ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
10 030300035 นาย ชานนท์ แสงแก้ว ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
11 030300036 นางสาว ขันศรี โพธ์ิทอง ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1125
12 030300037 นางสาว มนัญชยา วงษ์ปัญญา ภาษาอังกฤษ
13 030300038 นางสาว วลัยลักษณ์ โคกค า ภาษาอังกฤษ
14 030300039 นางสาว พรพิมล กิจประชุม ภาษาอังกฤษ
15 030300040 นางสาว วาสนา ทองเจริญ ภาษาอังกฤษ
16 030300041 นางสาว ศันสนีย์ ละม้าย ภาษาอังกฤษ
17 030300042 นางสาว นิภาพร จิตรใจเจริญบุญ ภาษาอังกฤษ
18 030300044 นางสาว พรทิพย์ สุดคล้าย ภาษาอังกฤษ
19 030300045 นางสาว พิมพ์ทอง อ่อนละมูล ภาษาอังกฤษ
20 030300048 นางสาว ผุสดี ธิยานันท์ ภาษาอังกฤษ
21 030300049 นางสาว บุณฑริก นุ่มวัฒนะ ภาษาอังกฤษ
22 030300050 นางสาว นภัชสวรรณ ยาสุ่ม ภาษาอังกฤษ
23 030300051 นางสาว จิตรดา พัฒน์ทอง ภาษาอังกฤษ
24 030300052 นางสาว นริสษา ส าเนียงดี ภาษาอังกฤษ
25 030300053 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เกตุถาวร ภาษาอังกฤษ
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1 030300054 นาย วัชรศร เลิศล้ า ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 030300054 , 
2 030300056 นางสาว ณัฐฎา จงโชตินาการ ภาษาอังกฤษ 030300056 ถึง 030300076 ,
3 030300057 นางสาว อังศุธร มูสิกะชาติ ภาษาอังกฤษ 030300078 ถึง 030300080
4 030300058 นางสาว ณัฐพร ยาสุ่ม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 10
5 030300059 นางสาว พัชรียา วรนัยพินิจ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030300060 นางสาว อาภัสรา หล่อจิต ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030300061 นางสาว รุ่งนภา จันทร์อินทร์ ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030300062 นางสาว สุกัญญา ข าสอน ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030300063 นางสาว จารุวรรณ มีผล ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1126
10 030300064 นางสาว น้ าผ้ึง อุ่นอยู่ ภาษาอังกฤษ
11 030300065 นางสาว อันธิกา แก้วมาเมือง ภาษาอังกฤษ
12 030300066 นางสาว มณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล ภาษาอังกฤษ
13 030300067 นาย ณัฐพงษ์ นุ่มอัมพรศิริ ภาษาอังกฤษ
14 030300068 นางสาว ฐิติวรรณ ช่ืนชมน้อย ภาษาอังกฤษ
15 030300069 นางสาว เสาวนีย์ สืบด้วง ภาษาอังกฤษ
16 030300070 นาย ศราวุฒิ แช่มช้อย ภาษาอังกฤษ
17 030300071 นางสาว ปิยะธิดา ทิพย์ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ
18 030300072 นางสาว พัชราพรรณ โพธ์ิทอง ภาษาอังกฤษ
19 030300073 นางสาว ภาวิณี รักสาย ภาษาอังกฤษ
20 030300074 นางสาว นัชชา มานะเกียรติ ภาษาอังกฤษ
21 030300075 นางสาว กัญจน์อมล กาญจนด ารงสกุล ภาษาอังกฤษ
22 030300076 นางสาว ธนพร แป้นทอง ภาษาอังกฤษ
23 030300078 นางสาว มินตรา รอดภัย ภาษาอังกฤษ
24 030300079 นางสาว ธนาวดี คล้ายเอ่ียม ภาษาอังกฤษ
25 030300080 นางสาว เกศศิณี สุตะมุข ภาษาอังกฤษ
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1 030300082 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ชงกุล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300083 นางสาว วรรณี สร้อยแสง ภาษาอังกฤษ 030300082 ถึง 030300088 , 
3 030300084 นางสาว สุนิษา คงคา ภาษาอังกฤษ 030300090 ถึง 030300091 , 
4 030300085 นางสาว พรชิตา พรมรักษ์ ภาษาอังกฤษ 030300093 ถึง 030300096 , 
5 030300086 นางสาว ก่ิงบูรณ์ บุญประเสริฐ ภาษาอังกฤษ 030300098 ถึง 030300103 , 
6 030300087 นางสาว ซ่อนกล่ิน กะล้าย ภาษาอังกฤษ 030300105 ถึง 030300110
7 030300088 นางสาว ลักขณา ปราบใหญ่ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 11
8 030300090 นาย สรายุทธ์ ก้อนชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

9 030300091 นางสาว มณีกาญจน์ เพียชัย ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
10 030300093 นางสาว จิราภา พรมทุ่ง ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
11 030300094 นางสาว ทิพวัลย์ วุฒิเกษตรกิจ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
12 030300095 นางสาว พัฒนาพร ทาสะโก ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 1218
13 030300096 นางสาว ภรัชฌา รุ่งหิรัญศักด์ิ ภาษาอังกฤษ
14 030300098 นางสาว คณิตา นรภัย ภาษาอังกฤษ
15 030300099 นางสาว วิลาสินี ฉันทปราโมทย์ ภาษาอังกฤษ
16 030300100 นางสาว เบญจวรรณ พิสูตร์ ภาษาอังกฤษ
17 030300101 นางสาว สุนทรี จ้อยล่อย ภาษาอังกฤษ
18 030300102 นางสาว กฤตชศา สุขจิตต์ ภาษาอังกฤษ
19 030300103 นางสาว สมฤทัย เพ็งน้อย ภาษาอังกฤษ
20 030300105 นางสาว ฐิติรัตน์ คีรีวงค์ ภาษาอังกฤษ
21 030300106 นางสาว สุพัตรา มงคลสุข ภาษาอังกฤษ
22 030300107 นางสาว ธัญสินี วรนัยพินิจ ภาษาอังกฤษ
23 030300108 นางสาว ทิตย์ติญา เสริมสุข ภาษาอังกฤษ
24 030300109 นางสาว อภิญญา แสงอาวุธ ภาษาอังกฤษ
25 030300110 นางสาว ประภาวดี น้ าพุไพศาลสกุล ภาษาอังกฤษ
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1 030300111 นาย ภัทรพงศ์ แย้มเทศ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300113 นางสาว เหมสุดา เตียวขุ้ย ภาษาอังกฤษ 030300111 , 030300113 , 
3 030300115 นาย พิศาล จันทร์แดง ภาษาอังกฤษ 030300115 ถึง 030300127 , 
4 030300116 นางสาว วนิดา ม่ังสูงเนิน ภาษาอังกฤษ 030300129 ถึง 030300133 , 
5 030300117 นางสาว อภิชญา คงดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ 030300135 ถึง 030300139
6 030300118 นางสาว กาญจนา ทองสายลวด ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 12
7 030300119 นางสาว เจนจิราพร วินทะไชย ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

8 030300120 นางสาว กิติยาภรณ์ ภุมรินทร์ ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
9 030300121 นางสาว จิราวรรณ พิศูจน์ ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
10 030300122 นางสาว สุนิษา ถกลสาครรัตน์ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
11 030300123 นางสาว กัญญา การตรง ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 1219
12 030300124 นางสาว พัชราภรณ์ ทองสกุลพันธ์ ภาษาอังกฤษ
13 030300125 นางสาว กัญชรส ป่ินทอง ภาษาอังกฤษ
14 030300126 นางสาว จิราภรณ์ ไกรเทพ ภาษาอังกฤษ
15 030300127 นางสาว กนกวรรณ ไทรสุวรรณ ภาษาอังกฤษ
16 030300129 นาย พีรเดช สวัสด์ิกนก ภาษาอังกฤษ
17 030300130 นางสาว จิราวดี ชุนเกษา ภาษาอังกฤษ
18 030300131 นางสาว จารุวรรณ บุญญวัฒน์ ภาษาอังกฤษ
19 030300132 นาง ปรารถนา สมศรี ภาษาอังกฤษ
20 030300133 นาย ศิลา เมฆป้ัน ภาษาอังกฤษ
21 030300135 นางสาว ธนัฎฐา อินทร์ศรี ภาษาอังกฤษ
22 030300136 นางสาว ณัฐกานต์ แย้มช่ืน ภาษาอังกฤษ
23 030300137 นางสาว แพรวนภา ปัฐนเมธี ภาษาอังกฤษ
24 030300138 นางสาว นภาภรณ์ ป้ันเพชร ภาษาอังกฤษ
25 030300139 นางสาว สุพรรษา เช้ือทอง ภาษาอังกฤษ
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1 030300140 นาย เดชฤทธ์ิ พระพิมพ์ใส ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300141 นางสาว ขนิษฐา มีทรัพย์ม่ัน ภาษาอังกฤษ 030300140  ถึง 030300162 , 
3 030300142 นางสาว สุภาพร ปุ้ยเจริญ ภาษาอังกฤษ 030300164 , 030300166
4 030300143 นางสาว สิริพิมล บุญรักษา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 13
5 030300144 นางสาว อริสรา บุญมา ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030300145 นางสาว เพ็ญพิชชา ดาราช ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030300146 นางสาว มาลีวรรณ ไทรสังข์ธิติกุล ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030300147 นางสาว เกศราพร โทรเลข ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030300148 นางสาว กมลชนก ง้ิวเซอร์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 1220
10 030300149 นางสาว กฤติมา ปู่ด า ภาษาอังกฤษ
11 030300150 นางสาว ปนัดดา กุลพานิช ภาษาอังกฤษ
12 030300151 นางสาว สุวิมล ภูมิอินทร์ ภาษาอังกฤษ
13 030300152 นาย กตัญญู แซ่เตียว ภาษาอังกฤษ
14 030300153 นาย ธนากร นิลพัฒน์ ภาษาอังกฤษ
15 030300154 นางสาว กัญญ์ชิสา หมอภัคดีพัทธ์ ภาษาอังกฤษ
16 030300155 นางสาว นิราภร บ่อทรัพย์ ภาษาอังกฤษ
17 030300156 นางสาว วิไลนุช ป่ินเวหา ภาษาอังกฤษ
18 030300157 นางสาว ศศิมาพร คาดีวี ภาษาอังกฤษ
19 030300158 นางสาว จุฑารัตน์ วัดน้อย ภาษาอังกฤษ
20 030300159 นางสาว ปิยรัตน์ ปานคีรี ภาษาอังกฤษ
21 030300160 นางสาว กล่ินผกา เรียนไธสง ภาษาอังกฤษ
22 030300161 นาย มานะศักด์ิ แตงโสภา ภาษาอังกฤษ
23 030300162 นางสาว ชินาภา พฤฑฒิกุล ภาษาอังกฤษ
24 030300164 นางสาว อรรัมภา อาจราชกิจ ภาษาอังกฤษ
25 030300166 นางสาว จุรีพร จันทร์ประกอบ ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 030300167 นาย กฤษกร กุศลมา ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300168 นางสาว จรรยา พรหมชนะ ภาษาอังกฤษ 030300167 ถึง 030300176 , 
3 030300169 นางสาว พิชามญช์ุ พรมมา ภาษาอังกฤษ 030300179 ถึง 030300193
4 030300170 นางสาว กรรณิการ์ สวนจันทร์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 14
5 030300171 นางสาว กันต์กนิษฐ์ เอ่ียมอ่ิม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030300172 นางสาว พนิดา โพธิสุข ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030300173 นางสาว ปวริศา ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030300174 นางสาว อัจฉรา สืบบุก ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030300175 นางสาว จาริณี รงค์ฤทธิไกร ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 1221
10 030300176 นาง ณัฏฐ์ชิสา สงวนทรัพย์ ภาษาอังกฤษ
11 030300179 นางสาว สิริกร กิจก้องพนา ภาษาอังกฤษ
12 030300180 นางสาว กชกร หงษ์ทอง ภาษาอังกฤษ
13 030300181 นาง มานิตา ประกอบธรรม ภาษาอังกฤษ
14 030300182 นางสาว นราภรณ์ วิเศษสิงห์ ภาษาอังกฤษ
15 030300183 นางสาว ละอองดาว ศรีคูบัว ภาษาอังกฤษ
16 030300184 นางสาว นริตา มาเทศ ภาษาอังกฤษ
17 030300185 นางสาว กุลชา นิรันฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ
18 030300186 นางสาว กมลชนก อินทร์เขาย้อย ภาษาอังกฤษ
19 030300187 นาย เทพฤทธ์ิ ภู่สากล ภาษาอังกฤษ
20 030300188 นางสาว ชนากานต์ กลัวผิด ภาษาอังกฤษ
21 030300189 นางสาว สุนทรี เช้ือร่ืน ภาษาอังกฤษ
22 030300190 นาย ศุภฤกษ์ เหลืองสุดใจช้ืน ภาษาอังกฤษ
23 030300191 นาง พิมพ์วิภา พิมพ์พัฒนพงษ์ ภาษาอังกฤษ
24 030300192 นางสาว ณัฐฐาพร เสตะพันธ์ ภาษาอังกฤษ
25 030300193 นางสาว กิตติยา ศรีร่มเย็น ภาษาอังกฤษ
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หรือสาขาวิชาเอก
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1 030300194 นางสาว นันทวรรณ รังสวัสด์ิจิตร์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300195 นางสาว สายรุ้ง มณีศิลาวงศ์ ภาษาอังกฤษ 030300194 ถึง 030300203 , 
3 030300196 นางสาว รัตนมณี วัดจินดา ภาษาอังกฤษ 030300205 ถึง 030300215 , 
4 030300197 นางสาว กานต์มณี ใจม่ัน ภาษาอังกฤษ 030300218 ถึง 030300221 
5 030300198 นาย เมธัส เพ่ิมฉิม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 15
6 030300199 นางสาว กุสุมา พิทักษ์คีรี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

7 030300200 นางสาว อาทิตย์ตยา กลีบจ าปา ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
8 030300201 นางสาว ทานตะวัน สุขเจริญ ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
9 030300202 นางสาว ชะรีวรรณ อ่ิมเปล่ียน ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
10 030300203 นางสาว อภัสรา หงษ์โต ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 1222
11 030300205 นางสาว นฤมล สอนดี ภาษาอังกฤษ
12 030300206 นางสาว ปุณิกา เฉียบแหลม ภาษาอังกฤษ
13 030300207 นางสาว กานต์ธีรา ภูมิเรศ ภาษาอังกฤษ
14 030300208 นางสาว ธรธีราพร ดนัยสิริชัยชล ภาษาอังกฤษ
15 030300209 นางสาว ศรัญญา จันทร์หวา ภาษาอังกฤษ
16 030300210 นางสาว จันทร์มณี เกตุพัด ภาษาอังกฤษ
17 030300211 นางสาว นาฏนภางค์ ศิลาดี ภาษาอังกฤษ
18 030300212 นางสาว นงนุช พิสูตร ภาษาอังกฤษ
19 030300213 นางสาว เพ็ญนภา สังขวิมล ภาษาอังกฤษ
20 030300214 นางสาว จริยา กอแก้ว ภาษาอังกฤษ
21 030300215 นางสาว สุนารี เนียมรุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ
22 030300218 นางสาว อรทัย วณิชชากรกูล ภาษาอังกฤษ
23 030300219 นางสาว นทยา อ่อนละออ ภาษาอังกฤษ
24 030300220 นางสาว กนิษฐา เพ็ชรประดับ ภาษาอังกฤษ
25 030300221 นางสาว ขนิษฐา แร่ใจดี ภาษาอังกฤษ
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 030300222 นางสาว เพชรรัตน์ สุขะโยบล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300223 นางสาว พัชรี วิไลสุดา ภาษาอังกฤษ 030300222 ถึง 030300232 , 
3 030300224 นางสาว พิมพ์สุชา เลิศไชย ภาษาอังกฤษ 030300235 ถึง 030300248 
4 030300225 นางสาว ปภัชญา ปานพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 16
5 030300226 นางสาว นิสาชล เหมือนจันทร์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

6 030300227 นางสาว จันทรา มณีนิลแดนพฤกษ์ ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
7 030300228 นางสาว กัลยาวีร์ อัครโชติธนินท์ ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
8 030300229 นางสาว ฐิติรัชย์ บุญน้อม ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
9 030300230 นาย จีรพัฒน์ บุญประเสริฐ ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 122
10 030300231 นาย ณัฐภัทร นางแย้ม ภาษาอังกฤษ
11 030300232 นางสาว ศิริธร รักษากุล ภาษาอังกฤษ
12 030300235 นางสาว บัณฑิตา รวงผ้ึง ภาษาอังกฤษ
13 030300236 นาย คุณภัค บวรพิพัฒนวงศ์ ภาษาอังกฤษ
14 030300237 นางสาว ดาริกา เทียนสมใจ ภาษาอังกฤษ
15 030300238 นางสาว อัษราณีย์ สุกุลธนาศร ภาษาอังกฤษ
16 030300239 นางสาว ญาณวิภา พรดี ภาษาอังกฤษ
17 030300240 นางสาว ธารานันท์ หงษ์ทอง ภาษาอังกฤษ
18 030300241 นางสาว จุฑาทิพย์ แสวงศิลป์ ภาษาอังกฤษ
19 030300242 นางสาว ศิริกาญจน์ ช่ืนอารมณ์ ภาษาอังกฤษ
20 030300243 นางสาว สุวรรณฑา ภมรกูล ภาษาอังกฤษ
21 030300244 นางสาว นิสา มณีเนตร ภาษาอังกฤษ
22 030300245 นางสาว พริม จันทร์แย้ม ภาษาอังกฤษ
23 030300246 นางสาว ภัณฑิรา ผ่องอ าพร ภาษาอังกฤษ
24 030300247 นางสาว ภัณฑิรา เทพรักษ์ ภาษาอังกฤษ
25 030300248 นางสาว ปรางทิพย์ พลตรี ภาษาอังกฤษ
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1 030300249 นางสาว สุเมรินทร์ ต้นสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 
2 030300250 นางสาว วารุณี เหล่าคูณ ภาษาอังกฤษ 030300249 ถึง 030300251 , 
3 030300251 นางสาว อรอนงค์ วัฒนกสิกรรม ภาษาอังกฤษ 030300253 ถึง 030300264 , 
4 030300253 นางสาว ปานเลขา ทับทิม ภาษาอังกฤษ 030500001 , 
5 030300254 นางสาว ฟองจันทร์ นุ่มวัฒนา ภาษาอังกฤษ 030500003 ถึง 030500008 ,
6 030300255 นางสาว นิภาภรณ์ ซอแระ ภาษาอังกฤษ 030500011 ถึง 030500013
7 030300256 นางสาว สุภาพร สามสีทอง ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 17
8 030300257 นางสาว วนัชพร มักสิลา ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

9 030300258 นางสาว ปรักกาสิทธ์ิ ป่ินทะศิริ ภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
10 030300259 นาย วีรภัทร แตงโม ภาษาอังกฤษ ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
11 030300260 นางสาว ณิชารีย์ ทองค า ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
12 030300261 นางสาว ภัทราภรณ์ บัวทอง ภาษาอังกฤษ อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 123
13 030300262 นางสาว วิไล สุริยะวงษา ภาษาอังกฤษ
14 030300263 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชุลีพร เมฆบุตร ภาษาอังกฤษ
15 030300264 นางสาว ชนิกานต์ ชมเดือน ภาษาอังกฤษ
16 030500001 นางสาว อุษา ล้ิมอารีย์ ภาษาจีน
17 030500003 นางสาว สุวิมล ชัยมานะ ภาษาจีน
18 030500004 นาย ปุณณรัตน์ เพ่งไทร ภาษาจีน
19 030500005 นางสาว จุไรรัตน์ โชติพิเชฐ ภาษาจีน
20 030500006 นางสาว ธิดารัตน์ สาสอน ภาษาจีน
21 030500007 นางสาว ณัฐชฎา ทองเอีย ภาษาจีน
22 030500008 นางสาว ปารวี โสภณพนิตกุล ภาษาจีน
23 030500011 นางสาว ภัสสร เมืองวงษ์ ภาษาจีน
24 030500012 นางสาว รตนพร แพพิพัฒน์ ภาษาจีน
25 030500013 นางสาว ศศิพร ศรธนู ภาษาจีน



