
























กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก

1 092700001 นาย ณัฐพร วังศรีราช พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700001

2 092700002 นาย มนัส ช่วยเกล้ียง พลศึกษา ถึง 092700034

3 092700003 นางสาว จารุวรรณ เกิดแก้ว พลศึกษา ห้องสอบที ่1

4 092700004 นาย เอกพัน ศิริบุตร พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700005 นาย สันติสุข หกยอด พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700007 นาย สนั่น เกื้อญาติ พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1

7 092700010 นางสาว นิศารัตน์ ธีระวัฒนประสิทธิ์ พลศึกษา

8 092700012 นางสาว พิมพ์ลลิล เพชรจ านงค์ พลศึกษา

9 092700013 นางสาว ปริยาภัทร สาโถน พลศึกษา

10 092700014 นางสาว ชีวธันย์ เครือวัลย์ พลศึกษา

11 092700015 นางสาว พรรณาราย ชูสุวรรณ พลศึกษา

12 092700016 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เดือนฉาย จตุรงค์มโนพร พลศึกษา

13 092700017 นาย ปัทพงศ์ ปัทมาลัย พลศึกษา

14 092700018 นาย ธีรศักด์ิ สุมาร พลศึกษา

15 092700020 นางสาว จุฑารัตน์ สุขรี พลศึกษา

16 092700021 นาย อภิวัฒน์ พรมหู พลศึกษา

17 092700022 นาย ศิรธันย์ รุจิกรหิรัณย์ พลศึกษา

18 092700026 นางสาว ชนัญชิดา ปรีชา พลศึกษา

19 092700027 นาย ณัฐกานต์ แสงงาม พลศึกษา

20 092700028 นาย อรรถพล สืบสิงห์ พลศึกษา

21 092700029 นางสาว เยาวดี สุวรรณมณี พลศึกษา

22 092700031 นาย คณาวุฒิ นาควิเชียร พลศึกษา

23 092700032 นาย ชนะชัย พุงธิราช พลศึกษา

24 092700033 นางสาว อิศรา เจนจัดการ พลศึกษา

25 092700034 นาย ศิริมงคล ศรีสมบัติ พลศึกษา

ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

สนามสอบที ่1 หนา้  1



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700035 นาย กนต์ธร แสงชื่น พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700035

2 092700036 นางสาว พวงเพ็ชร มีเงินลาด พลศึกษา ถึง 092700068

3 092700037 นาย ศุภกร หม่อมศิริ พลศึกษา ห้องสอบที ่2

4 092700038 นาย ณฐพงศ์ เหมือนตา พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700040 นาย สุรศักด์ิ กกรัมย์ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700041 นางสาว จันทนา เทียนแปร พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2

7 092700047 นางสาว สะใบทิพย์ จันทิมาลย์ พลศึกษา

8 092700048 นางสาว จุฑามาศ เย็นฉ่ า พลศึกษา

9 092700049 นาย สมภาร โคตรภูธร พลศึกษา

10 092700050 นางสาว นงนุช คงพร้อม พลศึกษา

11 092700053 นาย ณัฐพล บุญยัง พลศึกษา

12 092700054 นาย มานนทร์ รู้ทัว่รัมย์ พลศึกษา

13 092700055 นาง นลินี เชิดชน พลศึกษา

14 092700056 นางสาว สุรีย์พร ถาวรศรี พลศึกษา

15 092700057 นาย ศราวุฒิ สมใจ พลศึกษา

16 092700059 นาย เกียรติศักด์ิ ชาติกูล พลศึกษา

17 092700060 นางสาว วันเพ็ญ สีเขียว พลศึกษา

18 092700061 นางสาว สุรางคนา ทะนันไชย พลศึกษา

19 092700062 นางสาว ศศิธร ยาวีระ พลศึกษา

20 092700063 นางสาว สุจิวรรณ ประจญ พลศึกษา

21 092700064 นาย คฑาวุธ วงษ์นิ่ม พลศึกษา

22 092700065 นางสาว พรปวีณ์ กิรัมย์ พลศึกษา

23 092700066 นาย จักรกฤษณ์ หาดไร่ พลศึกษา

24 092700067 นางสาว สุภัสสร ล้ีไพร พลศึกษา

25 092700068 นางสาว ยุพาวรรณ กล่ันเขียว พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  2