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 030500014 นางสาว นัฎฐิกา ส าเร็จ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ 
2 030500015 นางสาว สุภัคจิรา พลายระหาร ภาษาจีน 030500014 ถึง 030500015 , 
3 030500017 นางสาว ศศิธร จิตต์โอบอ้อม ภาษาจีน 030500017 ถึง 030500021 ,
4 030500018 นางสาว ชลธิชา ร่ืนเกษม ภาษาจีน 030500023 ถึง 030500024 ,
5 030500019 นางสาว จงกลนี จันทร์เสริม ภาษาจีน 030500027 ถึง 030500029 ,
6 030500020 นางสาว สุวดี อ านวยผล ภาษาจีน 031100003 ,
7 030500021 นางสาว ศรัญญา ธรรมศิริพงษ์ ภาษาจีน 032800002 ถึง 032800013
8 030500023 นางสาว รัชวรรณ ว่องจริงไว ภาษาจีน ห้องสอบท่ี 18
9 030500024 นางสาว ปวันรัตน์ กาวินตุ้ย ภาษาจีน สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

10 030500027 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีแพงแสน ภาษาจีน สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
11 030500028 นางสาว พรทิพย์ ทองดอนอ่ า ภาษาจีน ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
12 030500029 นางสาว คัมภีรดา แซ่ซี ภาษาจีน จังหวัดกาญจนบุรี
13 031100003 นางสาว นันทศร ย้ิมยวน ภาษาพม่า อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 124
14 032800002 นาย จิรภัทร ทับทิมใส ดนตรี/ดนตรีศึกษา
15 032800003 นาย พรเทวา จรัสพันธ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
16 032800004 นาย อภิภู สมศักด์ิ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
17 032800005 นางสาว ศศิธร ค าใส ดนตรี/ดนตรีศึกษา
18 032800006 นาง นิภาพร รอดผ้ึง ดนตรี/ดนตรีศึกษา
19 032800007 นาย วุฒิไกร นาคแท้ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
20 032800008 นางสาว เขมภร เย็นนิกรณ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
21 032800009 นาย ธนนันท์ กล่ันบุศย์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
22 032800010 นางสาว สุภาดา บุราณรมย์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
23 032800011 นาย ศตวรรษ รุ่งเรืองจินดา ดนตรี/ดนตรีศึกษา
24 032800012 นาย พนัส ประกายวิชากุล ดนตรี/ดนตรีศึกษา
25 032800013 นาย ณัฐวุฒิ ธนพันธ์คง ดนตรี/ดนตรีศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 032800014 นาย นาวี รักอู่ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 032800015 นาย ณัฐพงศ์ ปานอ าพันธ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา 032800014 ถึง 032800021 , 
3 032800016 นาย สราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา 032800023 ถึง 032800024 , 
4 032800017 นาย พชรพงศ์ กล่ินอ่อน ดนตรี/ดนตรีศึกษา 032800026 ถึง 032800028 , 
5 032800018 นาย สมภพ เหลืองประมวล ดนตรี/ดนตรีศึกษา 032800030 ,
6 032800019 นาย อมรเดช แหนกลาง ดนตรี/ดนตรีศึกษา 032800033 ถึง 032800036 ,
7 032800020 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ปานเพชร ดนตรี/ดนตรีศึกษา 033600002 ถึง 033600003 ,
8 032800021 นาย วรพจน์ โกวิทนิวัติสัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา 033600005 ถึง 033600009
9 032800023 นาย ภานุพงศ์ นาสมจิตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบท่ี 19
10 032800024 นางสาว กาญจนา ศรีสวัสด์ิ ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

11 032800026 นาย สุทัศน์ ภิรมจันทร์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
12 032800027 นาย พลากร สมคิด ดนตรี/ดนตรีศึกษา ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
13 032800028 นางสาว สุพัตรา เอ้ียงปาน ดนตรี/ดนตรีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
14 032800030 นาย อนันต์วริทธ์ิ จันทบุตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 125
15 032800033 นาย ณัฐดนัย พรมวงษ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
16 032800034 นาย กิตติพันธ์ุ กัณหา ดนตรี/ดนตรีศึกษา
17 032800035 นาย ศิริพล จ าปีเรือง ดนตรี/ดนตรีศึกษา
18 032800036 นาย ธนอรรถ ศรีแจ่ม ดนตรี/ดนตรีศึกษา
19 033600002 นาย อิทธิกร หาญวิสุทธ์ิ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
20 033600003 นาย รังสิมันต์ รัตนากร อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
21 033600005 นางสาว รัตนาภรณ์ ลาภเพ่ิมพูลย่ิง อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
22 033600006 นาย เนรมิต พ่ึงอุบล อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
23 033600007 นางสาว ชุมาพร ทองสิน อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
24 033600008 นาย นฤเบศวร์ สุขเกษม อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
25 033600009 นาย ทรงยศ รอดบ ารุง อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 033600015 นางสาว โยธกา ไพสี อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) เลขประจ าตัวสอบ 
2 033600016 นาย ธีระศักด์ิ สีเหล่ียมงาม อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600015 ถึง 033600016 , 
3 033600018 นาย วุฒินันท์ พรมมินทร์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600018 ถึง 033600022 ,
4 033600019 นาย หัสดีณัฏฐ์ คชเมธีสัมฤทธ์ิ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600027 , 033600029 , 
5 033600020 นาย เฉลิมพสิทธ์ิ พรหมทา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600031 ,
6 033600021 นาย พีรศักด์ิ สมพงษ์วัชรกุล อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600033 ถึง 033600037 ,
7 033600022 นาย โชคทวี เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600039 , 
8 033600027 นาย ชาคริต แก้วประทุม อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600041 ถึง 033600042 ,
9 033600029 นางสาว ณิชาพัชร์ วัชรปรีชา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600047 , 033600049 , 
10 033600031 นาย เอกราช ราชอุบล อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 033600055 ถึง 033600057 , 
11 033600033 นาย ภณ พุ่มคุ้ม อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 035800001 ถึง 035800002
12 033600034 นางสาว ลัดดา เทียมรัตน์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ห้องสอบท่ี 20
13 033600035 นาย กิตติศักด์ิ มณีทอง อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

14 033600036 นางสาว ศุจีภรณ์ กล่ันสนิท อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
15 033600037 นาย จอมพล เชยโต อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
16 033600039 นาย ธนดน มะซอ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) จังหวัดกาญจนบุรี
17 033600041 นาย ปฎิพล นามกันยา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 126
18 033600042 นาย สิทธิศักด์ิ แก้วธนกูล อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
19 033600047 นาย ประณต กิจไธสง อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
20 033600049 นางสาว สุภาภรณ์ เพชร์สิงหล อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
21 033600055 นาย เรวัชร์ แผ่นงา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
22 033600056 นาย เกียรติศักด์ิ คัมภีร์ศาสตร์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
23 033600057 นาย จิติพัฒน์ วาปีกัง อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
24 035800001 นาง พรทิพย์ ชีแวง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

25 035800002 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มาริษา วงษ์ไทย จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 031400001 นาย ธนัช ฤทธ์ิการุวงศ์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400002 นางสาว อรวรรณ เทียมสีฟ้า วิทยาศาสตร์ 031400001 ถึง 031400007 ,
3 031400003 นางสาว ณัฎฐา รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ 031400009 ถึง 031400010 , 
4 031400004 นาย ติสรณ์ แก้วเขียว วิทยาศาสตร์ 031400012 ถึง 031400022 , 
5 031400005 นางสาว เกวลี หนองกุ่ม วิทยาศาสตร์ 031400024 ถึง 031400028 
6 031400006 นางสาว นิศาชล เกษมโศธน์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 1
7 031400007 นางสาว ณัฐมน พรรณบัตร วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
8 031400009 นางสาว พัชราภรณ์ อินทรพรม วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
9 031400010 นางสาว ปวีณ์ธิดา พะณะงาม วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
10 031400012 นางสาว ชฎาพร อดทน วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 321
11 031400013 นาย ศราวุฒิ ศรีบุตร วิทยาศาสตร์
12 031400014 นางสาว ศิริลักษณ์ ทวีมาก วิทยาศาสตร์
13 031400015 นางสาว ขวัญนภา วงษ์อัยรา วิทยาศาสตร์
14 031400016 นาย จิรายุ เล้าโสภณเจริญกุล วิทยาศาสตร์
15 031400017 นางสาว ยุวดี กองเต็ม วิทยาศาสตร์
16 031400018 นางสาว นิตยา กาบแก้ว วิทยาศาสตร์
17 031400019 นางสาว รัตนาภรณ์ กาญจนพฤกษ์ วิทยาศาสตร์
18 031400020 นางสาว ธนาทิพ ภู่พันธ์ วิทยาศาสตร์
19 031400021 นางสาว เนตรดาว ทรัพย์ร่มเย็น วิทยาศาสตร์
20 031400022 นาย สุรนาท ทองแสง วิทยาศาสตร์
21 031400024 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ลีลาวดี พุธสีเสน วิทยาศาสตร์
22 031400025 นางสาว ธารณี ไทรสังขสิริพงศ์ วิทยาศาสตร์
23 031400026 นางสาว วาวมรินทร์ คงเปรม วิทยาศาสตร์
24 031400027 นางสาว อังคษิญาร์ ม่ันคง วิทยาศาสตร์
25 031400028 นางสาว พจนันทน์ สระทองห้อย วิทยาศาสตร์

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 031400029 นางสาว กิตติมา สุขใส วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400030 นางสาว อรณี สมงาม วิทยาศาสตร์ 031400029 ถึง 031400031 ,
3 031400031 นาย ประสิทธ์ิชัย ทองดี วิทยาศาสตร์ 031400033 ,
4 031400033 นาย สุรศักด์ิ ธรรมมา วิทยาศาสตร์ 031400035 ถึง 031400039 ,
5 031400035 นางสาว ราตรี ภูโต วิทยาศาสตร์ 031400042 ถึง 031400045 ,
6 031400036 นางสาว สุชาดา ทรัพย์ศิลป์ วิทยาศาสตร์ 031400047 ,
7 031400037 นางสาว เพ็ญนภา ใจกล้า วิทยาศาสตร์ 031400050 ถึง 031400060
8 031400038 นางสาว วานิสสา เหมือนหงษ์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 2
9 031400039 นางสาว พรรณิดา ศรีดอกค า วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
10 031400042 นางสาว ปวริศา ปัทเนตร วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
11 031400043 นางสาว หทัยกาญ สมบัติ วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
12 031400044 นางสาว สุพรรณี แป้นเขียว วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 331
13 031400045 นางสาว เบญจมาภรณ์ ล้อปิยะกุล วิทยาศาสตร์
14 031400047 นางสาว แรมจันทร์ ประทุม วิทยาศาสตร์
15 031400050 นางสาว อรพิณ อุทัยนิตย์ วิทยาศาสตร์
16 031400051 นางสาว สุวนันธ์ ทองค า วิทยาศาสตร์
17 031400052 นางสาว ณัฐนิชา ดอกนางแย้ม วิทยาศาสตร์
18 031400053 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีสุข วิทยาศาสตร์
19 031400054 นางสาว วรินตร์พร อ่วมประทุม วิทยาศาสตร์
20 031400055 นางสาว ศันสนีย์ หารสุโพธ์ิ วิทยาศาสตร์
21 031400056 นางสาว ภัสสร เทียมผูก วิทยาศาสตร์
22 031400057 นางสาว รมย์ธีรา กฤษสันเทียะ วิทยาศาสตร์
23 031400058 นางสาว ปรีชญา ต้ังจิตรมณีศักดา วิทยาศาสตร์
24 031400059 นางสาว ณัฐธิดา ต๊ะผัด วิทยาศาสตร์
25 031400060 นาย นฤนาท ภู่วงษา วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)
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1 031400062 นางสาว กรองกาญจน์ สามสังข์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400063 นาย ชนน บุษภา วิทยาศาสตร์ 031400062 ถึง 031400066 ,
3 031400064 นางสาว ธัญญาพร ศรีนาทม วิทยาศาสตร์ 031400068 ถึง 031400069 ,
4 031400065 นางสาว กัญญารัตน์ สุภาวงษ์ วิทยาศาสตร์ 031400071 ถึง 031400073 ,
5 031400066 นางสาว วันเพ็ญ ปภัทร์สิริสกุล วิทยาศาสตร์ 031400075 ถึง 031400079 ,
6 031400068 นางสาว เบญญาพัชร พัชรโอฬาร วิทยาศาสตร์ 031400081 ถึง 031400085 ,
7 031400069 นางสาว นัฐกานต์ พิทักษ์เสาวภาพ วิทยาศาสตร์ 031400089 ถึง 031400093 ,
8 031400071 นางสาว ศิริลักษณ์ กรพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 3
9 031400072 นางสาว เกศา ส่องสว่าง วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
10 031400073 นางสาว จันทร สุขไพรสัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
11 031400075 นางสาว สมัชญา สังข์ทอง วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
12 031400076 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุดารัตน์ ชะเอม วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 332
13 031400077 นางสาว จิรวรรณ สังข์ทอง วิทยาศาสตร์
14 031400078 นางสาว นารีรัตน์ เครือแก้ว วิทยาศาสตร์
15 031400079 นาย ชุ่มชาญ ชุ่มช่ืน วิทยาศาสตร์
16 031400081 นาย ค าสิงห์ ภูพนาสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์
17 031400082 นางสาว อณัญญา บุญเลิศ วิทยาศาสตร์
18 031400083 นางสาว ณัฐนรี สมุทรศรี วิทยาศาสตร์
19 031400084 นางสาว กรกนก สันติอารีย์ วิทยาศาสตร์
20 031400085 นางสาว ดรุณี กฤษอ่อน วิทยาศาสตร์
21 031400089 นางสาว จุฑามาส สมุทวนิช วิทยาศาสตร์
22 031400090 นางสาว ปาริฉัตร ท าทอง วิทยาศาสตร์
23 031400091 นางสาว ปาริชาต สิทธิหงศ์ษา วิทยาศาสตร์
24 031400092 นางสาว กรรณิการ์ โปยกัก วิทยาศาสตร์
25 031400093 นางสาว ภิรุฬกาญจน์ ใสยะลา วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 031400095 นางสาว วศินี รตนประยูร วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400096 นางสาว มัสยา พลงาม วิทยาศาสตร์ 031400095 ถึง 031400109 , 
3 031400097 นางสาว หลินนรินทร์ แซ่ต้ัง วิทยาศาสตร์ 031400111 , 
4 031400098 นางสาว เสาวลักษณ์ ภุมรินทร์ วิทยาศาสตร์ 031400113 ถึง  031400120 ,
5 031400099 นาย สหภาพ สิรินิมิต วิทยาศาสตร์ 031400123
6 031400100 นางสาว ชุติภา เสนสุภา วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 4
7 031400101 นางสาว เปรมรัตน์ วงษ์แก้ว วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
8 031400102 นางสาว กาญจนา ภาษิต วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
9 031400103 นาย เกียรติศักด์ิ เรืองจรูญ วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
10 031400104 นางสาว ณิชนันท์ ศรีสังข์ วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 333
11 031400105 นางสาว ภัทรพร โสภา วิทยาศาสตร์
12 031400106 นางสาว จิราพร นาจันทร์ วิทยาศาสตร์
13 031400107 นางสาว กรรณิการ์ มณเฑียรทอง วิทยาศาสตร์
14 031400108 นางสาว ขวัญกมล ศรีหัวแฮ วิทยาศาสตร์
15 031400109 นางสาว อนงค์ ขาวนวล วิทยาศาสตร์
16 031400111 นางสาว สุพัตรา หนูเจริญ วิทยาศาสตร์
17 031400113 นางสาว กาญจนาพร หอมช่ืน วิทยาศาสตร์
18 031400114 นางสาว อารยา บัวโรย วิทยาศาสตร์
19 031400115 นางสาว สุดารัตน์ ออมสิน วิทยาศาสตร์
20 031400116 นาย สิงหา น้อยทิม วิทยาศาสตร์
21 031400117 นาย วัชระ วิชัยวงค์ วิทยาศาสตร์
22 031400118 นางสาว วีนัส ศรีเหรา วิทยาศาสตร์
23 031400119 นางสาว กรนิกา อ่อนศิริ วิทยาศาสตร์
24 031400120 นางสาว เสาวนีย์ บุตรสิงห์ วิทยาศาสตร์
25 031400123 นางสาว ครองขวัญ ปานปน วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
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1 031400124 นางสาว ล าพูน ศรีจันทร์อ่อน วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400125 นางสาว วณิชชา ค าสร้อย วิทยาศาสตร์ 031400124 ถึง 031400126 ,
3 031400126 นางสาว ภัสวดี เมืองแก้ว วิทยาศาสตร์ 031400128  ถึง 031400133 , 
4 031400128 นางสาว ณัฐพร แสงจันทร์ วิทยาศาสตร์ 031400135 ถึง 031400143 ,
5 031400129 นางสาว ธนิดา จันทรสุตร วิทยาศาสตร์ 031400149 ,
6 031400130 นางสาว อรณิชา งามย่ิง วิทยาศาสตร์ 031400151 ถึง 031400153 ,
7 031400131 นางสาว ไพรินทร์ สังข์ทอง วิทยาศาสตร์ 031400155 ถึง 031400157 ,
8 031400132 นางสาว นิภาวรรณ คงคาแกล้วกล้า วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 5
9 031400133 นางสาว เกศษิณี แก่นนาค า วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
10 031400135 นางสาว หน่ึงฤทัย สงมา วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
11 031400136 นางสาว สีวิกา จุ่นอยู่ วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
12 031400137 นาย อนุภัทร ช้อยสามนาค วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 334
13 031400138 นางสาว พรรณิภา สระทองแซว วิทยาศาสตร์
14 031400139 นางสาว กนกพร ทาเอ้ือ วิทยาศาสตร์
15 031400140 นางสาว ชลดา มลิวัลย์ วิทยาศาสตร์
16 031400141 นางสาว ปัทมาภรณ์ ใบแสง วิทยาศาสตร์
17 031400142 นางสาว กาญจนา ค้ิวแดง วิทยาศาสตร์
18 031400143 นางสาว สุพิชชาภัสร์ สุดเร่ียวแรง วิทยาศาสตร์
19 031400149 นางสาว เสาวลี ศรีทุ่ง วิทยาศาสตร์
20 031400151 นางสาว สุวนีย์ กุลวาไชย วิทยาศาสตร์
21 031400152 นางสาว จันทกานต์ สืบด้วง วิทยาศาสตร์
22 031400153 นาย สมรักษ์ บุญยอง วิทยาศาสตร์
23 031400155 นางสาว กานต์ธีรา พนาวันสุทธิศาล วิทยาศาสตร์
24 031400156 นางสาว ฐานมาศ ศรีทันรัตน์ วิทยาศาสตร์
25 031400157 นาย ปรเมธ ขวัญกิจพรสกุล วิทยาศาสตร์
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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1 031400158 นางสาว เพชรณรินทร์ เร่ิมกุลชัย วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400159 นางสาว ภัทรภรณ์ ทองสันสระ วิทยาศาสตร์ 031400158 ถึง 031400166 ,
3 031400160 นางสาว ผกามาศ วิจิตร วิทยาศาสตร์ 031400168 ถึง 031400174 ,
4 031400161 นางสาว จันทพร แกมไทย วิทยาศาสตร์ 031400176 ถึง 031400184
5 031400162 นางสาว นิรชา ศรีโพนทอง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 6
6 031400163 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ฝุง วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
7 031400164 นางสาว ฐิตาพร ล้านค า วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
8 031400165 นางสาว วราภรณ์ อาจปักษา วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 031400166 นางสาว จุฑามาศ น้อยบัวงาม วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 344
10 031400168 นางสาว สุธาสินี พิทักษ์วนาราษฎร์ วิทยาศาสตร์
11 031400169 นางสาว นิโลบล ปานธรรม วิทยาศาสตร์
12 031400170 นางสาว วันวิสา แซ่อึง วิทยาศาสตร์
13 031400171 นางสาว อัจวศญา รักษ์ผล วิทยาศาสตร์
14 031400172 นางสาว สุดารัตน์ เอ่ียมสอาด วิทยาศาสตร์
15 031400173 นางสาว ณัฐวรา ไทรสังขเฉลาพร วิทยาศาสตร์
16 031400174 นางสาว กุลสตรี อุณหกานต์ วิทยาศาสตร์
17 031400176 นางสาว ณัฏฐนันท์ ข าคม วิทยาศาสตร์
18 031400177 นางสาว นิภาพร โพธ์ิทอง วิทยาศาสตร์
19 031400178 นางสาว ลลิตา เข็มเอก วิทยาศาสตร์
20 031400179 นางสาว ดวงกมล ยินดี วิทยาศาสตร์
21 031400180 นางสาว เกษศิรินทร์ สระเสียงดี วิทยาศาสตร์
22 031400181 นางสาว ณิชานันท์ สังขโศภา วิทยาศาสตร์
23 031400182 นางสาว โสภิตา แสนบรรดิษฐ์ วิทยาศาสตร์
24 031400183 นาย อนุสรณ์ บุญสุข วิทยาศาสตร์
25 031400184 นางสาว วิภาวรรณ น าชัย วิทยาศาสตร์
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1 031400186 นางสาว สโรชา อินทร์ข า วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400187 นางสาว ยุภาภรณ์ พูลข า วิทยาศาสตร์ 031400186 ถึง 031400197 ,
3 031400188 นางสาว อุไร สุขอร่าม วิทยาศาสตร์ 031400200 ถึง 031400201 ,
4 031400189 นาย อภิณัฏฐ์ จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์ 031400203 ถึง 031400206 ,
5 031400190 นางสาว นฤทัย จันทร์รอด วิทยาศาสตร์ 031400209 , 031400212 ,
6 031400191 นางสาว สุวิมล เข้มแข็ง วิทยาศาสตร์ 031400215 ถึง 031400216 ,
7 031400192 นาย ระพีพงศ์ ย้ิมแพร วิทยาศาสตร์ 031400219 ถึง 031400220 ,
8 031400193 นางสาว จิราวดี มากมี วิทยาศาสตร์ 031400224
9 031400194 นางสาว ภัสสร ซิบเข วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 7
10 031400195 นางสาว จันทนิภา เปรมปรีด์ิ วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
11 031400196 นางสาว ชลกาญจน์ เสาวนิตย์ วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
12 031400197 นาย ไพชยนต์ กาวิระเดช วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 031400200 นางสาว พัณณิตา พรธนาชัยสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 345
14 031400201 นางสาว สุนันทา ม่วงจู วิทยาศาสตร์
15 031400203 นางสาว กมลชนก ก าเนิดเพ็ชร วิทยาศาสตร์
16 031400204 นางสาว สาริณี ไทรสังขสิริพงศ์ วิทยาศาสตร์
17 031400205 นางสาว สุวรรณี อ่ิมเต็ม วิทยาศาสตร์
18 031400206 นางสาว จิราวรรณ รักคง วิทยาศาสตร์
19 031400209 นางสาว นิชาภา ล าใยเจริญ วิทยาศาสตร์
20 031400212 นางสาว สกุลรัตน์ นาคดีล้วน วิทยาศาสตร์
21 031400215 นางสาว พรสุดา งามศรี วิทยาศาสตร์
22 031400216 นางสาว นารา นิจเนตร วิทยาศาสตร์
23 031400219 นางสาว นุชจรินทร์ สุขกระบิน วิทยาศาสตร์
24 031400220 นางสาว เกศนีย์ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์
25 031400224 นางสาว ณัฐวรา อินใจ วิทยาศาสตร์
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1 031400226 นางสาว ก่ิงกมล บุญพา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 031400226 ,
2 031400228 นางสาว แสงอโณทัย แก้วอ่ิม วิทยาศาสตร์ 031400228 ถึง 031400229 ,
3 031400229 นางสาว รัตนา จันทวี วิทยาศาสตร์ 031400232 ถึง 031400237 ,
4 031400232 นาง วิลาวัลณ์ ธรรมวิชิต วิทยาศาสตร์ 031400239 , 031400242 ,
5 031400233 นางสาว มาริสา มาช่วย วิทยาศาสตร์ 031400246 , 
6 031400234 นางสาว นันท์นภัส พรพิชญานินทร์ วิทยาศาสตร์ 031400248 ถึง 031400250 ,
7 031400235 นางสาว ฑีฆายุ จันทร์พลับ วิทยาศาสตร์ 031400253 ถึง 031400256 , 
8 031400236 นางสาว สุรัชดาภรณ์ สระทองแก้ว วิทยาศาสตร์ 031400258 , 
9 031400237 นาย อดิศร อุดมพวก วิทยาศาสตร์ 031400263 ถึง 031400264 ,
10 031400239 นางสาว ทองเลียน บุตรพรหม วิทยาศาสตร์ 031400266 ถึง 031400268
11 031400242 นางสาว นงนภัส ชมภูนิช วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 8
12 031400246 นางสาว ธาราทิพย์ น้ าใจสุข วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
13 031400248 นางสาว ปัทมา อ่อนศรี วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
14 031400249 นางสาว ศลีพร ประยูรไทย วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 031400250 นางสาว สาธิยา วรรณะ วิทยาศาสตร์ อาคาร ภปร. ช้ัน 4 ห้อง 346
16 031400253 นางสาว นิภา โพธ์ิศรีทอง วิทยาศาสตร์
17 031400254 นางสาว ขวัญพร โพธ์ิทอง วิทยาศาสตร์
18 031400255 นางสาว อัญชิษฐา ทองดอนน้อย วิทยาศาสตร์
19 031400256 นางสาว บูรญา กระต่ายทอง วิทยาศาสตร์
20 031400258 นางสาว เจนจิรา ตู้ด า วิทยาศาสตร์
21 031400263 นางสาว พรสุดา เสาศิลา วิทยาศาสตร์
22 031400264 นาย รัตนพล เอ่ียมหน่อ วิทยาศาสตร์
23 031400266 นางสาว กันยา ทองนิล วิทยาศาสตร์
24 031400267 นางสาว พรพรหม เบ็ญจา วิทยาศาสตร์
25 031400268 นาย อภินพ มณีวรรณ์ วิทยาศาสตร์
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1 031400270 นาย สุรพล ล าเภา วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 031400270 ,
2 031400273 นางสาว สุชาดา อ่อนน้อม วิทยาศาสตร์ 031400273 ถึง 031400275 ,
3 031400274 นางสาว สุทธิดา เหล็กกล้า วิทยาศาสตร์ 031400277 , 031400279 ,
4 031400275 นางสาว ศศิวิมล ศรีศศิธร วิทยาศาสตร์ 031400281 ถึง 031400282 ,
5 031400277 นางสาว พิชญาภา พรจุฑารัตน์ วิทยาศาสตร์ 031400284 ถึง 031400286 ,
6 031400279 นาย อรรถพล วิชาไพบูลย์ วิทยาศาสตร์ 031400288 , 
7 031400281 นางสาว นภาพร มณีแสงโชติ วิทยาศาสตร์ 031400290 ถึง 031400297 ,
8 031400282 นางสาว ภาวิณี แสนสง่า วิทยาศาสตร์ 031400300 ถึง  031400304
9 031400284 นางสาว วราภรณ์ ลาภโต วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 9
10 031400285 นางสาว สุวนันท์ คงสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
11 031400286 นางสาว ศิรินาถ กลีบสัตบุตร วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
12 031400288 นาย ศิริณัฐ ปานด า วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 031400290 นางสาว พิมลพรรณ โสดา วิทยาศาสตร์ อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 3 ห้อง 231
14 031400291 นางสาว น้ าเงิน สีแสด วิทยาศาสตร์
15 031400292 นางสาว ปภัสรา กุลนาแพง วิทยาศาสตร์
16 031400293 นาย พชรดนัย เมรุด วิทยาศาสตร์
17 031400294 นางสาว เกศแก้ว ล าไยพงศธร วิทยาศาสตร์
18 031400295 นางสาว เดือนเพ็ญ ถาวรศักด์ิ วิทยาศาสตร์
19 031400296 นาย ธัชทร โพธ์ิน้อย วิทยาศาสตร์
20 031400297 นางสาว นันนิภา บุญยง วิทยาศาสตร์
21 031400300 นางสาว วาดฝัน ป้ันอุดม วิทยาศาสตร์
22 031400301 นาย ณภัทร ฮวยแหยม วิทยาศาสตร์
23 031400302 นางสาว สุชัญญา เล่ียมใจดี วิทยาศาสตร์
24 031400303 นางสาว ศศิวิภา อินทรสกุล วิทยาศาสตร์
25 031400304 นาย ชานนท์ รังสรรค์ด ารงค์ วิทยาศาสตร์
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1 031400305 นางสาว วิริญจ์รัชต์ ดวงเพ็ชย์ วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 031400306 นางสาว ณัฏฐา รังษี วิทยาศาสตร์ 031400305 ถึง 031400307 ,
3 031400307 นางสาว จรรยา เกิดโภคา วิทยาศาสตร์ 031400309 ถึง 031400311 ,
4 031400309 นางสาว จิตต์ทิพย์ ล้ิมปรีดากูล วิทยาศาสตร์ 031400313 ,
5 031400310 นางสาว กมลทิพย์ จิตใจเลิศงาม วิทยาศาสตร์ 031400315 ถึง 031400317 ,
6 031400311 นางสาว ละออ งามย่ิง วิทยาศาสตร์ 031400319 , 031400322 ,
7 031400313 นางสาว ภัคพิชา ดวงดารา วิทยาศาสตร์ 031400325 ถึง 031400333 ,
8 031400315 นางสาว พรทิพา จินะแก้ว วิทยาศาสตร์ 031400336 , 031400338 ,
9 031400316 นางสาว มินตรา แดงโรจน์ วิทยาศาสตร์ 033000002  
10 031400317 นางสาว กนกลักษณ์ ศิริวีระศิลป์ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 10
11 031400319 นางสาว จุฑามาศ เอ้ียงรอด วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
12 031400322 นางสาว อรชุดา เผ่ือนพงษ์ วิทยาศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
13 031400325 นาย ธีรภาพ ใจดี วิทยาศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
14 031400326 นาย อาภากรณ์ ทองสุข วิทยาศาสตร์ อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 3 ห้อง 232
15 031400327 นาย นาวิน ศิริรัตน์ วิทยาศาสตร์
16 031400328 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อภัสตรา พันธ์เปรม วิทยาศาสตร์
17 031400329 นางสาว ศุภัสสร คงใจ วิทยาศาสตร์
18 031400330 นางสาว สุมิตรา รักษาวงค์ วิทยาศาสตร์
19 031400331 นางสาว นัฐฐา วันดี วิทยาศาสตร์
20 031400332 นางสาว ทิพวรรณ พลับเพลิง วิทยาศาสตร์
21 031400333 นางสาว ชนาภา พ่อโคตร วิทยาศาสตร์
22 031400336 นางสาว จันจิรา เทียนทองดี วิทยาศาสตร์
23 031400338 นางสาว พรทิพย์ สวัสด์ิสิทธิโชค วิทยาศาสตร์
24 033000002 นาย วีรศรุต พลนิรันดร์ ดนตรีสากล
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1 033000003 นาย วันชนะ เจนพิบูลนราทิน ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 033000003 ,
2 033000005 นางสาว กนิษฐนันท์ สายทะเล ดนตรีสากล 033000005 ถึง 033000006 ,
3 033000006 นางสาว ภัทราภรณ์ โพธ์ิทอง ดนตรีสากล 033000010 ถึง 033000015 ,
4 033000010 นาย วสันต์ เกตุสุทธิ ดนตรีสากล 033000017 , 
5 033000011 ว่าท่ีร้อยตรี สุวพิชญ์ สระทองฮ่วม ดนตรีสากล 033000019 ถึง 033000021 ,
6 033000012 นาย ชารีฟ มัสสกุล ดนตรีสากล 033000023 , 033000025 , 
7 033000013 นาย จิรานุวัฒน์ แจ่มแจ้ง ดนตรีสากล 033000027 ,
8 033000014 นาย เชิดพงศ์ พรหมชนะ ดนตรีสากล 033000029 ถึง 033000033 ,
9 033000015 นาย นพดล เหมภักดี ดนตรีสากล 033000035 ถึง 033000037 ,
10 033000017 นาย พงศธร พงษ์สมบูรณ์ ดนตรีสากล 033000040  
11 033000019 นาย ณฐภล กุหลาบทิพย์ ดนตรีสากล ห้องสอบท่ี 11
12 033000020 นาย ทศพล โครพ ดนตรีสากล สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
13 033000021 นางสาว จุฑาทิพย์ มัฆวิมาลย์ ดนตรีสากล ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
14 033000023 นาย วริศ ทิพย์ไสยาสน์ ดนตรีสากล จังหวัดกาญจนบุรี
15 033000025 นาย รพีพัฒน์ ใจเพียร ดนตรีสากล อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 3 ห้อง 234
16 033000027 นางสาว ชโลธร ศรนุวัตร ดนตรีสากล
17 033000029 นาย เขมนันท์ จันโทศรี ดนตรีสากล
18 033000030 ว่าท่ีร้อยตรี ปิยะณัฐ ทิพย์อุดมตระกูล ดนตรีสากล
19 033000031 นาย พงศกร เลิศวิชัย ดนตรีสากล
20 033000032 นาย วรวุฒิ สาททอง ดนตรีสากล
21 033000033 นาย นัฐชัย กล่ันบุสย์ ดนตรีสากล
22 033000035 นางสาว จตุพร โกไสยาภรณ์ ดนตรีสากล
23 033000036 นาย สงกรานต์ บัวพิมพ์ ดนตรีสากล
24 033000037 นาย ปิยวัฒน์ นครสุวรรณ ดนตรีสากล
25 033000040 นาย นิติพงศ์ เขียวอ่อน ดนตรีสากล
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1 170100182 นาย ชัยวัฒน์ ใจชนะวงศ์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 170100182 ,
2 290100170 นางสาว กาญจนา เชืองเต็ม คณิตศาสตร์ 290100170 , 510100123 , 
3 510100123 นางสาว ปิยะวรรณ วิมานประทานพร คณิตศาสตร์ 570100155 , 630100048 ,
4 570100155 นางสาว ณิชาภัทร พานิชย์ศุภมงคล คณิตศาสตร์ 670100025  ,
5 630100048 นางสาว วันวิสา พิกุลศรี คณิตศาสตร์ 670100063 ถึง 670100064 ,
6 670100025 นางสาว พัทธ์ธีรา เดชสาร คณิตศาสตร์ 670100191 , 090200398 ,
7 670100063 นาย ธนูฟ้า สิทธิวงศ์ษา คณิตศาสตร์ 190200030 , 220200146 , 
8 670100064 นางสาว ศิริพร ป๋อพร้ิง คณิตศาสตร์ 640200123 , 140300306 ,
9 670100191 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์สนอง คณิตศาสตร์ 190300006 , 210300295 ,
10 090200398 นาย ศิริวัฒน์ พุทธอินทร์ศร ภาษาไทย 290300023 , 480300045 ,
11 190200030 นางสาว ปาริฉัตร เปล่ียวปลอด ภาษาไทย 510300194 , 600300041 ,
12 220200146 นางสาว สิรินาถ รูปโอ ภาษาไทย 600300083 , 670300030 ,
13 640200123 นางสาว สมัชญา ไหประโคน ภาษาไทย 670300064 , 670300153 , 
14 140300306 นางสาว จรัสศรี แก้วพวงใหม่ ภาษาอังกฤษ 670300220
15 190300006 นางสาว ธิติกานต์ ย่ิงมี ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 12
16 210300295 นางสาว วิมลพรรณ หนูสุข ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
17 290300023 นางสาว อภิชญา ยังสันเทียะ ภาษาอังกฤษ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
18 480300045 นางสาว พรหมพร พรมวรรณ์ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี
19 510300194 นางสาว สุพรรษา พิสุทธอานนท์ ภาษาอังกฤษ อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 3 ห้อง 235
20 600300041 นางสาว ธารารัตน์ เกตพันธ์ ภาษาอังกฤษ
21 600300083 นาย ชัยวัฒน์ พอกประโคน ภาษาอังกฤษ
22 670300030 นางสาว สมฤดี ทิพย์สวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ
23 670300064 นางสาว ประภัสสร จินจารักษ์ ภาษาอังกฤษ
24 670300153 นางสาว ดานุวรรณ พันธ์แจ่ม ภาษาอังกฤษ
25 670300220 นางสาว กิตติยา ไกรวงศ์ ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 670300291 นางสาว รติพร อุ่นเพชร ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 670300291 ,
2 090500045 นางสาว วิภาดา วิทยายนต์ ภาษาจีน 090500045 , 190500025 ,
3 190500025 นางสาว ณิชกานต์ บงกชโสภิต ภาษาจีน 190500106 , 091500388 ,
4 190500106 นางสาว อาภัสรา อ่อนสมกิจ ภาษาจีน 091500561 , 091501137 ,
5 091500388 นางสาว ธัญกมล เจริญสุข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 091501214 , 191500030 ,
6 091500561 นางสาว กัญญรัตน์ พุทธระสุ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 191500039 ถึง 191500040 ,
7 091501137 นางสาว นิรมล วิทยายนต์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 191500051 , 
8 091501214 นางสาว ยุวลี นามโนนเขวา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 191500068 ถึง 191500069 , 
9 191500030 นางสาว สุรีย์ภรณ์ สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 191500091 , 281500725 ,
10 191500039 นางสาว อังคนา แก้วประเสริฐ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 511500084 , 511500121 , 
11 191500040 นางสาว กรรณิกา พากเพียร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 511500140 , 511500185 ,
12 191500051 นางสาว มณีรัตน์ ป่ินกุมภีร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 511500202 ,  511500205 ,
13 191500068 นางสาว ศิรภัสสร ทองย้อย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 511500245 , 601500078 ,
14 191500069 นาย พัฒนะวิษณ์ุ วอนเพียร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500017
15 191500091 นางสาว รัตติการ ทาค า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 13
16 281500725 นาย รพีพัฒน์ กาญจนการุณ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
17 511500084 นางสาว สุดาทิพย์ องค์การณ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
18 511500121 นางสาว สุภาพร โสภาจร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดกาญจนบุรี
19 511500140 นางสาว อรญา เซ่ียงจ๊ง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 3 ห้อง 236
20 511500185 นางสาว เกวลี ทิพย์วัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
21 511500202 นางสาว ธัญลักษณ์ โพธ์ิพ่วงพันธ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
22 511500205 นางสาว ภาวิณี สาหร่าย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
23 511500245 นางสาว ธารทิพย์ แจ่มจ ารัส วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
24 601500078 นางสาว วัลยา วงษ์สนิท วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
25 671500017 นางสาว เสาวลักษณ์ แดงงาม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
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1 671500091 นางสาว ทัดดาว เครืออยู่ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ 671500091 ,
2 671500096 นางสาว มนธิชา คงมีชนม์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500096 , 671500132 , 
3 671500132 นางสาว ภาวินี บุญแต่ง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500192 , 671500214 ,
4 671500192 นางสาว สุภาพร สมานพร้อม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500218 ,  671500230 ,
5 671500214 นางสาว นรินทร มากบุญมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500233 , 671500253 ,
6 671500218 นางสาว ณัฐกานต์ เท่ียงธรรม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500293 , 671500338 ,
7 671500230 นาย นฤดล พันธ์ชัย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500395 , 671500460 ,
8 671500233 นาง พรสิริ รักบ่อพลับ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 671500476 , 711500091 ,
9 671500253 นางสาว กนกพร พลายละหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 021600015 , 021600077 ,
10 671500293 นาย นฤศิลป์ ศรีจรรยา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 061600071 , 081600021 ,
11 671500338 นางสาว กัญญา รุ่งสว่าง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 091600082 , 191600001 ,
12 671500395 นาย นชานนท์ บัวเขียว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 191600014 , 191600019 ,
13 671500460 นาย บุญญฤทธ์ิ เกษมโสต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 191600041 , 191600048  
14 671500476 นาง ปรียากร ชาลวันกุมภีร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 14
15 711500091 นางสาว จันทร์จิรา จูมพันพร้าว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16 021600015 นางสาว อัมพิกา แตงอ าไพ ฟิสิกส์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
17 021600077 นาย วัชรินทร์ จันทวัน ฟิสิกส์ จังหวัดกาญจนบุรี
18 061600071 นางสาว สุปวีณ์ ภูแล่นก่ี ฟิสิกส์ อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 4 ห้อง 241
19 081600021 นางสาว สรัญญา พุ่มน้อย ฟิสิกส์
20 091600082 นางสาว ปณิตา เก้าแพ ฟิสิกส์
21 191600001 นางสาว อริสรา แก้วทับทิม ฟิสิกส์
22 191600014 นาย ก้องเกียรติ กันภัย ฟิสิกส์
23 191600019 นางสาว สุภาพร กลีบเมฆ ฟิสิกส์
24 191600041 นางสาว ศิริกาญจน์ คนผิวเกล้ียง ฟิสิกส์
25 191600048 นางสาว ณัฐวิภา ยอดปัญญา ฟิสิกส์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 241600011 นาย ภัฏศุภ์วิชญ์ พุ่มน้อย ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ 241600011 ,
2 291600026 นางสาว กัญญามล งามดี ฟิสิกส์ 291600026 , 381600045 ,
3 381600045 นางสาว มณีเกศ รอบโลก ฟิสิกส์ 501600006 , 501600081 ,
4 501600006 นาย กิตติชัย สุขย่ิง ฟิสิกส์ 741600059 , 601700046 ,
5 501600081 นางสาว ฐิติชญา เกิดภาคี ฟิสิกส์ 021800077 , 081800032 ,
6 741600059 นาย นวฉัตร โพธ์ิสมบูรณ์ ฟิสิกส์ 121800016 , 191800004 ,
7 601700046 นางสาว จินตนา ภาถีย์ เคมี 241800010 , 261800010 ,
8 021800077 นางสาว ศิริแสง อบมะลี ชีววิทยา 281800012 , 291800021 , 
9 081800032 นางสาว จารุตา ศรีโยธี ชีววิทยา 291800026 , 291800038 ,
10 121800016 นาย ฐาปกรณ์ เสือผู้ ชีววิทยา 511800013 , 571800025 ,
11 191800004 นางสาว อมรรัตน์ ด้วงปลี ชีววิทยา 691800017 ,781800009 ,
12 241800010 นางสาว รัฐนันท์ มณีกรรณ์ ชีววิทยา 781800015 , 781800030 ,
13 261800010 นางสาว ภัทรกันย์ กิติยศ ชีววิทยา ห้องสอบท่ี 15
14 281800012 นาย เจนณรงค์ เสาวงค์ ชีววิทยา สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
15 291800021 นางสาว ณัฐชยา ปรีชาเดชพงศ์ ชีววิทยา ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
16 291800026 นางสาว ศศิวิมล โนนทะลา ชีววิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
17 291800038 นางสาว ชยาพร อ่ าอ่อน ชีววิทยา อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 4 ห้อง 242
18 511800013 นางสาว วชิราพรรณ บุญคง ชีววิทยา
19 571800025 นางสาว รัชนก ล้ิมอารีย์ ชีววิทยา
20 691800017 นาย อนุรักษ์ นิลหุต ชีววิทยา
21 781800009 นางสาว เกษราภรณ์ ยุงรัมย์ ชีววิทยา
22 781800015 นาง สริณญา สัมฤทธ์ิ ชีววิทยา
23 781800030 นางสาว ธนัชฌา พรหมชนะ ชีววิทยา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 062000509 นาย ศรัญญู ชินดร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 062000509 ,
2 092000131 นางสาว อลิษา อินทุมาร สังคมศึกษา 092000131 , 092000634
3 092000634 นางสาว พิมพ์นิภา วันเจริญสุข สังคมศึกษา 112000059 , 192000056 ,
4 112000059 นางสาว กาญจนก เอ่ียมทิพย์ สังคมศึกษา 192000164 , 222000484 ,
5 192000056 นาย ณรงค์ศักด์ิ แย้มพวง สังคมศึกษา 282000376 , 332000034 ,
6 192000164 นางสาว ธารินี วิเศษสิงห์ สังคมศึกษา 672000233 , 672000251 ,
7 222000484 ว่าท่ี ร.ต. ศราวุฒิ ธราพร สังคมศึกษา 682000652 , 722000058 ,
8 282000376 นางสาว ฐิติพร ล้ิมศักด์ิชัยกิจ สังคมศึกษา 782000011 , 782000014 ,
9 332000034 นางสาว ชลลดา ผูกรอด สังคมศึกษา 292600026 , 372600002 ,
10 672000233 นางสาว จันทร์จิรา สามเพ็ชรเจริญ สังคมศึกษา 092700350 , 142700006 ,
11 672000251 นางสาว สุมิตตา นาคทับ สังคมศึกษา 512700205 ถึง 512700206 ,
12 682000652 นางสาว กรรณิกา แสงทินกร สังคมศึกษา 672700155 , 192800009 
13 722000058 นางสาว นุชจรินทร์ โพธ์ิเงิน สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 16
14 782000011 นาย วัฒนา พันที สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
15 782000014 นางสาว ชุติมนฑน์ ดวงจินดา สังคมศึกษา ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
16 292600026 นางสาว ภาสวรรณ ลิมพะสุต สุขศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
17 372600002 นาง มะลิสา สิงห์สม สุขศึกษา อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 4 ห้อง 243
18 092700350 นาย ฐาปณัฐ พุกคุ่ย พลศึกษา
19 142700006 สิบต ารวจตรี เสาวคนธ์ สุพรรณ์ พลศึกษา
20 512700205 นาย วุฒิชัย เพียชัย พลศึกษา
21 512700206 นางสาว อรวรรณ แผนสมบูรณ์ พลศึกษา
22 672700155 นาย กิตติพงษ์ เณรจาที พลศึกษา
23 192800009 นาย เอกลักษณ์ คนใหญ่ ดนตรี/ดนตรีศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 232900012 นาย อติรุจ ทองหล่ า ดนตรีไทย เลขประจ าตัวสอบ 232900012 ,
2 672900005 นาย ภัทรพงศ์ ถาใหม่ ดนตรีไทย 672900005 , 672900012 ,
3 672900012 นาย สิงหา ศรีดีล้วน ดนตรีไทย 672900018 , 672900020 ,
4 672900018 นางสาว จุฑาพิมพ์ กรุนกรุด ดนตรีไทย 672900031 , 782900001 ,
5 672900020 นางสาว กัญญาณัฐ กรุนกรุด ดนตรีไทย 782900004 , 673200032 ,
6 672900031 นาย อัศวิน จันทร์สวาท ดนตรีไทย 673200054 ถึง 673200055 ,
7 782900001 นางสาว จารุณี สวัสด์ินทีทอง ดนตรีไทย 673200063 , 063500072 ,
8 782900004 นางสาว สมฤทัย ช่ืนตา ดนตรีไทย 103500008 , 183500022 , 
9 673200032 นางสาว ปาลิตา เจริญผล นาฏศิลป์ 193500003 , 193500041 , 
10 673200054 นางสาว ภัณฑิรา เอกทุ่งบัว นาฏศิลป์ 513500018 , 513500041 ,
11 673200055 นาง จิราพร จันทร์สวาท นาฏศิลป์ 783500036 , 783500042 ,
12 673200063 นางสาว กิตติยา บุญเลิศ นาฏศิลป์ 783500044 , 023600034 ,
13 063500072 นางสาว น้ าค้าง หม่ืนไธสง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 513600010
14 103500008 นาย นพพร เพ็ชรสุ่ม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบท่ี 17
15 183500022 นาย เอกรัฐ รัตนพร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16 193500003 นางสาว เอมิกา พลานนท์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
17 193500041 นาย ธวัชชัย ทวีศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
18 513500018 นางสาว ชฎาภรณ์ โยติกา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 4 ห้อง 244
19 513500041 นางสาว จิตติมา นุชนุ่ม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 783500036 นาย กฤษณะ เหลืองเอ่ียม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 783500042 นาย ไตรภพ สังข์วรรณะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 783500044 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฐิติพร เลิศวรายุทธ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