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700070 นาย ศุภชัย สมดี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700070

2 092700076 นาย ปฎิพล อัครบุตร พลศึกษา ถึง 092700110

3 092700077 นางสาว หทัยชนก ณ กลองดี พลศึกษา ห้องสอบที ่3

4 092700078 ว่าทีร้่อยตรี จิรายุทธ ลีลาน้อย พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700081 นางสาว จันทิมา วิไลพูนทรัพย์ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700083 นาย สุติกาญน์ ก๊กไม้ พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3

7 092700085 นาย สุรศักด์ิ อินทร์โอ้ พลศึกษา

8 092700086 นางสาว พัชรี ปะมาคะเต พลศึกษา

9 092700089 นางสาว วรารัตน์ บัวเผือก พลศึกษา

10 092700091 นางสาว ฐปนี พงษ์สมร พลศึกษา

11 092700092 นางสาว ฐิติมา พงษ์สมร พลศึกษา

12 092700094 นาย สุขสว่าง ผาแดงสง่า พลศึกษา

13 092700095 นาย ศิวกร เพิม่สุข พลศึกษา

14 092700097 นางสาว วนิดา ค าทุม พลศึกษา

15 092700098 นาย เอกพันธ์ แหวนหล่อ พลศึกษา

16 092700099 นางสาว ณญาดา พันธ์กกค้อ พลศึกษา

17 092700100 นางสาว พัชรา ผมน้อย พลศึกษา

18 092700101 นาย สมภพ ไสล พลศึกษา

19 092700102 นาย วีระพันธ์ นุ่มนิ่ม พลศึกษา

20 092700104 นางสาว อัฉราภรณ์ พระสว่าง พลศึกษา

21 092700105 นาย รักษ์พล บุญอยู่ พลศึกษา

22 092700106 นาย ดัสกร มุลตรีภักดี พลศึกษา

23 092700107 นางสาว แก้วฤดี ค าถากระปุม่ พลศึกษา

24 092700108 นาย ภูมินทร์ ลาน้ าเทีย่ง พลศึกษา

25 092700110 นางสาว ศิริพร ไชยโชติ พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  3



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700111 นาย อ านวยชัย รัตนวงษา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700111

2 092700114 นาย ณัฐวัฒน์ สัตย์สม พลศึกษา ถึง 092700145

3 092700115 นาย วีรชัย ค าวิรัตน์ พลศึกษา ห้องสอบที ่4

4 092700116 นางสาว อรอนงค์ หาวะบุตร พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700117 นางสาว นารีรัตน์ ประหยัดทรัพย์ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700118 นาย ธวัชชัย นาวงษ์ พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4

7 092700119 นาย กฤศ เจือจันทร์ พลศึกษา

8 092700122 นาย แทนคุณ บุญประสาน พลศึกษา

9 092700123 นาย ธนพล พลายแก้ว พลศึกษา

10 092700124 นางสาว ชลิตา ชมสีดา พลศึกษา

11 092700125 นางสาว เพชรรัตน์ ดาทอง พลศึกษา

12 092700126 นาย ธีรวัฒน์ สุระกุล พลศึกษา

13 092700127 นางสาว มุกรินทร์ บัวภา พลศึกษา

14 092700128 นาย ศิวพล สีบาง พลศึกษา

15 092700129 นาย ณัฐพงศ์ เหมนาค พลศึกษา

16 092700130 นางสาว วิริยา สุวรรณรัตน์ พลศึกษา

17 092700131 นางสาว สมฤทัย ฉิมพลี พลศึกษา

18 092700132 นางสาว ขนิษฐา อันจะนะ พลศึกษา

19 092700134 นางสาว จุฑามาส จันใหญ่ พลศึกษา

20 092700135 นาย ทินกร ไชยสุข พลศึกษา

21 092700136 นาย ณัฐพงษ์ เสาะสืบงาม พลศึกษา

22 092700138 นาย วุฒิพงษ์ กลัดค้ า พลศึกษา

23 092700140 นางสาว อมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก พลศึกษา