23 023600034 นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
24 513600010 นาย กิตติภัฎ ชินพัณณ์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 643700100 นาย นิพัฒน์ กันหริ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) เลขประจ าตัวสอบ 643700100 ,
2 094200118 นางสาว ศิริขวัญ สอนใจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 094200118 , 024600333 ,
3 024600333 นาย เอนก พรหมชนะ คอมพิวเตอร์ 094600649 , 134600182 ,
4 094600649 นาย กัณฑ์พัฒน์ ถ่ินผาสุวรรณ คอมพิวเตอร์ 214600067 , 294600041 ,
5 134600182 นาย อนุสรณ์ เกตุแก้ว คอมพิวเตอร์ 334600072 , 394600030 ,
6 214600067 นางสาว กันธิมา สายมี คอมพิวเตอร์ 514600158 ถึง 514600159 ,
7 294600041 นาย พรชัย ค ามี คอมพิวเตอร์ 524600108 , 624600005 ,
8 334600072 นางสาว ประภัสสร ชัยณะโรจน์ คอมพิวเตอร์ 644600190 , 674600158 ,
9 394600030 นาย มนัสชัย ศรีสกุล คอมพิวเตอร์ 784600003 , 784600016 ,
10 514600158 นาย สุเมธ เซ่ียงหว็อง คอมพิวเตอร์ 784600044 ถึง 784600045 ,
11 514600159 นางสาว พัชราภรณ์ จงกศิริ คอมพิวเตอร์ 025000001 , 025000027 ,
12 524600108 นาง กานดา โพธ์ิพ่วง คอมพิวเตอร์ 025000034 , 
13 624600005 นางสาว กนิษฐา ภารกุล คอมพิวเตอร์ 095000051 ถึง 095000052
14 644600190 นาย ธนภัทร ทองดอนพุ่ม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 18
15 674600158 นางสาว ไพรมณี วงศ์เทวา คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16 784600003 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มณฑา พจนารถ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง
17 784600016 นางสาว นิตยา ชมนก คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
18 784600044 นาย ทัศนัย สิทธินันท์กุล คอมพิวเตอร์ อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 4 ห้อง 245
19 784600045 นางสาว นารีทิพย์ อาจไพวัลย์ คอมพิวเตอร์
20 025000001 นางสาว ณัฐินีข์ โพธิพล เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 025000027 นางสาว นิศาชล ท ามาลา เทคโนโลยีทางการศึกษา

22 025000034 นาย นราธิป คันฉ่อง เทคโนโลยีทางการศึกษา

23 095000051 นาย เมธี จันหอม เทคโนโลยีทางการศึกษา

24 095000052 นางสาว อัญธิกา วัฒถากุล เทคโนโลยีทางการศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 785100014 นางสาว ดาลัด เป้ียวงค์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 785100014 ,

2 675400006 นางสาว นฤพร รัตนพิบูลย์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 675400006 , 675400032 ,

3 675400032 นางสาว ลลิดา เวสสุวรรณ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 515500006 , 

4 515500006 นางสาว กชพร พาทีเพราะ คหกรรม (อาหาร) 195600008 ถึง 195600009 ,

5 195600008 นางสาว กรณัฏฐ์ เลิศสินบุรานนท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 275600024 , 065700029 ,

6 195600009 นาย น าโชค เซ้งประเสริฐ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 175700402 , 195700142 , 

7 275600024 นาย รัฐติชัย ภูษณะพงษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 195700194 , 215700611 , 

8 065700029 นางสาว อรดา นนธิสอน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 215701270 , 695700279 ,

9 175700402 นางสาว ร่ืนฤดี นุตโร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 196000037 , 786000016 ,

10 195700142 นางสาว ภานุชนาถ อ านวย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 786000068

11 195700194 นางสาว จิราภรณ์ ชูจิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 19

12 215700611 นาง สุพัตรา ต้นกวาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

13 215701270 นางสาว ศศิธร วิทยายนต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง

14 695700279 นางสาว ดรุณี ค าบุรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

15 196000037 นางสาว ณัฐธิดา วงษ์ดี การเงิน/การบัญชี อาคาร หลวงปู่ดี ช้ัน 4 ห้อง 246

16 786000016 นาง เสวย ศรีเดช การเงิน/การบัญชี

17 786000068 นางสาว วรรณนิษา โพธิบุตร การเงิน/การบัญชี



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 626300004 นางสาว พรพรรณ ฉ่ าฟ้า ธุรกิจศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 626300004 ,

2 626300016 นางสาว กัญญานัฐ ม่วงแก้ว ธุรกิจศึกษา 626300016 , 336600005 ,

3 336600005 นาย คุณาพจน์ ฟักจีน โสตทัศนศึกษา 786800181 , 787000029 ,

4 786800181 นางสาว ฉันทนา ชัยจ าปา การศึกษาพิเศษ 787200002 , 787300004 ,

5 787000029 นาย พิทักษ์ มาลี การพยาบาล 787400035 , 787400101 ,

6 787200002 นาย นีรนารา ค าฟู กิจกรรมบ าบัด 787400527 , 787400659 ,

7 787300004 นางสาว อริสรา ขันทองดี จิตวิทยาคลินิก 787400668 , 787400801,

8 787400035 นางสาว ศรีไทย เสาวนะ เเพทย์แผนไทย ห้องสอบท่ี 20

9 787400101 นาย ปกรณ์ บุญญะฐี เเพทย์แผนไทย สนามสอบ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

10 787400527 นางสาว สุธิดา จันทร์เลขา เเพทย์แผนไทย ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง

11 787400659 นางสาว เขมิสรา พรหมชาติ เเพทย์แผนไทย จังหวัดกาญจนบุรี

12 787400668 นางสาว ศศิภา พาณิชย์วิจิตร เเพทย์แผนไทย อาคาร ญสส. ช้ัน 4 ห้อง 347

13 787400801 นางสาว ก่ิงกาญจน์ กร่ิมใจ เเพทย์แผนไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 031700002 นางสาว เบญญา คุณพันธ์ เคมี เลขประจ าตัวสอบ 

2 031700003 นาย รณฤทธ์ิ อินทร์แก้ว เคมี 031700002 ถึง 031700003 , 

3 031700007 นางสาว เจนต์ เทพสวัสด์ิ เคมี 031700007 , 

4 031700009 นางสาว ธัญญลักษณ์ แย้มศักด์ิ เคมี 031700009 ถึง 031700011 ,

5 031700010 นางสาว ชุลี สัมพดา เคมี 031700015 , 031700018 ,

6 031700011 นาย ภาณุวิชญ์ กาญจนบ ารุงสกุล เคมี 031700023 , 

7 031700015 นางสาว ชิดชนก อุ่นปรี เคมี 031700027 ถึง 031700028 , 

8 031700018 นางสาว ณัฐมณฑ์ ทับวัล เคมี 031700030 ,

9 031700023 นางสาว สุพรรษา ศิริเรืองชัย เคมี 031700035 ถึง 031700036 ,

10 031700027 นางสาว อรพินท์ สุขธร เคมี 031700041 ถึง 031700042 ,

11 031700028 นางสาว จุฑามาศ กฤษณะสังข์ เคมี 031700044

12 031700030 นาย พลากร คูหาพัฒนกูล เคมี ห้องสอบท่ี 1

13 031700035 นางสาว ศศิณา พ่ึงพวก เคมี สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

14 031700036 นางสาว สิริธร เช้ือทอง เคมี (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี

15 031700041 นางสาว อรไททิพ ต่วนเครือ เคมี ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ

16 031700042 นางสาว อัจฉรา นาคสระน้อย เคมี จังหวัดกาญจนบุรี

17 031700044 นางสาว จันจิรา คันทะโสม เคมี อาคารเรียน ช้ัน 2 ห้อง ป.1/1MEP

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 033200001 นางสาว นิตยา บัวระภา นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 033200002 นางสาว ดวงพร ป้อมสกุล นาฏศิลป์ 033200001 ถึง 033200024
3 033200003 นาย ธนาฤทธ์ิ รอดทัศนา นาฏศิลป์ ห้องสอบท่ี 2
4 033200004 นางสาว อาริยา ขอนสัก นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

5 033200005 นางสาว นฤษา คชสาร นาฏศิลป์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
6 033200006 นาย ภานุพงศ์ ศรีเอ่ียม นาฏศิลป์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
7 033200007 นาย ธีรชัย ปานอุทัย นาฏศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
8 033200008 นางสาว ภัทรภร เขียวหวาน นาฏศิลป์ อาคารเรียน ช้ัน 2 ห้อง ป.2/1MEP

9 033200009 นางสาว วิลาสินี อินทร์แก้ว นาฏศิลป์
10 033200010 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา สารวิถี นาฏศิลป์
11 033200011 นาย ภานุพงศ์ เจษฎา นาฏศิลป์
12 033200012 นางสาว นัฐชฎา ช านาญป่า นาฏศิลป์
13 033200013 นาย สหรัฐ ดวงใจ นาฏศิลป์
14 033200014 นาย นพดล มูลผล นาฏศิลป์
15 033200015 นางสาว อภิญญา ศรีเจริญ นาฏศิลป์
16 033200016 นางสาว สุวพัชร อ่ าเย็น นาฏศิลป์
17 033200017 นางสาว พจมาลย์ อินทรโพธ์ิ นาฏศิลป์
18 033200018 นาย สุวิชา นกน้อย นาฏศิลป์
19 033200019 นาย วุฒิพงศ์ ภูแซมโชติ นาฏศิลป์
20 033200020 นางสาว สุกานดา บัวระภา นาฏศิลป์
21 033200021 นางสาว จณิสตา บุตรผล นาฏศิลป์
22 033200022 นางสาว หทัยชนก ชอบชิน นาฏศิลป์
23 033200023 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง บุษกร ยงบรรทม นาฏศิลป์
24 033200024 นางสาว ศิวดา ศรีสรรค์ นาฏศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 034600001 นางสาว นัฐฐา ข าพระบุตร คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600002 นางสาว เชษฐ์ธิดา นงค์นุช คอมพิวเตอร์ 034600001 ถึง 034600002 ,
3 034600004 นางสาว วิภาดา อุดมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ 034600004 ถึง 034600006 ,
4 034600005 นาง ศิรประภา อัคราภิชาต คอมพิวเตอร์ 034600008 ถึง 034600013 ,
5 034600006 นางสาว หทัยชนก บุณยายน คอมพิวเตอร์ 034600015 ถึง 034600020 ,
6 034600008 นางสาว อาทิมา ค ากองแก้ว คอมพิวเตอร์ 034600022 ถึง 034600028 ,
7 034600009 นางสาว ฉวีวรรณ กาญจนพิมาน คอมพิวเตอร์ 034600030
8 034600010 นาย ประดิทรรศณ์ คล้ายสินธ์ุ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 3
9 034600011 นาย กันตินันท์ ภัทดีภูมิเมธีเจริญ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

10 034600012 นาย สุธีรวัฒน์ สุ่มพ่วง คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
11 034600013 นาง ชญาภา เกตุพงษ์พันธ์ุ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
12 034600015 นางสาว ฐิติรัตน์ ด ารงค์รักษ์ คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 034600016 นางสาว อมรรัตน์ จันทร์ประเสริฐ คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 2 ห้อง ป.3/1MEP

14 034600017 นางสาว ภัทรา จ าปาทอง คอมพิวเตอร์
15 034600018 นางสาว ลลิตา ปานธรรม คอมพิวเตอร์
16 034600019 นางสาว กนกวรรณ ช้อยสามนาค คอมพิวเตอร์
17 034600020 นางสาว ปาริฉัตร จันทโพธ์ิ คอมพิวเตอร์
18 034600022 นางสาว โชติกา เสือดาว คอมพิวเตอร์
19 034600023 นางสาว อรณี ขันทอง คอมพิวเตอร์
20 034600024 นาย อมร สิงห์ทอง คอมพิวเตอร์
21 034600025 นางสาว ประภัสสร ประภัสราภิวัฒน์ คอมพิวเตอร์
22 034600026 นางสาว วราภรณ์ แก้วไพล คอมพิวเตอร์
23 034600027 นางสาว จิตราวัฒน์ ผักไหม คอมพิวเตอร์
24 034600028 นางสาว นวลแข สามงามน้อย คอมพิวเตอร์
25 034600030 นางสาว เจนจิรา ต้ังใจ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 034600031 นางสาว การเกด ขวัญอ่อน คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600032 นางสาว ลดาวัลย์ ศักด์ิสังวร คอมพิวเตอร์ 034600031 ถึง 034600034 ,
3 034600033 นาย ปราชญ์นันท์ ป้ันประณต คอมพิวเตอร์ 034600036 , 
4 034600034 นาง ชุติมา วิลาพันธ์ คอมพิวเตอร์ 034600038 ถึง 034600040 ,
5 034600036 นางสาว สุนิสา เปรมปรีด์ิ คอมพิวเตอร์ 034600042 ถึง 034600043 ,
6 034600038 นางสาว ธัญชนก บัวใบ คอมพิวเตอร์ 034600046 ถึง 034600050 ,
7 034600039 นางสาว ขนิษฐา สังข์ทอง คอมพิวเตอร์ 034600052 , 
8 034600040 นางสาว อารีย์ลักษณ์ วิทยา คอมพิวเตอร์ 034600054 ถึง 034600057 ,
9 034600042 นาง มาริสา ภากะษัย คอมพิวเตอร์ 034600060 ถึง 034600064 
10 034600043 นางสาว ณัฐนิชา มะโนรส คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 4
11 034600046 นางสาว ชุติมา เภาจ๋ี คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

12 034600047 นางสาว สุภาวดี คล้ายสินธ์ุ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
13 034600048 นาย วิทวัส พุทธประเสริฐ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
14 034600049 นางสาว ภัทรชนก อ่วมสุวรรณ คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 034600050 นางสาว ธนิสร เมฆป่ัน คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 2 ห้อง ป.4/1MEP

16 034600052 นางสาว พุธฤดี สังขภัสสร คอมพิวเตอร์
17 034600054 นาย ติณณภพ เทพเทียน คอมพิวเตอร์
18 034600055 นางสาว มัณฑณา ศรีทอง คอมพิวเตอร์
19 034600056 นางสาว พรพิมล ทองแท่งใหญ่ คอมพิวเตอร์
20 034600057 นาย พิพัฒน์ฺพล ฝ้ันเต็ม คอมพิวเตอร์
21 034600060 นางสาว สุพัตรา เกษรล้ า คอมพิวเตอร์
22 034600061 นางสาว นุชจรี นพรัตน์ คอมพิวเตอร์
23 034600062 นาย ธนดล โชติเบญญา คอมพิวเตอร์
24 034600063 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่โง้ว คอมพิวเตอร์
25 034600064 นาย อานนท์ ทองทวี คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 034600065 นาย ชาญชัย แสงนิล คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600067 นางสาว ณัฐมล มาแก คอมพิวเตอร์ 034600065 , 034600067 ,
3 034600069 นาย นพพร ป่ินตุรงค์ คอมพิวเตอร์ 034600069 , 034600071 ,
4 034600071 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชนานันท์ ฉ่ ากล่ิน คอมพิวเตอร์ 034600073 ถึง 034600093
5 034600073 นาย อนุพงค์ นวลสุวรรณ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 5
6 034600074 นาย ภาณุพงศ์ อินจีน คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

7 034600075 นาย อัคราช เล็กสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
8 034600076 นางสาว กาญจนาภา พ่ึงแสง คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
9 034600077 นาย ณัฐวุฒิ ศรีทอง คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
10 034600078 นางสาว พรนิภา ผ้าแดง คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 2 ห้อง ป.5/1MEP

11 034600079 นางสาว พัชราภรณ์ แดงสาย คอมพิวเตอร์
12 034600080 นางสาว พชรมน จันทรชิต คอมพิวเตอร์
13 034600081 นางสาว โสภิดา พรหมสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์
14 034600082 นาย อวิรุทธ์ ห้วยหงษ์ทอง คอมพิวเตอร์
15 034600083 นางสาว หทัยรัตน์ มณฑาทัศน์ คอมพิวเตอร์
16 034600084 นางสาว วิธิดา แก้วพิกุล คอมพิวเตอร์
17 034600085 นางสาว แก้วตา ประยูรโต คอมพิวเตอร์
18 034600086 นางสาว ธิดารัตน์ เครือแต้ คอมพิวเตอร์
19 034600087 นาย วันชัย เช้ือวงษ์ คอมพิวเตอร์
20 034600088 นาย สิทธิชัย สุขกาญจนา คอมพิวเตอร์
21 034600089 นางสาว สุชาดา นุชนุ่ม คอมพิวเตอร์
22 034600090 นางสาว นุชจรี จินดากูล คอมพิวเตอร์
23 034600091 นางสาว พัชราภรณ์ แดงเจริญ คอมพิวเตอร์
24 034600092 นางสาว รัตนาภรณ์ ผิวบัวค า คอมพิวเตอร์
25 034600093 นาย จีรพัฒน์ กุลธนวิวัฒน์ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 034600094 นาย ศุภวัฒน์ เจริญดี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600095 นางสาว รัชมน บุญยัง คอมพิวเตอร์ 034600094 ถึง 034600098 ,
3 034600096 นางสาว ผุสดี เพ็ชรศิลา คอมพิวเตอร์ 034600100 ถึง 034600102 ,
4 034600097 นางสาว กาญจนา พุดสโต คอมพิวเตอร์ 034600104 ถึง 034600110 ,
5 034600098 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ฟักทอง คอมพิวเตอร์ 034600113 ถึง 034600116 ,
6 034600100 นางสาว กัณญภัทร แลเพ็ชร์ คอมพิวเตอร์ 034600120 ถึง 03460125
7 034600101 นาย มานิตย์ ปานเหลือง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 6
8 034600102 นางสาว จิรวรรณ บุญทองสุข คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

9 034600104 นางสาว ลัดดาวัลย์ จัดละ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
10 034600105 นางสาว สุพัชธิดา แซ่ฉ่ัว คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
11 034600106 นางสาว อนงค์นาฏ บุษบงก์ คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
12 034600107 นางสาว จินตนา บุราไกร คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 2 ห้อง ป.6/1MEP

13 034600108 นางสาว ศตรัศมี ธนาจันทร์ศรี คอมพิวเตอร์
14 034600109 นางสาว อนัญญพร ดาผา คอมพิวเตอร์
15 034600110 นางสาว จิณัฐตา ค าพินิจ คอมพิวเตอร์
16 034600113 นางสาว สุพิชญ์ชญา อ่อนเบา คอมพิวเตอร์
17 034600114 นาย ศุภพล นนทะบรรหาญ คอมพิวเตอร์
18 034600115 นาย จีรสิน ตานะเศรษฐ คอมพิวเตอร์
19 034600116 นางสาว วรรณา อินทสังข์ คอมพิวเตอร์
20 034600120 นางสาว สารภี ส าเนียงดี คอมพิวเตอร์
21 034600121 นางสาว เกวลี นาคอ่อน คอมพิวเตอร์
22 034600122 นางสาว วรรณา พวงไทย คอมพิวเตอร์
23 034600123 นางสาว ลัดดาวรรณ จันทร์พวง คอมพิวเตอร์
24 034600124 นาย ทรงพล งามทองประกาย คอมพิวเตอร์
25 034600125 นางสาว ชุติปภา ทรัพย์สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 034600126 นางสาว วนิดา อินสุวรรณ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600128 นางสาว ณัฐธภา ชมสุข คอมพิวเตอร์ 034600126 , 
3 034600129 นาย พงศ์ประวีณ สุขหงษ์ คอมพิวเตอร์ 034600128 ถึง 034600129 ,
4 034600131 นางสาว น้ าเย็น สามสวนแก้ว คอมพิวเตอร์ 034600131 ถึง 034600134 ,
5 034600132 นาย ทักขิญ กลาทอง คอมพิวเตอร์ 034600136 ถึง 034600143 ,
6 034600133 นางสาว ฐิติมา เปรมปรีด์ิ คอมพิวเตอร์ 034600145 ถึง 034600146 ,
7 034600134 นางสาว ประภัสสร บัวเงิน คอมพิวเตอร์ 034600148 ,
8 034600136 นางสาว โสภา กล่ินสุมาลี คอมพิวเตอร์ 034600150 ถึง 034600153
9 034600137 นางสาว อมรรัตน์ เลาวิชุวกรนุกูล คอมพิวเตอร์ 034600155 ถึง 034600157
10 034600138 นางสาว นันท์นภัส ปะทะม่วง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 7
11 034600139 นางสาว อาภัสรา เจ็กสูงเนิน คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

12 034600140 นาย กฤติเดช นุชส าอางค์ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
13 034600141 นาย สุรชัย สุรันนา คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
14 034600142 นางสาว อมรรัตน์ อู่ทอง คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 034600143 นางสาว ปาริชาติ จันทร์คล้าย คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.2/7
16 034600145 นางสาว อัมพร หวานใจ คอมพิวเตอร์
17 034600146 นาย วิษณุ เรือนแก้ว คอมพิวเตอร์
18 034600148 นางสาว บุษกร ธงจันทร์ คอมพิวเตอร์
19 034600150 นางสาว กมลวรรณ สกุณา คอมพิวเตอร์
20 034600151 นาย สัณห์ชัย อ่อนย้ิม คอมพิวเตอร์
21 034600152 นางสาว ศรัญญา หม่ืนสกดดี คอมพิวเตอร์
22 034600153 นางสาว บุษยมาศ รัตนากร คอมพิวเตอร์
23 034600155 นางสาว ภาวิณี จันทร์โนต๊ิบ คอมพิวเตอร์
24 034600156 นาย ปุญญพัฒน์ โพธ์ิศรี คอมพิวเตอร์
25 034600157 นาย ธีรพล สพประสงค์ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
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1 034600158 นาย พงษ์พิสุทธ์ิ เล็กมณีสุธรรม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600160 นาย วงศ์สินชัย พลอยเพ็ชร์ คอมพิวเตอร์ 034600158 , 034600160 ,
3 034600162 นาย พัฒน์พงษ์ อ่อนภูเขา คอมพิวเตอร์ 034600162 ถึง 034600164 ,
4 034600163 นาย กิตติภพ สุดโต คอมพิวเตอร์ 034600166 ถึง 034600168 ,
5 034600164 นางสาว จีรวรรณ บุญเชิด คอมพิวเตอร์ 034600170 ถึง 034600180 ,
6 034600166 นาย ชวัลวิทย์ สิริรัฐภาคย์ คอมพิวเตอร์ 034600182 ,
7 034600167 นางสาว สุดาวรรณ สระเจา คอมพิวเตอร์ 034600184 ถึง 034600188
8 034600168 นางสาว เกศินี แสงสาคร คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 8
9 034600170 นางสาว สุมิตรา ก้านเหลือง คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

10 034600171 นาย เตชินท์ พลีเพ่ือชาติ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
11 034600172 นาย วุฒิชัย น่ิมเนตร คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
12 034600173 นางสาว อณุภา ชนะวัฒนานนท์ คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 034600174 นาย พัชรพงศ์ ฤทธ์ิสิงห์ คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.2/6
14 034600175 นาย อาทิตย์อุทัย พัดโท คอมพิวเตอร์
15 034600176 นางสาว ศวิตา ศรีสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์
16 034600177 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัตนาวลี ศรีเครือ คอมพิวเตอร์
17 034600178 นางสาว วรรณิสา กล่ันศิริ คอมพิวเตอร์
18 034600179 นางสาว ลูกเกด ขจร คอมพิวเตอร์
19 034600180 นางสาว กมลชนก เสือผู้ คอมพิวเตอร์
20 034600182 นางสาว จิราวรรณ จันทร์สีทอง คอมพิวเตอร์
21 034600184 นาย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน คอมพิวเตอร์
22 034600185 นางสาว สกุนา อรชร คอมพิวเตอร์
23 034600186 นางสาว เนตรนภา วงษ์ไว คอมพิวเตอร์
24 034600187 นางสาว นภวรรณ ไชยเรืองสูง คอมพิวเตอร์
25 034600188 นาย วัชรวิชช์ คลองน้อย คอมพิวเตอร์
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1 034600189 นาย ฐิติวัฒน์ อ่ิมแก้ว คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600192 นางสาว เสาวคนธ์ เมฆวัล คอมพิวเตอร์ 034600189 , 
3 034600193 นางสาว วรลักษณ์ น าประเสริฐ คอมพิวเตอร์ 034600192 ถึง 034600196 ,
4 034600194 นาย พงศกร เอียดช่วย คอมพิวเตอร์ 034600199 ,
5 034600195 นางสาว ณัฐพัชร์ มากบุญมา คอมพิวเตอร์ 034600201 ถึง 034600202 ,
6 034600196 นางสาว อธิชา คงทน คอมพิวเตอร์ 034600204 ถึง 034600206 ,
7 034600199 นางสาว ศุภาภรณ์ ผิวผา คอมพิวเตอร์ 034600209 , 034600211 ,
8 034600201 นางสาว กมลทิพย์ วงษ์จันทร์ คอมพิวเตอร์ 034600213 ถึง 034600222 ,
9 034600202 นาย ณัฐปคัลภ์ คุณานุรักษ์ คอมพิวเตอร์ 034600224
10 034600204 นางสาว ศรีสุดา ศรศิลป์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 9
11 034600205 นางสาว สุนันทา นาเวช คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

12 034600206 นางสาว วธู โพธ์ิทอง คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
13 034600209 นางสาว จันทิมา มณีวงษ์ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
14 034600211 นาย ธาดา ปลิดดอก คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 034600213 นาย ศุภกร สงคราม คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.2/5
16 034600214 นางสาว กรรภิรมย์ พุฒอินทร์ คอมพิวเตอร์
17 034600215 ว่าท่ีร้อยตรี พิษณุ สลับเขียว คอมพิวเตอร์
18 034600216 นาย นฤภัทร พฤฑฒิกุล คอมพิวเตอร์
19 034600217 นางสาว วิไลลักษณ์ โฉมมิตร คอมพิวเตอร์
20 034600218 นาย วุฒิกร ชัยศักดานุกูล คอมพิวเตอร์
21 034600219 นาย อบ เหลืองอร่าม คอมพิวเตอร์
22 034600220 นาย วีรภัทร เดชศิริ คอมพิวเตอร์
23 034600221 นางสาว สุทิมา อุ่นราด คอมพิวเตอร์
24 034600222 นางสาว ปาริตตา ทองวิสุทธ์ิ คอมพิวเตอร์
25 034600224 นาย ภูเบศ ทองสุข คอมพิวเตอร์
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1 034600226 นางสาว มุกดา เพชรจรัส คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600227 นางสาว อริษา สุขประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ 034600226 ถึง 034600230 ,
3 034600228 นางสาว ปิยาภรณ์ สามารถ คอมพิวเตอร์ 034600232 ถึง 034600234 ,
4 034600229 นาย ธีรพงศ์ แก้วประดิษฐ คอมพิวเตอร์ 034600237 ถึง 034600239 ,
5 034600230 นาย ธรรมสินธ์ุ ช้อยเครือ คอมพิวเตอร์ 034600243 ถึง 034600245 ,
6 034600232 นางสาว หยก บ ารุงเวช คอมพิวเตอร์ 034600247 ถึง 034600252 ,
7 034600233 นาย ชูเกียรติ วงศ์โชติวนิช คอมพิวเตอร์ 034600254 ถึง 034600258
8 034600234 นางสาว กาญจนา เหลืองเอ่ียม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 10
9 034600237 นางสาว ศศิธร ล่าดี คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

10 034600238 นาย วิเศษชัย วิเศษสิงห์ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
11 034600239 นาย ยุทธนา ลุนส าโรง คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
12 034600243 นาง จุรีรัตน์ พ่ึงอุบล คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 034600244 นางสาว พิมพกานต์ ว่องประเสริฐ คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.2/4
14 034600245 นาย มณฑล เมฆฉาย คอมพิวเตอร์
15 034600247 นางสาว อุมาภรณ์ เสง่ียมไพศาล คอมพิวเตอร์
16 034600248 นาย พัสกร สีมา คอมพิวเตอร์
17 034600249 นางสาว ภสมน แก้วพลอย คอมพิวเตอร์
18 034600250 นาง นราภรณ์ หิรัญโรจน์ คอมพิวเตอร์
19 034600251 นาย ชัดเจน สืบวงศ์ชนะศึก คอมพิวเตอร์
20 034600252 นางสาว กษพร ส่ังสอน คอมพิวเตอร์
21 034600254 นางสาว ภาวิณี สุกแตง คอมพิวเตอร์
22 034600255 นางสาว กอบกุล สถิตพงศ์พิบูลย์ คอมพิวเตอร์
23 034600256 ว่าท่ีร้อยตรี ปิยะวุฒิ สมบุญ คอมพิวเตอร์
24 034600257 นางสาว นริสรา ตันสุวรรณ คอมพิวเตอร์
25 034600258 นางสาว ไอลดา หงษ์เวียงจันทร์ คอมพิวเตอร์
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1 034600261 นาย อิสระ แจ่มสว่าง คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600262 นาย ธีรยุทธ ทองบ่อ คอมพิวเตอร์ 034600261 ถึง 034600285
3 034600263 นางสาว กมลทิพย์ ผเด็จพล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 11
4 034600264 นางสาว นภัสสร นาคสุ่น คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

5 034600265 นางสาว สุภาวดี ช่ืนจิตต์ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
6 034600266 นางสาว เบญจภรณ์ บุญสม คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
7 034600267 นางสาว กนกพร แก้วศรีงาม คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
8 034600268 นางสาว นันทน์นัดดา กาญจนวรรณ คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.2/3
9 034600269 นางสาว ศิริพร สุขเอ่ียม คอมพิวเตอร์
10 034600270 นางสาว ดุลจิต แดงอร่าม คอมพิวเตอร์
11 034600271 นางสาว กุลธิดา ศรีเสมอ คอมพิวเตอร์
12 034600272 นางสาว ศิริขวัญ ช านาญกุล คอมพิวเตอร์
13 034600273 นางสาว ปวีณา ฤทธ์ิธรรม คอมพิวเตอร์
14 034600274 นางสาว นภาพร เสง่ียมงาม คอมพิวเตอร์
15 034600275 นางสาว พัชรินทร์ กล่ินขจร คอมพิวเตอร์
16 034600276 นางสาว จุฑามาศ บุตรพุ่ม คอมพิวเตอร์
17 034600277 นางสาว นันท์นลิน ดีสมุทร คอมพิวเตอร์
18 034600278 นางสาว ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบาย คอมพิวเตอร์
19 034600279 นางสาว จันทิรา นาสวนลาวัลย์ คอมพิวเตอร์
20 034600280 นาย สุทธิศักด์ิ สงกลาง คอมพิวเตอร์
21 034600281 นางสาว ธัญวรรณ บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์
22 034600282 นางสาว นวพร พันธ์ุภักดี คอมพิวเตอร์
23 034600283 นางสาว สิริรัตน์ ซังเจริญ คอมพิวเตอร์
24 034600284 นางสาว กมลพรรณ เร่ิมบริรักษ์ คอมพิวเตอร์
25 034600285 นางสาว วิชุดา คงกะพัน คอมพิวเตอร์
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 034600287 นางสาว มณีนุช แจ่มกระจ่าง คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600288 นางสาว ชนกานต์ พลอยเพ็ชร คอมพิวเตอร์ 034600287 ถึง 034600303 ,
3 034600289 นางสาว ยุพาวดี ช านาญป่า คอมพิวเตอร์ 034600305 ถึง 034600312
4 034600290 นางสาว นารถนารี ลับแล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 12
5 034600291 นางสาว มัตชิฌา วิทยา คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

6 034600292 นาย โฆษิต แตงสาขา คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
7 034600293 นาย อิสราศักด์ิ สวัสด์ิพานิช คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
8 034600294 นาย โสภณ คงนะ คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 034600295 นางสาว พัชรี หรีหร่อง คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.1/6
10 034600296 นางสาว พชรพร มณีอินทร์ คอมพิวเตอร์
11 034600297 นางสาว ศรุตยา ค านุ คอมพิวเตอร์
12 034600298 นางสาว ดารุณี สวัสดีสถิต คอมพิวเตอร์
13 034600299 นางสาว อลินพิศา สมร่าง คอมพิวเตอร์
14 034600300 นางสาว สุพรรณี ขันติวงษ์ คอมพิวเตอร์
15 034600301 นางสาว สุภาพร พันธ์พุฒ คอมพิวเตอร์
16 034600302 นางสาว พรนิภา เจริญสุขสุวรรณ คอมพิวเตอร์
17 034600303 นางสาว ชมพูเนกข์ นุ่มแก้ว คอมพิวเตอร์
18 034600305 นางสาว สุนิสา ล่ิมม่ัง คอมพิวเตอร์
19 034600306 นางสาว กมลวรรณ ล้ิมไพบูลย์ คอมพิวเตอร์
20 034600307 นาย ปราโมทย์ เช้ืออยู่ คอมพิวเตอร์
21 034600308 นางสาว ชุติมา กัณหะเสลา คอมพิวเตอร์
22 034600309 นางสาว สุนันทา สมเสือ คอมพิวเตอร์
23 034600310 นางสาว ยลดา หนูประภา คอมพิวเตอร์
24 034600311 นาย กฤษฎา พุทธกูล คอมพิวเตอร์
25 034600312 นาย ณัฐนครินทร์ ยืนยง คอมพิวเตอร์
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1 034600313 นางสาว วันดี วงศ์ษา คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600315 นางสาว กัลยณัฎฐ์ อยู่เอ่ียม คอมพิวเตอร์ 034600313 ,
3 034600316 นาย พลวัฒน์ พันธ์แก้ว คอมพิวเตอร์ 034600315 ถึง 034600316 ,
4 034600318 นางสาว นภสอร กลีบทอง คอมพิวเตอร์ 034600318 ถึง 034600320 ,
5 034600319 นาย ฉัตรชัย ขาวประทุม คอมพิวเตอร์ 034600322 ,
6 034600320 นางสาว หทัยรัตน์ วัดพุ่มพวง คอมพิวเตอร์ 034600325 ถึง 034600334 ,
7 034600322 นางสาว พัชรินทร์ ภู่ห้อย คอมพิวเตอร์ 034600336 ถึง 034600337 ,
8 034600325 นาย ไชยวัฒน์ พันธ์ด้วง คอมพิวเตอร์ 034600339 ถึง 034600342 ,
9 034600326 นาย ชาคริต เพ่ิมพูล คอมพิวเตอร์ 034600345 ถึง 034600346
10 034600327 นาย นพกร ตุ้มน้อย คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 13
11 034600328 นางสาว กนกพร ชัยประเสริฐ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

12 034600329 นางสาว พรนภา อินท า คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
13 034600330 นางสาว สุพัชชา เท่ียงธรรม คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
14 034600331 นางสาว อีฟเวอลีน ชอง คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 034600332 นาย ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.1/5
16 034600333 นาย ณัฐพล จารุมา คอมพิวเตอร์
17 034600334 นางสาว รัชนัยน์ จันทร์เพ็ง คอมพิวเตอร์
18 034600336 นาย วรทัต เปียสวน คอมพิวเตอร์
19 034600337 นางสาว กนกวรรณ แจ่มแจ้ง คอมพิวเตอร์
20 034600339 นาย อานนท์ เล็กผลา คอมพิวเตอร์
21 034600340 นาย บัญชา ค าแหงกูล คอมพิวเตอร์
22 034600341 นาย พีรพงษ์ พิมดี คอมพิวเตอร์
23 034600342 นางสาว ศิราณี แซ่อ้ึง คอมพิวเตอร์
24 034600345 นาย ปิยะ แหนกลาง คอมพิวเตอร์
25 034600346 นาง ศิริธร นุ่มเจริญ คอมพิวเตอร์
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1 034600347 นางสาว วรัญช์รัตน์ เวสสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600348 นางสาว กานดา เช้ือดวงผูย คอมพิวเตอร์ 034600347 ถึง 034600351 ,
3 034600349 นางสาว ชนาทิพย์ วชิรพันธ์วิชาญ คอมพิวเตอร์ 034600353 ถึง 034600360 ,
4 034600350 นางสาว อาทิตยา อินทจร คอมพิวเตอร์ 034600362 ถึง 034600373 ,
5 034600351 นางสาว วรินธ์ิทร วิเศษสิงห์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 14
6 034600353 นางสาว พรพิมล เสนาไทย คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

7 034600354 นาย จิรานุวัฒน์ บุญปลอด คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
8 034600355 นาย กิจติศักด์ิ จักขุจันทร์ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
9 034600356 นางสาว เสาวนิต ดีหามแห คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
10 034600357 นาย กฤษกร ไพรวัน คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.1/4
11 034600358 นางสาว เสาวภา สืบดี คอมพิวเตอร์
12 034600359 นางสาว ภาวิกา นพคุณ คอมพิวเตอร์
13 034600360 นางสาว ณัฐชยา ประชาสุข คอมพิวเตอร์
14 034600362 นางสาว ปรียาภรณ์ คล้ายเจ๊ก คอมพิวเตอร์
15 034600363 นางสาว จิราวรรณ พันธ์โภชน์ คอมพิวเตอร์
16 034600364 นาย เจนภพ จงใจ คอมพิวเตอร์
17 034600365 นาย วิวัฒน์ รูปสูง คอมพิวเตอร์
18 034600366 นางสาว สิริพร อินลิน คอมพิวเตอร์
19 034600367 นางสาว อรุณยุพา วุฒิวโรดม คอมพิวเตอร์
20 034600368 นางสาว ศศินา บุญเลิศ คอมพิวเตอร์
21 034600369 นางสาว ผกามาศ งอนหอม คอมพิวเตอร์
22 034600370 นาย สุรเดช มีนาง คอมพิวเตอร์
23 034600371 นางสาว นันทัชพร อิทธิชัยเลิศทวี คอมพิวเตอร์
24 034600372 นาย วรพงศ์ แสงจิตร คอมพิวเตอร์
25 034600373 นางสาว นิตยา ดอนไพรนุช คอมพิวเตอร์
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1 034600375 นางสาว สุกุมา แสงแก้ว คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600376 นาย ณัฐภาส ดวงจันทร์ คอมพิวเตอร์ 034600375 ถึง 034600388 ,
3 034600377 นางสาว วิจิตรานุช ต้ังฉ่ิง คอมพิวเตอร์ 034600390 ถึง 034600393 ,
4 034600378 นางสาว วีรวรรณ ทรัพย์มาก คอมพิวเตอร์ 034600395 ถึง 034600400 ,
5 034600379 นาย สราวุธ ชัชยานุกร คอมพิวเตอร์ 034600402 ,

6 034600380 นาย กาญจนเษก บุญมามาก คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 15
7 034600381 นาย สุรเชษฐ์ โฉมงาม คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

8 034600382 นางสาว ทับทิม ปานด า คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
9 034600383 นาย ฉัตรชัย ครุธวงษ์ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
10 034600384 นาง พัชมน แก้วธรรม คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
11 034600385 นางสาว พรรณราย มูลสาร คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.1/3
12 034600386 นางสาว ธนัญญา แพรไพศาล คอมพิวเตอร์
13 034600387 นางสาว จิราพร เขียววารี คอมพิวเตอร์
14 034600388 นางสาว สมาพร เจริญเส็ง คอมพิวเตอร์
15 034600390 นางสาว ธิดาภรณ์ รอดผ้ึง คอมพิวเตอร์
16 034600391 นาย ค าภีร์ ชูแก้ว คอมพิวเตอร์
17 034600392 นาย ธรรมนูญ ศรีนวล คอมพิวเตอร์
18 034600393 นาย ชัยรัตน์ อรุณมาศ คอมพิวเตอร์
19 034600395 นางสาว ปรียาดา ดวงมาลา คอมพิวเตอร์
20 034600396 นางสาว ศศิชา จันทร์ผกาพันธ์ คอมพิวเตอร์
21 034600397 นางสาว โสภา ม่ันเรือง คอมพิวเตอร์
22 034600398 นาย จักรพงษ์ สมพงษ์ คอมพิวเตอร์
23 034600399 นางสาว พิมพิไล มะไพร คอมพิวเตอร์
24 034600400 นางสาว อันธิกา ปรีเปรม คอมพิวเตอร์
25 034600402 นาย พงษ์วินิส สุขเผือก คอมพิวเตอร์
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1 034600403 นาย ณัฐวัตร โชคศรีเจริญ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600404 นางสาว กนกวรรณ ริตกันโต คอมพิวเตอร์ 034600403 ถึง 034600412 ,
3 034600405 นางสาว พรทิพย์ นัยยะกุล คอมพิวเตอร์ 034600414 ถึง 034600416 ,
4 034600406 นาย สุกนต์ธี เข็มไทย คอมพิวเตอร์ 034600418 ถึง 034600419 ,
5 034600407 นาย อมเรศ เข็มทอง คอมพิวเตอร์ 034600421 ถึง 034600426 ,
6 034600408 นางสาว ชุติมันฒ์ อาจคงหาญ คอมพิวเตอร์ 034600429 ,
7 034600409 นางสาว กนกวรรณ บัวศรี คอมพิวเตอร์ 34600431 ถึง 0346000432 ,
8 034600410 นางสาว ภัทรจาวียร์ สัตย์ธรรมรังษี คอมพิวเตอร์ 034600434
9 034600411 นาย สุวิชัย มีสกุล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 16
10 034600412 นาย ธนพล ลัภโต คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

11 034600414 นาย วัชร ชาญม่วง คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
12 034600415 นาย อัสนีย์ วงศาโรจน์ คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
13 034600416 นางสาว กรกนก พุกนิลฉาย คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
14 034600418 นางสาว ธนาภรณ์ หนูทอง คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 3 ห้อง ป.1/2
15 034600419 นาย สาโรช จินดาธัญธิติ คอมพิวเตอร์
16 034600421 นาย สุรพงษ์ ฉินเจริญ คอมพิวเตอร์
17 034600422 นางสาว นภา เหมือนปอง คอมพิวเตอร์
18 034600423 นาย ทวีทรัพย์ ภูทรัพย์อุดม คอมพิวเตอร์
19 034600424 ว่าท่ีร้อยตรี ภาสกร ดอกเข็ม คอมพิวเตอร์
20 034600425 นางสาว สุพรรษา อยู่สถิตย์ คอมพิวเตอร์
21 034600426 นางสาว กนกวรรณ ม่วงกล่อม คอมพิวเตอร์
22 034600429 นางสาว ณฐพร วิชาไพบูลย์ คอมพิวเตอร์
23 034600431 นางสาว วรรณณิภา นิลวงษ์ คอมพิวเตอร์
24 034600432 นาย พัสกร เพ็งหนองโพธ์ิ คอมพิวเตอร์
25 034600434 นาย คทาวุธ มะลิพันธ์ คอมพิวเตอร์
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)
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1 034600435 นาย ณัฎฐเมศ เสริมสุข คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 034600436 นางสาว ภัสรา ประภาเคน คอมพิวเตอร์ 034600435 ถึง 034600437 ,
3 034600437 นางสาว สุนีย์ ดีคล้าย คอมพิวเตอร์ 034600439 ถึง 034600446 ,
4 034600439 นาง สุพรรณิกา คมสันต์ คอมพิวเตอร์ 034600448 ถึง 034600455 ,
5 034600440 นาย พงศธร ดีเดช คอมพิวเตอร์ 034600457 , 034600459 ,
6 034600441 นาย ธีระวัฒน์ ก าลังมาก คอมพิวเตอร์ 034600461 ถึง 034600464
7 034600442 นาย บัณฑิต สุธาพจน์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 17
8 034600443 นางสาว อลิษา เภาแก้ว คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

9 034600444 นางสาว ธิดา ไทยอ่อน คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
10 034600445 นาย เกียรติศักด์ิ จันทร์ลอย คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
11 034600446 นาย ธีรวัฒน์ ประทีป คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
12 034600448 นางสาว ปาริชาติ แซ่ตัน คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 4 ห้อง ป.3/7
13 034600449 นางสาว สุชากรณ์ ใจก าแหง คอมพิวเตอร์
14 034600450 นาย ชัยมงคล พันฤทธ์ิ คอมพิวเตอร์
15 034600451 นาย พิศิษฏ์ บวรเมธาพงศ์ คอมพิวเตอร์
16 034600452 นาย เอนก กันทาผาม คอมพิวเตอร์
17 034600453 นาย สราวุธ แตงพันธ์ คอมพิวเตอร์
18 034600454 นางสาว สิริกุล บุญมี คอมพิวเตอร์
19 034600455 นาย คทาธร แก้วกระจ่าง คอมพิวเตอร์
20 034600457 นาย คุณากร ขาวผ่อง คอมพิวเตอร์
21 034600459 นาย รัตนพล กันสิงห์ คอมพิวเตอร์
22 034600461 นางสาว ก่ิงแก้ว ทองนุ่ม คอมพิวเตอร์
23 034600462 นางสาว จิตรา เอ่ียมผดุง คอมพิวเตอร์
24 034600463 นาย คเชนทร์ สุดยอด คอมพิวเตอร์
25 034600464 นางสาว ฐิตากร เพชรกันก่ิม คอมพิวเตอร์
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1 034600465 นางสาว ทับทิม ร่ืนส าราญ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 034600466 นาย อนวัช เจิมจุล คอมพิวเตอร์ 034600465 ถึง 034600484

3 034600467 นาย สุภัท ทองไพรวรรณ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 18

4 034600468 นาย กมล สกุลเสรีวัฒนา คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

5 034600469 นางสาว ศิริพร สุขเจริญ คอมพิวเตอร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี

6 034600470 นางสาว สมหญิง อินสว่าง คอมพิวเตอร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ

7 034600471 นาย ณัฎฐพนธ์ นุ่นชูคัน คอมพิวเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี

8 034600472 นางสาว ไอยลดา เหลืองทอง คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ช้ัน 4 ห้อง ป.3/6

9 034600473 นาย สัจจเทพ เสนีรัตน์ คอมพิวเตอร์

10 034600474 นาย สุเทพ เพ่งพินิจ คอมพิวเตอร์

11 034600475 นาย อิทธิพล คุ้มสุภา คอมพิวเตอร์

12 034600476 นางสาว กนกวรรณ ชัยสูตร คอมพิวเตอร์

13 034600477 นางสาว สุจิตรา ทองอ่อน คอมพิวเตอร์

14 034600478 นาย จงชัย ไทรสังขเชวงพร คอมพิวเตอร์

15 034600479 นาย สุพัฒน์ กล่ินหอมเชียง คอมพิวเตอร์

16 034600480 นาย อานันต์ ทรงกิตเจริญ คอมพิวเตอร์

17 034600481 นางสาว ปัณยตา มังกโรทัย คอมพิวเตอร์

18 034600482 นางสาว อุมารินทร์ สุขกรม คอมพิวเตอร์

19 034600483 นาย สุรชัย ทัศนิยม คอมพิวเตอร์

20 034600484 นางสาว จิรัฐติกาล อาษากิจ คอมพิวเตอร์
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1 035100001 นางสาว ปรียา บ้านมะหิงษ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 035100003 นางสาว ภาวิสา กลีบทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035100001 , 035100003 ,
3 035100005 นาย ศุภากร ทองนุ่ม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035100005 ถึง 035100007 ,
4 035100006 นางสาว ศิวาพร แก้วเกิด เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035100010 ถึง 035100019 ,
5 035100007 นางสาว ภัศราพรรณ ยวนใจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035100021 ถึง 035100022 ,
6 035100010 นาย นรงค์ฤทธ์ิ โพธ์ิงาม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035100026 ถึง 035100029 ,
7 035100011 นางสาว กานต์พิชชา สกุนตศรี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035100031 ถึง 035100033 ,
8 035100012 นาย จิตตพล พลเสน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 035400001
9 035100013 นางสาว วรวลัญช์ มูลละออง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบท่ี 19
10 035100014 นางสาว พิกุล ซ้อมจันทา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

11 035100015 นาย วิเศษ ชูศรี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
12 035100016 นาย ณรงค์ศักด์ิ ช่วยบ ารุงวงศ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
13 035100017 นางสาว วาสนา มโหฬาร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
14 035100018 นาย วีระชัย ทองพราย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคารเรียน ช้ัน 4 ห้อง ป.3/5
15 035100019 นางสาว จุฑาภรณ์ ธาตุบัว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

16 035100021 นางสาว จรรยา กลางนอก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

17 035100022 นาย เอกราช พิบูลย์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

18 035100026 นางสาว จันทิมา เสือข า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

19 035100027 นาย ปรีชา สมบัติวงค์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

20 035100028 นางสาว วาราดา โต้งฟ้า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

21 035100029 นางสาว พรรณภา แสงหิรัญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

22 035100031 นาย เมธี ขันทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

23 035100032 นาง ชลธิชา ลีหล้าน้อย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

24 035100033 นางสาว จุไรรัตน์ สุขสวัสด์ิ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

25  035400001 นางสาว อินทิรา อินทะแสน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
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1 035400002 นาย ชาญณรงค์ อุดมสุขด าริ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 
2 035400003 นาง นพรัตน์ เอกฉันท์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400002 ถึง 035400003 ,
3 035400005 นางสาว ธัญชนก ยอดขัน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400005 ถึง 035400008 ,
4 035400006 นางสาว พรปวีณ์ บุญวรรณ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400010 ถึง 035400012 ,
5 035400007 นางสาว สุจิตรา ทุมมาศ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400014 ถึง 035400017 ,
6 035400008 นางสาว อรสา ทองนุ่ม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400020 ถึง 035400022 ,
7 035400010 นางสาว โชติรส สาสุข คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400024 ถึง 035400025 ,
8 035400011 นางสาว ประภัสสร กาลกุล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400027 ,
9 035400012 นาง ขวัญตา สงบจิต คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 035400029 ถึง 035400034
10 035400014 นางสาว ชุติมา สุขเสน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ห้องสอบท่ี 20
11 035400015 นางสาว สุภัสตรา ม่วงโพธ์ิเงิน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

12 035400016 นางสาว สุมาลี พุ่มเจริญ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี
13 035400017 นางสาว รัชชนก ศรีจันทร์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ
14 035400020 นาย ศุภสิน หีบขุนทด คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
15 035400021 นางสาว สุริษา เมฆจินดา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อาคารเรียน ช้ัน 4 ห้อง ป.3/4
16 035400022 นางสาว กัญญาณัฐ มณีนิล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

17 035400024 นางสาว สิรพัชร์ โสมโสดา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

18 035400025 นางสาว พนิสา สระทองแห่ว คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

19 035400027 นางสาว นัจรินทร์ ค าโทน คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

20 035400029 นางสาว พรรณิดา สิทธิสร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

21 035400030 นางสาว เสาวลักษณ์ อ้นสอาด คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

22 035400031 นางสาว พิกุล ภาดี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

23 035400032 นางสาว ประภาพร ม่วงเจริญสุข คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

24 035400033 นาง นลพรรณ มีสกุล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

25 035400034 นาย เจษฎา ปงจันตา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035900001 นางสาว มณทิชา แตงอ่อน บรรณารักษ์ เลขประจ าตัวสอบ 

2 035900003 นาย สุทัศน์ พิทักษ์ บรรณารักษ์ 035900001 , 035900003 ,

3 035900006 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ขจี มนุษย์จันทร์ บรรณารักษ์ 035900006 ถึง 035900011 ,

4 035900007 นางสาว สิริธร พนาอุดม บรรณารักษ์ 035900013 ถึง 035900016 ,

5 035900008 นางสาว วิชชุตา ภูฆัง บรรณารักษ์ 035900023 ถึง 035900027 

6 035900009 นาย ธนาพงศ์ สร้อยพิรุฬห์ บรรณารักษ์ ห้องสอบท่ี 21

7 035900010 นางสาว กาญจนา นิลเขียว บรรณารักษ์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

8 035900011 นางสาว จีรภา อินทะนิน บรรณารักษ์ (ในเมือง) ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี

9 035900013 นางสาว พรชนก จงศุภวิศาลกิจ บรรณารักษ์ ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองฯ

10 035900014 นาง วันเพ็ญ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

11 035900015 นางสาว พรพิมล บัวงาม บรรณารักษ์ อาคารเรียน ช้ัน 4 ห้อง ป.3/3

12 035900016 นางสาว พรทิพย์ ดีคล้าย บรรณารักษ์

13 035900023 นาง สิริกิริยา นาคทองอินทร์ บรรณารักษ์

14 035900024 นางสาว อนิศรา ปาลวัฒน์ บรรณารักษ์

15 035900025 นางสาว ประเทืองทิพย์ สะอาด บรรณารักษ์

16 035900026 นางสาว อัญฉลิน ทองดี บรรณารักษ์

17 035900027 นาง จุฬาลักษณ์ เขียวเกตุ บรรณารักษ์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 035600003 นางสาว วรรณวิภา ยุมังกูร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035600005 นางสาว จิตรา อุ้ยฟักเจริญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600003 , 
3 035600006 นางสาว กนิษฐา บุญมีขาว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600005 ถึง 035600017 ,
4 035600007 นางสาว ปทุมวดี แสงอรุณ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600019 ถึง 035600020 ,
5 035600008 นางสาว จรัสศรี เอ็กเช้ือ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600022 ถึง 035600029 ,
6 035600009 นางสาว สุภาพ เรียนจันทร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600031 ,

7 035600010 นางสาว สุภาภรณ์ ฉิมเพชร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 1
8 035600011 นางสาว จุฑารัตน์ ภู่ธงแก้ว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ
9 035600012 นางสาว นิรมล โกทองยม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

10 035600013 นางสาว ณัฏฐกานต์ อิศรานนท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ต าบลบ้านใต้
11 035600014 นางสาว กัญจนพร บูรณะพิทักษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 035600015 นางสาว ภาวินีย์ ปรางเปรมปรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 035600016 นาย อิศรา โสทธิสงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 2 ห้อง ป.2/1
14 035600017 นาย อนุพงษ์ พรรณบัตร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 035600019 นางสาว พรทิพย์ เพียรทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 035600020 นางสาว ตวงพร สุขเกษม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 035600022 นางสาว กนกวรรณ เกิดประทุม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 035600023 นางสาว วนิดา ติดยงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 035600024 นางสาว วณิชา วงษ์น้อย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 035600025 นาง พนิดา หัตถาครองหทัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 035600026 นางสาว พจมาน อาจหาญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 035600027 นางสาว สุนันทา วนาพิทักษ์กุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 035600028 นาย เพชรทวี ขวัญดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 035600029 นางสาว อริสรา ยาทิพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 035600031 นางสาว เพ็ญนภา อินท า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035600032 นาย ภควรรณ ไชยพูล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035600033 นางสาว หนูวาส มีนุ่น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600032 ถึง 035600037 ,
3 035600034 นางสาว ธิดาพร เพลินไพรเย็น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600039 ถึง 035600044 ,
4 035600035 นางสาว นิสา ฉิมสุวรรณ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035600046 ถึง 035600049 ,
5 035600036 นางสาว สุวัจณี จุลส าราญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035700001 ถึง 035700007 ,
6 035600037 นางสาว อรอิสรา จันทร์แดง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035700009 ถึง 035700010 
7 035600039 นางสาว ดรุณี ภัทรถมรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 2
8 035600040 นางสาว เจนจิรา ปัญญา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ
9 035600041 นางสาว กาญจนา อินทรหัส ประถมศึกษา/การประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

10 035600042 นางสาว ปภัชชา แก้วตาปี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ต าบลบ้านใต้
11 035600043 นางสาว ศิริวรรณ โพธ์ิหนา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 035600044 นางสาว พัสตร์สิตา วังทองธนสกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 035600046 นางสาว วรวรรณ บ่อสิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 2 ห้อง ป.2/2
14 035600047 นางสาว ปันต์ภัสสรณ์ มณีโชติ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 035600048 นางสาว ฐิดาภรณ์ แก้วจินดา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 035600049 นางสาว ฉรีวรรณ์ เล็กอ่ิม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 035700001 นางสาว พิมพ์มาดา แสงทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700002 นางสาว ณัฐธิดา พ่ึงสามัคคี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700003 นางสาว กันต์สินี โคตะมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700004 นางสาว อภิญญา ยอดสิงห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700005 นางสาว อัมรา เบียดชัยภูมิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700006 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700007 นางสาว กฤษณา แหวนเครือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700009 นางสาว วารี เม่ียงแก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700010 นางสาว สุดาริณี บ่อนิล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700011 นางสาว นันทิวัชน์ ทองราษฎร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700012 นางสาว หทัยชนก วิมูลชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700011 ถึง 035700017 ,
3 035700013 นางสาว เมษิณีย์ โมเล็ก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700019 ถึง 035700020 ,
4 035700014 นางสาว นฤมล นวลนาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700022 ถึง 035700023 ,
5 035700015 นาง พิชาภัค อยู่สุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700025 ,
6 035700016 นางสาว ฐิติพร สืบดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700027 ถึง 035700032 ,
7 035700017 นางสาว สมสมร ไผ่ล้อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700034 ถึง 035700038 ,
8 035700019 นางสาว เกศินี มณีวรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700040 , 035700042 
9 035700020 นางสาว นันทินี วงเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 3
10 035700022 นางสาว นฤมล สวัสดีผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
11 035700023 นางสาว นงลักษณ์ ศรีอนันต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

12 035700025 นางสาว กรกนก ม่ันมุ่งยนต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
13 035700027 นางสาว นงคราญ รักบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
14 035700028 นางสาว ปณิชา เมธินทร์ด ารง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
15 035700029 นางสาว เบญจมาศ ม่ันคง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 2 ห้อง ป.2/3
16 035700030 นางสาว ธัญญาวดี วิเศษสิงห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700031 นางสาว สุกัญญา เข็มทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700032 นางสาว ไอยเรศ แสนตรามาส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700034 นางสาว ศุจินธรา มานะงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700035 นางสาว นิตยา ดอกนาค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700036 นางสาว วิบลรัตน์ วีระสมวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700037 นางสาว ศิวพร เกิดทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700038 นางสาว หฤทัย ก าบาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700040 นางสาว ประภัสสร พิมล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700042 นางสาว พัชรินทร์ โสภักดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700043 นางสาว ปิยะดา ธิกุลวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700045 นางสาว สุวรรณา แซ่อ้ึง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700043  ,
3 035700046 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จันทร์แย้ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700045 ถึง 035700046 ,
4 035700049 นางสาว กัญญารัตน์ เช้ือสาวะถี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700049 ถึง 035700050 ,
5 035700050 นางสาว ประวีณา มุขอ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700052 ถึง 035700061 ,
6 035700052 นางสาว อนุสรา ผุดผ่อง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700064 ถึง 035700073 
7 035700053 นางสาว พิมพลอย ปูน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 4
8 035700054 นางสาว ญาณินท์ รักน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
9 035700055 นางสาว บุญฑิกา ศรมณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

10 035700056 นางสาว พัทยา โตไร่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
11 035700057 นางสาว กฤษณี สัมมาทิฏฐิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 035700058 นางสาว มณีจันทร์ ชัยสาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 035700059 นางสาว ศิวกาญจนา อ่างทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 2 ห้อง ป.2/4
14 035700060 นางสาว ป่ินรักษ์ ป่ินวิเศษ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700061 นางสาว วันทนา หนูแดง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700064 นางสาว อาทิตยา จิตบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700065 นางสาว สุพรรษา มาช่วย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700066 นางสาว เบญจา สิทธิสร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700067 นางสาว สุพัตรา หาวกระโทก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700068 นาย เกษมสันต์ จันทะนี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700069 นางสาว สุภัตรา บุญมาก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700070 นางสาว อรพรรณ วรรณศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700071 นางสาว ศิรินารถ ฟักบางยุง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700072 นางสาว เสาวคนธ์ อ่ิมอาคม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700073 นางสาว สุมาลี นุชิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700074 นางสาว ภัทรดา มีหิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700076 นางสาว รุ่งอรุณ ศรีเหรา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700074  ,
3 035700077 นางสาว จันทรา เร่ิมรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700076 ถึง 035700083 ,
4 035700078 นางสาว เลอศิริ จันทร์โสม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700085 ถึง 035700087 ,
5 035700079 นางสาว จิราภรณ์ ฤกษ์สง่า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700089 ถึง 035700092 ,
6 035700080 นางสาว สาวินี จุ่นอยู่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700094 ถึง 035700098 ,
7 035700081 นางสาว ปรารถนา หาญดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700100  ,
8 035700082 นางสาว สมฤดี ผาภูมิกบูร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700103 ถึง 035700104 ,
9 035700083 นางสาว ศศิภา นางแย้ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700108 ,

10 035700085 นางสาว กฤษติยา พ่วงกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 5
11 035700086 นางสาว จิราภรณ์ จิตนิยม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
12 035700087 นางสาว ณัชชา สุวรรณรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

13 035700089 นางสาว ณิชาภัทร ทองอินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
14 035700090 นาง ดวงตา มณีสว่าง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
15 035700091 นางสาว เสาวรส สว่างเนตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
16 035700092 นางสาว ภัสรา วิมลทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 3 ห้อง ป.3/1
17 035700094 นางสาว จรรยา นาคท่ัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700095 นางสาว สุระพิน ป้องกัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700096 นางสาว อารียา อัตตะสิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700097 นางสาว ณัฐธิดา แสงแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700098 นางสาว จิราวรรณ สายหมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700100 นางสาว กนกวรรณ เท่ียงธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700103 นางสาว พรรณทิพย์ ศรแจ้ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700104 นาง อทิตยา มะลิลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700108 นางสาว ชญาภรณ์ กิจติกาญจน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700109 นางสาว สุดารัตน์ เวสูงเนิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700111 นาย นพดล หม่องสาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700109  ,
3 035700112 นาง ภัทธิรา ค าตุ้ย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700111 ถึง 035700117 ,
4 035700113 นางสาว ธิดาพร ค าจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700119 ถึง 035700122 ,
5 035700114 นางสาว รัญชิดา อุ่นสุพรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700124 ถึง 035700127 ,
6 035700115 นางสาว ไอยรัตน์ เอ่ียมสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700130 ถึง 035700138 
7 035700116 นางสาว ทิพย์วรรณ แก้วสุจริต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 6
8 035700117 นางสาว สุกัญญา ตันประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
9 035700119 นางสาว สุภาวรรณ สว่างประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

10 035700120 นางสาว เกสร สุริยธน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
11 035700121 นางสาว นาถวดี มณีประสาท ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 035700122 นางสาว สุนิสา โสภาอุทก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 035700124 นางสาว ธนาภรณ์ สีทองสุก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 3 ห้อง ป.3/2
14 035700125 นางสาว ปติภา สืบศักด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700126 นางสาว มินตรา เกิดนุสนธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700127 นางสาว จันจิรา อุ่นคณฑี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700130 นางสาว สุธารักษ์ โพธ์ิสัมฤทธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700131 นางสาว จิราภรณ์ มาลัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700132 นางสาว จิดาภา ปานรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700133 นางสาว อริสา เหมือนสวน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700134 นางสาว สุปวีณ์ ตันเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700135 นางสาว รุจิรา เล็กท่าไม้ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700136 นางสาว ใหม่วิมล ล้ิมสมบูรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700137 นางสาว วัชรีย์ ปทุมสูติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700138 นางสาว สุวรรณี วรรณก้ี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700139 นางสาว นลินี เสง่ียมพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700141 นาง ณัฏฐ์ชญา ใจบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700139  ,
3 035700142 นางสาว จารีวัฒน์ ช่ืนชม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700141 ถึง 035700143 ,
4 035700143 นางสาว สิริกร บุญสอาด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700146 ถึง 035700160 ,
5 035700146 นางสาว สุชาดา บัวป้ัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700163  ,
6 035700147 นางสาว อรสา เปรมปรีด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700166 ถึง 035700169 ,
7 035700148 นางสาว ภัทรพร โชติมานุกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700171 ,

8 035700149 นางสาว สุกัญญา แจ้งสันต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 7
9 035700150 นางสาว กนกพร เจาตระกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
10 035700151 นางสาว แพรพลอย เกิดปราชญ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

11 035700152 นางสาว มาษสุภา แก้วค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
12 035700153 นาง พนิตตา เกตุคง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
13 035700154 นาง ผกามาศ แสงภิรมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
14 035700155 นางสาว ศศิลภัส คงทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 3 ห้อง ป.4/1
15 035700156 นางสาว พลอยกาญจน์ ขวาไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700157 นางสาว บังอร เพ่ือมสุบล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700158 นางสาว นิฤดี เมฆอรุณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700159 นางสาว วาสินี ทองเย็น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700160 นางสาว จุไรรัตน์ ใจซ่ือกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700163 นางสาว บุญโสม จามรีณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700166 นางสาว ศิลารัตน์ ค าสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700167 นางสาว พเยาว์ หมดทุกข์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700168 นางสาว เสาวลักษณ์ ทศพรพรหม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700169 นางสาว จันทิมา เลิศเมือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700171 นางสาว รสจรินทร์ กลีบทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700172 นาง สุรภี กมลพัฒนานันท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700173 นางสาว มัทนา พุทธา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700172 ถึง 035700173 ,
3 035700175 นางสาว วรัญญา เปรมปรีด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700175 ถึง 035700177 ,
4 035700176 นางสาว ปทุมพร ปทุมสูตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700180 ถึง 035700194 ,
5 035700177 นางสาว อุษา ทองแถบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700196 ถึง 035700200 
6 035700180 นางสาว ก่ิงแก้ว แก้วพฤกษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 8
7 035700181 นางสาว รวงทอง ล าเภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
8 035700182 นางสาว นารี พวงทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

9 035700183 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยสุภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
10 035700184 นางสาว สุธาลินี ด้วงพลับ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 035700185 นางสาว อุไรพร ไทยสงฆ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 035700186 นางสาว จุฑามาศ อนุเครือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 3 ห้อง ป.4/2
13 035700187 นางสาว ภัณฑิรา สุขสมทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 035700188 นางสาว วิไลวรรณ บุษษะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700189 นางสาว พรทิพย์ ทวีสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700190 นางสาว บุผา ดาปาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700191 นางสาว เจนจิรา กุลหนองแดง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700192 นางสาว สิชล วิหาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700193 นางสาว ดวงใจ ใจเก่งดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700194 นางสาว กวินฉัตร์ นันทฉัตร์ธีรกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700196 นาง ปรีชญา จันทร์พูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700197 นางสาว ศกลวรรณ แก้วเงิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700198 นางสาว วชรนันท์ ปานแสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700199 นางสาว อรนี จ่ันเพ็ชร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700200 นางสาว เมริน จันทร์บุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700201 นางสาว เกวลี โตล้อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700202 นาง รุ่งนภา เฮ้าโฮม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700201 ถึง 035700208 ,
3 035700203 นางสาว ปราถณา เกิดแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700211 ถึง 035700214 ,
4 035700204 นางสาว สุนีย์ รุททองจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700216 ถึง 035700219 ,
5 035700205 นางสาว ปุญทริกานต์ กุลทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700221 ถึง 035700223 ,
6 035700206 นางสาว วรัชพร ศรีหาบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700225 ถึง 035700230
7 035700207 นางสาว กาลวันท์ ทองผาเสถียร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 9
8 035700208 นางสาว มัณฑณา ชุนฬหวานิช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
9 035700211 นางสาว พริดา ช่ืนสมจิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

10 035700212 นางสาว สุลักขณา วิมูลชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
11 035700213 นางสาว ดุจเดือน อู่อรุณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 035700214 นางสาว ปนัฐดา จันทร์สวัสด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 035700216 นางสาว จุฬาลักษณ์ จ าปาทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 4 ห้อง ป.5/1
14 035700217 นางสาว ลลิตา ยาทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700218 นางสาว นัยนา วิชาธร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700219 นางสาว ปาริษา ยอดสิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700221 นางสาว อุ้มเพ็ชร สุกร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700222 นางสาว ชนิสรา ม้าวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700223 นาง ปุณยนุช กาญจนีย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700225 นางสาว อรณิชา จันทร์หอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700226 นางสาว จันทร์เพ็ญ จินะชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700227 นางสาว สุจิตรา ภาวะหาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700228 นางสาว นันทภรณ์ จ้อยร่อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700229 นางสาว สุพัตรา คล้ายเกิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700230 นาง ศุวภา ทับทิมดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700231 นางสาว อารีญา ศรีบุญเพ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700233 นางสาว อนุศรา พ่ึงอุทัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700231 ,
3 035700234 นางสาว สุพรรณิกา โชคบัณฑิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700233 ถึง 035700252 ,
4 035700235 นางสาว กัลยา อ่วมค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700254 ถึง 035700257 
5 035700236 นางสาว กิดากานต์ เดชโหมด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 10
6 035700237 นางสาว พรนภา ผลอุดม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
7 035700238 นางสาว เหมือนฝัน พลหาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

8 035700239 นาง ทาริกา เง่ืองจันทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
9 035700240 นางสาว ชไมพร สอนระวัตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
10 035700241 นางสาว ขวัญใจ ตรีโสภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
11 035700242 นางสาว กชพร ชนะชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 4 ห้อง ป.5/2
12 035700243 นางสาว ชัชชารี ปานเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 035700244 นางสาว วาสนา อินทรักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 035700245 นางสาว กาญจนา ตานุนไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700246 นาง บุษรินทร์ ศิริธารา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700247 นางสาว ทิตยา ย้ิมเมือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700248 นางสาว นิรมล แท่นดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700249 นางสาว สุดาพร จันทร์วิทยากูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700250 นางสาว แพรวพรรณราย สงเคราะห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700251 นางสาว สุนิสา ด้วงสงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700252 นางสาว สุริวิภา สิทธิสร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700254 นางสาว รักษิณา พานหล้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700255 นางสาว อภิญญา ยินดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700256 นางสาว ไพลิน ยืนยาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700257 นางสาว สุภาวดี สุริอาจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700259 นางสาว ณัฐพร แดงจ้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700260 นางสาว สุทรา ดาหนองโดก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700259 ถึง 035700260 ,
3 035700262 นางสาว สุวนันต์ เพ็ชรักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700262 ,
4 035700264 นางสาว ณิชกุล ฉ่ าเกตุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700264 ถึง 035700269 ,
5 035700265 นาง รัญชิตา แป้นเขียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700271 ถึง 035700272 ,
6 035700266 นางสาว พวงผกา แดงเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700276 ถึง 035700281 ,
7 035700267 นางสาว วิภารัตน์ กู้อัจฉริยกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700283 ถึง 035700287 ,
8 035700268 นางสาว น้ าฝน ป้องกัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700289 ถึง 035700291
9 035700269 นางสาว สยุมพร นิลรอด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 11
10 035700271 นางสาว อรอุมา วงษ์ประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
11 035700272 นางสาว กานดา เอ่ียมพ่วง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

12 035700276 นางสาว น้ าค้าง นาสวนสุจริต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
13 035700277 นางสาว ราตรี ภูฆัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
14 035700278 นางสาว กวิณนา มะลิวัลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
15 035700279 นางสาว วราลี สมรภูมิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 4 ห้อง ป.6/1
16 035700280 นางสาว พิมพา ศิริฤกษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700281 นางสาว มณีรัตน์ ศรีทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700283 นางสาว มณทิราลัย ช่างกลึงเหมาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700284 นางสาว ฑิฆัมพร พลานนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700285 นางสาว ภัทรียา ร่วมสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700286 นางสาว ฐิภัสรากุญ เท่ียงธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700287 นางสาว อริสา เก่งการณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700289 นางสาว ปาริชาติ สัตยากูลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700290 นางสาว ศศลักษณ์ สืบเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700291 นางสาว กานต์ไพบูลย์ ศรีเสถียร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700292 นางสาว เตชินี แก้วจินดา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700295 นาง จารุพักตร์ กรจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700292 , 035700295 ,
3 035700297 นางสาว อนันต์ อักคราพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700297 ถึง 035700301 ,
4 035700298 นางสาว โสภา เอ่ียมแสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700303 ถึง 035700312 ,
5 035700299 นางสาว อุบลวรรณ เหล่านอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700314 ถึง 035700318 ,
6 035700300 นางสาว สุพิชชา จิตสาลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700320 ,
7 035700301 นางสาว หิรัญญา ถาวรวสุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700323 ถึง 035700324
8 035700303 นางสาว อลิษา ชะเอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 12
9 035700304 นางสาว เกษรา ลอยเทียน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
10 035700305 นางสาว ญาณตา ทองรุ่งเรืองกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

11 035700306 นางสาว พัชรี แจ่มดวงเดช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
12 035700307 นางสาว เยาวภา ข าวังยาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
13 035700308 นางสาว เมธินาถ เอ่ียมสอาด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
14 035700309 นางสาว เบญจวรรณ กองเกตุใหญ่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 72 ปี ช้ัน 4 ห้อง ป.6/2
15 035700310 นางสาว กุมารี สันติประชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700311 นางสาว อานนท์ณัฎฐ์ จิตต์มณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700312 นางสาว ขวัญจิรา จันทร์เทศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700314 นางสาว สิริขวัญ เมตตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700315 นางสาว สุภัสสรา แผนสมบูรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700316 นางสาว ชัญญา เนตรแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700317 นางสาว เวียงพิงค์ ชูพล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700318 นางสาว วิลาสินี พาหุลรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700320 นางสาว ดวงพร สระบัว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700323 นางสาว ปรีญา น่ิมนวล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700324 นางสาว เสาวลักษณ์ แอบเสมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700325 นางสาว วีณา ประเทืองผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700326 นาง สุพรรษา จันทร์สมบูรณื ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700325 ถึง 035700337 ,
3 035700327 นางสาว ณัฐกานต์ เณรผ้ึง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700339 ถึง 035700350
4 035700328 นางสาว นพมาศ เสลานนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 13
5 035700329 นางสาว ตรีรัตน์ บุญเสริม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
6 035700330 นางสาว ณัฐนิชา บ่อแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

7 035700331 นางสาว นวพรรณ อินทสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
8 035700332 นางสาว พิมพ์ไท กิจประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
9 035700333 นางสาว ปิติวรรณ อุโมง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
10 035700334 นางสาว อัจฉรา ประภัสสร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารไชยชุมพล ช้ัน 2 ห้อง ม.1/1

11 035700335 นางสาว นารี เอ็นสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 035700336 นางสาว รัชนีกร บัวแก้วดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 035700337 นางสาว สุจิราณัฐ กันตะเกียงวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 035700339 นางสาว จารุภัทร เรือนทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700340 นางสาว สายใจ เดชจีน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700341 นางสาว ณัชชา พบสุภาพ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700342 นางสาว กาญจน์จิรา ศรท้วม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700343 นางสาว สายธาร นงลักษณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700344 นางสาว ณัฐณิชา สีสิงห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700345 นางสาว ณัฏฐนันท์ พืชพันธ์ุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700346 นาย สหรัฐ สว่างอารมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700347 นางสาว มัลลิกา สอนน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700348 นางสาว ดวงพร วอนเพียร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700349 นางสาว ชนิดา ค าสาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700350 นางสาว ศกุนตลา สามารถ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700351 นางสาว ชญาภา นาคจินวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700353 นางสาว กนกพร ทองบางหลวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700351 ,
3 035700354 นางสาว โสรญา อ่อนน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700353 ถึง 035700356 ,
4 035700355 นางสาว วราภรณ์ ชัชวาล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700359 ถึง 035700368 ,
5 035700356 นางสาว วาสนา ช้างป่าดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700370 ถึง 035700374 ,
6 035700359 นางสาว วาสนา เกียรติภัทรชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700376 ถึง 035700380
7 035700360 นางสาว พรพิมล บุญล้อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 14
8 035700361 นางสาว ประทุมพร ภิรมย์นิล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
9 035700362 นาย วิษณุ หล่อศิลาทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

10 035700363 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วสด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
11 035700364 นางสาว รชนิกร เจ่ียเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
12 035700365 นางสาว สุพรพรรณ แก้วสวัสด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
13 035700366 นางสาว รัตนาภรณ์ ล าเภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารไชยชุมพล ช้ัน 2 ห้อง ม.1/2

14 035700367 นางสาว กุหลาบ ชูช่ืน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700368 นางสาว สุธิดารัตน์ เกิดบุญมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700370 นางสาว จันทร์เพ็ญ อินทวังโส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700371 นางสาว สุนิษา ฤทธิขันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700372 นางสาว กัญญดา อุปพงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700373 นางสาว ญาณี สุวรรณรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700374 นาง สุภาวดี เงินดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700376 นางสาว ป่ินณภัสส์ นิลอ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700377 นางสาว ภานุชนารถ ต่ิงดา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700378 นางสาว สุฑามาศ ทัสนิยม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700379 นางสาว สุทธิสา ผิวอ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700380 นางสาว ณัฏฐพัชร์ นุชน่ิม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700381 นางสาว ปาริษา พลเสนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700382 นางสาว สิริณญา ทองไถ้ผา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700381 ถึง 035700384 ,
3 035700383 นางสาว ธนัญญา หอทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700386 ,
4 035700384 นางสาว ประภาพรรณ ตุ้มน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700388 ถึง 035700403 ,
5 035700386 นางสาว ณฐมน อุดมผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700405 ถึง 035700408
6 035700388 นางสาว รุ่งอรุณ วิวาศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 15
7 035700389 นางสาว ภิญญดา หอมโปร่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
8 035700390 นางสาว พาขวัญ น้อยสมวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

9 035700391 นางสาว ดลพร สุวรรณจิตต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
10 035700392 นางสาว ธาราทิพย์ วังคะฮาต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 035700393 นางสาว อรสา โชควนากุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 035700394 นาง จุฬารัตน์ สุดใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารไชยชุมพล ช้ัน 2 ห้อง ม.2/1

13 035700395 นางสาว รินนา ผาบชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 035700396 นางสาว รุ่งนภา สดใส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700397 นางสาว ภาวิณี ค าวัตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700398 นางสาว ปาริฉัตร สุรามาตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700399 นางสาว วชิราพรณ์ วนิชกุลพิทักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700400 นาง พลอยไพลิน ศรอารา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700401 นางสาว ภัทรพร พุ่มพวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700402 นางสาว ศุภรดา ทวีบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700403 นางสาว วรรักษ์ หอมอุดม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700405 นางสาว อรวรรณ ย้ิมพราย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700406 นางสาว พิมพ์ใจ เทพอุฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700407 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จีรายุ ติชะพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700408 นางสาว ชิตชนก นาโสก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700409 นางสาว ชลธิชา สืบบุก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700410 นางสาว อรวรรณ เหลืองวิไล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700409 ถึง 035700413 ,
3 035700411 นางสาว กรวีร์ นิลเขียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700415 ,
4 035700412 นางสาว สุวรรณา น้ าเงินดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700421 ถึง 035700422 ,
5 035700413 นาย ภูวมิน แก้วเมืองมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700424 ถึง 035700440
6 035700415 นางสาว วันวิสาข์ นามดิษฐ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 16
7 035700421 นาย ทองดี ศรีเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
8 035700422 นางสาว มะยุรีย์ บุญพิทักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

9 035700424 นางสาว ปานวาด หม่ืนบ ารุง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
10 035700425 นางสาว พัทธนันท์ ศรีเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 035700426 นางสาว กรองกาญจน์ อรุณศรีสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 035700427 นางสาว ดรุณี ศรีสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารไชยชุมพล ช้ัน 2 ห้อง ม.2/2

13 035700428 นางสาว สุทธิดา ภวภูตานันท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 035700429 นางสาว พนิดา อินตรา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700430 นางสาว นริศรา ดอกบัว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700431 นางสาว ฐิตารีย์ ชมภักดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700432 นางสาว วราพร ปันที ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700433 นางสาว นิตยา ขุนสงคราม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700434 นางสาว ธัญญรตา ใจม่ัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700435 นางสาว จันทิมา ภาคโพธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700436 นางสาว เจนจิรา พันภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700437 นางสาว จันทร์เจ้า ย้ิมใหญ่หลวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700438 นาง นริศรา อุดมผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700439 นาง ภัสสพร นรภูมิพิสุทธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700440 นางสาว สุธาทิพย์ รุ่งกัญญา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700442 นางสาว รุ่งหทัย ชินอักษร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 
2 035700443 นาง สาวิตรี อินดา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700442 ถึง 035700447 ,
3 035700444 นางสาว กิมฟ้า เสนีย์วงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700450 ถึง 035700454 ,
4 035700445 นางสาว ศิริพัทรา พรมเจดีย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700456 ถึง 035700466 ,
5 035700446 นางสาว ณัฐธิชา เช้ืองาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700468 ถึง 035700470
6 035700447 นางสาว ธัญพิมล จูงใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 17
7 035700450 นางสาว ดวงทอง เจริญผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ
8 035700451 นางสาว บุญยานุช ทองผานิรมล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

9 035700452 นางสาว ไพจิตร อุตรพรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้
10 035700453 นางสาว ดวงแข ซอแระ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
11 035700454 นางสาว จิตตานันท์ จ าปาทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
12 035700456 นางสาว วรัตนิภา โพระดก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารพระธรรมคุณากร 
13 035700457 นางสาว นิชาภัทร ดีใต้ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ช้ัน 2 ห้อง ป.1/1
14 035700458 นางสาว อภิญญา ไชยสิทธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700459 นางสาว กัญญามาศ สุคนธมณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700460 นางสาว ปัทมา เรืองขจร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700461 นางสาว อรทัย เซ่ียงจง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700462 นาง เพ็ญยุพา พวงทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700463 นางสาว ภาณิศา วรรณะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700464 นางสาว กัลยา เสือส่าน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700465 นางสาว มนทิรา ศรีใส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700466 นาง กมลชนก ชูพงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700468 นางสาว จิราพร ถวิลหวล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 035700469 นาง วิไลลักษณ์ พลับวังกล่ า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 035700470 นางสาว ณัฐนันท์ เณรผ้ึง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 035700471 นางสาว สุปราณี ฉิมบุหลัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 

2 035700473 นาง อรกานต์ ใจหาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700471 ,

3 035700474 นางสาว ณิชาภัทร ศรีบุญเพ็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700473 ถึง 035700474 ,

4 035700476 นางสาว พนิดา แก้วมณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700476 ถึง 035700480 ,

5 035700477 นาง อรัญญา บุญชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 035700482 ถึง 035700496

6 035700478 นางสาว เบญจวรรณ สมคิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 18

7 035700479 นางสาว จิรวรรณ พันภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ

8 035700480 นางสาว ราตรี ม่ันศรีจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

9 035700482 นางสาว หทัยชนก อ่ิมทรัพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลบ้านใต้

10 035700483 นางสาว เรณู ล้ าเลิศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

11 035700484 นาย วรินทร สมจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

12 035700485 นางสาว ศุภาพิชญ์ ชมเล็ก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคารพระธรรมคุณากร 

13 035700486 นางสาว ศิราณี จันทร์บุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ช้ัน 2 ห้อง ป.1/2

14 035700487 นางสาว ณิชาภา บุญชนะมนตรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 035700488 นางสาว อังวรา ทองดีเลิศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 035700489 นางสาว ปาริฉัตร ธรรมจง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 035700490 นางสาว นีรนุช วงค์ใส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 035700491 นางสาว สุวดี สะอาดเอ่ียม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 035700492 นางสาว ผกากรอง เอมโอด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 035700493 นางสาว กฤติพร สุนันต๊ะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 035700494 นางสาว วันวิสาข์ จันทร์แย้ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 035700495 นางสาว อลิสา จ้อยร่อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 035700496 นางสาว ชลิตา จ้อยร่อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 036000002 นางสาว ดวงพร ป่ินตุรงค์ การเงิน/การบัญชี เลขประจ าตัวสอบ 
2 036000003 นาง วรรณา เทศหนองขุย การเงิน/การบัญชี 036000002 ถึง 036000007 ,
3 036000004 นางสาว นิตยา พรรณภักดี การเงิน/การบัญชี 036000009 ถึง 036000022 ,
4 036000005 นางสาว สุภาพร พันธ์แจ่ม การเงิน/การบัญชี 036000027 ถึง 036000031
5 036000006 นางสาว สุกัญญา เจริญทวีวิจิตร การเงิน/การบัญชี ห้องสอบท่ี 19
6 036000007 นางสาว วิภาวรรณ พุ่มเจริญ การเงิน/การบัญชี สนามสอบ
7 036000009 นาย ปรีดา แท่นส าโรง การเงิน/การบัญชี โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

8 036000010 นางสาว ณิชชดา จันทรา การเงิน/การบัญชี ต าบลบ้านใต้
9 036000011 นาง วันวิสา ดาบแก้ว การเงิน/การบัญชี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี
10 036000012 นางสาว กนกดาว มีทา การเงิน/การบัญชี จังหวัดกาญจนบุรี
11 036000013 นางสาว หทัยกาญจน์ เพ่ือห่างหาย การเงิน/การบัญชี อาคารพระธรรมคุณากร 
12 036000014 นางสาว มาลีรัตน์ พ่ึงแพง การเงิน/การบัญชี ช้ัน 2 ห้อง ป.1/3
13 036000015 นางสาว นงลักษณ์ อ่อนละมัย การเงิน/การบัญชี
14 036000016 นางสาว วิภาดา ข าปาน การเงิน/การบัญชี
15 036000017 นางสาว สุดารัตน์ เสนอินทร์ การเงิน/การบัญชี
16 036000018 นางสาว เนตรนภา ช้ิวบุตร การเงิน/การบัญชี
17 036000019 นางสาว วันทนีย์ ทรัพย์อยู่ การเงิน/การบัญชี
18 036000020 นางสาว จิรปรียา นิลกลัด การเงิน/การบัญชี
19 036000021 นางสาว ปัญญาพร คุ้มกัน การเงิน/การบัญชี
20 036000022 นางสาว ปาริฉัตร ยะเครือ การเงิน/การบัญชี
21 036000027 นางสาว สาวิกา อ าไพกูล การเงิน/การบัญชี
22 036000028 นางสาว วิภารัตน์ จันทร์ฤทธ์ิ การเงิน/การบัญชี
23 036000029 นางสาว อ าพร ทองจ าปา การเงิน/การบัญชี
24 036000030 นางสาว อ าพันธ์ุ ทองจ าปา การเงิน/การบัญชี
25 036000031 นางสาว รัตติยา ไทรนิทัศน์ การเงิน/การบัญชี



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันท่ี  20  มกราคม  2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 036000034 นางสาว กมลพรรณ อู่สุวรรณ การเงิน/การบัญชี เลขประจ าตัวสอบ 

2 036000035 นางสาว กรทิพย์ ล าใยสิริ การเงิน/การบัญชี 036000034 ถึง 036000039 ,

3 036000036 นาง กนกวรรณ เป่ียมสกุล การเงิน/การบัญชี 036000041 , 

4 036000037 นางสาว ธิดารัตน์ ใจชุ่ม การเงิน/การบัญชี 036000043 ถึง 036000046 ,

5 036000038 นางสาว ภคมณ แจ่มจ ารัส การเงิน/การบัญชี 036000050 ถึง 036000056

6 036000039 นางสาว ทิพย์วาที วรรณพงศ์ การเงิน/การบัญชี ห้องสอบท่ี 20

7 036000041 นางสาว อนงค์นาฏ ปลาบู่ทอง การเงิน/การบัญชี สนามสอบ

8 036000043 นาง สิริรัตน์ โพธ์ิทอง การเงิน/การบัญชี โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

9 036000044 นางสาว ภัทรภร ทัตเศษ การเงิน/การบัญชี ต าบลบ้านใต้

10 036000045 นางสาว ลุนณี มะละ การเงิน/การบัญชี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

11 036000046 นางสาว กิติยวดี สาคร การเงิน/การบัญชี จังหวัดกาญจนบุรี

12 036000050 นาง ชนิสรา คงคุ้ม การเงิน/การบัญชี อาคารพระธรรมคุณากร 

13 036000051 นาย จรัญ อุปานันท์ การเงิน/การบัญชี ช้ัน 2 ห้อง ป.1/4

14 036000052 นางสาว นริศรา คุ้นเคย การเงิน/การบัญชี

15 036000053 นางสาว ขวัญดาว ด้วงพลับ การเงิน/การบัญชี

16 036000054 นางสาว ขนิษฐา สง่างาม การเงิน/การบัญชี

17 036000055 นางสาว วิลาวัณย์ ยอดครู การเงิน/การบัญชี

18 036000056 นางสาว ณัฏฐยา สมถวิล การเงิน/การบัญชี



 

 

การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ประกาศ ณ วันที ่ 20  มกราคม พ.ศ. 2565) 
 

1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
   1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา (ห้ามใช้น้ำยาลบ
คำผิ ด) ดิ นสอ 2B หรื อ  2B ขึ้ นไป ยางลบ กบเหลาดิ นสอหรือมี ดเหลาดิ นสอ บั ตรประจำตั วสอบ  
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เรียบร้อย   
   1.2 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้  ถือเป็นหน้าที่ของผู้ สอบ 
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง   
   1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
         - สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ (ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน) กระโปรง ชุดสุภาพ ไม่สวมเสื้อคลุม  
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
         - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ชุดสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ ในกางเกง 
ไม่สวมเสื้อคลุม  สวมรองเท้าหุ้มส้น 
   1.4 ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ และรออยู่          
ในบริเวณนั้น หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
   1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือเข้ารับการคัดกรอง 
และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ 
   1.6 หากทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลาสอบ 
   2.1 กรรมการกำกับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
   2.2 ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ 
(Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษ
สิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุอุปกรณ์ อ่ืน เช่น กระเป๋ าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้  
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องประดับทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้อง
ยุติการสอบทันที  และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สนามสอบไม่มีบริการรับฝาก
สิ่งของต่างๆ 

2.3 ผู้ข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์  
ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบที่กรรมการกำกับการสอบกำหนดให้ 
   2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้ เข้าสอบ 2 คน ถูกกำหนด 
ให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ 
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   2.6 รับแจกกระดาษคำตอบและข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากได้รั บ
กระดาษคำตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบนำไปเปลี่ยนกับกรรมการกำกับการสอบ 
   2.7 ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ  
   2.8 ให้ใช้ดินสอดำ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจำตัวสอบ และรหัสวิชาที่สอบ       
บนกระดาษคำตอบ 
   2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจำตัวสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ 
ผู้เข้าสอบ 
  2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบโดยเคร่งครัด 
 
3. ในเวลาสอบ 
   3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับการสอบ 
   3.2 ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามี ไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน   
ให้รีบแจ้งกรรมการกำกับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
   3.3 เมื่อมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
   3.4 ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบ รวมทั้ง
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
   3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ทำในที่ว่าง 
ของหน้ากระดาษข้อสอบ 
   3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจำเป็น  ห้ามลุกจากที่นั่ ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการ 
กำกับการสอบ 
   3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการกำกับการสอบ 
   3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ  

3.9 ผู้ เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน  
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ 
ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบ  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   3.10 รับการตรวจการระบายรหัสประจำตัวสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้ เข้าสอบ 
บนกระดาษคำตอบก่อนที่ กรรมการกำกับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกำกับห้องสอบ  
บนกระดาษคำตอบ 
   3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่กำหนด           
ให้ เริ่มสอบในวิชาใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้ าของแต่ละวัน              
ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำเป็น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ พิจารณาอนุญาต 
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  3.12 หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด                     
ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทำการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 
  3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน 
  3.14 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการกำกับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ  
โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
  3.15 ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 

4. หลังเวลาสอบ 
  4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ ในบริเวณสนามสอบ หรือ 
ไม่ไกลจากสนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการกำกับการสอบ หรือกรรมการกลาง
ประจำสนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
  4.2 เมือ่หมดวิชาสอบในวันนั้น ควรสำรวจรายการสิ่งของที่นำมาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
  4.3 ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  ไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบออกนอกสนามสอบ         
“โดยเด็ดขาด” ทั้งนี้ ทางสนามสอบแข่งขันได้จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหารแบบ Box Set และที่นั่งสำหรับ
รับประทานอาหารตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  หากผู้เข้าสอบนำอาหารมา
รับประทานเองให้บรรจุมาแบบ Box Set  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