24 092700141 นางสาว สุดารัตน์ บุญรอด พลศึกษา

25 092700145 นาย วรุตม์ อ้อยผาดวง พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  4



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700147 นางสาว สุพรรณี ค าศรีระภาพ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700147

2 092700148 นาย ศิวัฒน์ มีผล พลศึกษา ถึง 092700190

3 092700149 นาย วรินทร์ จันทร์ฉ่ า พลศึกษา ห้องสอบที ่5

4 092700150 นาย ศุภชัย หวังเฝ้ากลาง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700151 นาย ศราวุธ ด่านศิริชัยสวัสด์ิ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700152 นางสาว กรรณิการ์ ขานเพราะ พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5

7 092700157 นาย ชนกันต์ รุจิชาญ พลศึกษา

8 092700159 นาย สมพงษ์ ในทอง พลศึกษา

9 092700160 นาย ธนชัย กระจ่างฉาย พลศึกษา

10 092700161 นางสาว วิจิตรา สุขจันดี พลศึกษา

11 092700162 นาย วรากรณ์ นิยม พลศึกษา

12 092700165 นาย ก้องหล้า สูงรัมย์ พลศึกษา

13 092700166 นางสาว วิภาดา เดชนรสิงห์ พลศึกษา

14 092700168 นางสาว เพชรรัตน์ ยศอาลัย พลศึกษา

15 092700170 นางสาว อัญชลี โภคผล พลศึกษา

16 092700173 นาย พีรณัฐ เล่ือนแก้ว พลศึกษา

17 092700176 นางสาว เอมอร ศรีราชหา พลศึกษา

18 092700177 นาย ไวทยา ชมภูแสน พลศึกษา

19 092700179 นางสาว เบญจมาศ โพธิค์ า พลศึกษา

20 092700181 นาย ชัยพร ศรส าแดง พลศึกษา

21 092700182 นาย เดชชนะ วิรัชลาภ พลศึกษา

22 092700184 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพร บัวหอม พลศึกษา

23 092700187 นาย พีรยุทธ เหมนวล พลศึกษา

24 092700188 นางสาว กรณิการ์ สังกะ พลศึกษา

25 092700190 นาย ภูริทัศน์ บังใบ พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  5



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700191 นาย ชัยชนะ วิรัชลาภ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700191

2 092700196 นาย พฤทธิ์ สิทธิบุน่ พลศึกษา ถึง 092700230

3 092700197 นาย กิตติพงศ์ ศรีสังข์ พลศึกษา ห้องสอบที ่6

4 092700200 นางสาว มาเรียม พึง่เอี่ยม พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700201 นางสาว ลัดดา วงศ์เพ็ง พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700202 นาย ชัชชัย จันทร์ศรีเมือง พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6

7 092700203 นาย ภาณุพงศ์ ฟักบัว พลศึกษา

8 092700204 นาย วงศธร หวังดี พลศึกษา

9 092700206 นาย สืบศักด์ิ บัวหลวง พลศึกษา

10 092700207 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวีีณา มีเทียน พลศึกษา

11 092700208 นาย ปิยณัฐฏ์ ศิริรัตนะ พลศึกษา

12 092700209 นาย อภิวัฒน์ โนนุตร พลศึกษา

13 092700211 นาย อินทนนท์ สีจ๊ะแปง พลศึกษา

14 092700212 นาย ชวิน วันท่าค้อ พลศึกษา

15 092700213 นาย กิตติพงศ์ อินทร์ใจ พลศึกษา

16 092700214 นางสาว ผการัตน์ วะดี พลศึกษา

17 092700216 นาย ธวัชชัย สิงห์ชัย พลศึกษา

18 092700218 นาย กฤติเดช ยี่สุ่นหอม พลศึกษา

19 092700220 นางสาว อมรรัตน์ แก้วประเสริฐ พลศึกษา

20 092700222 นางสาว เคียงเดือน เพชรภา พลศึกษา

21 092700224 นาย อัครพงศ์ ตุลาทอง พลศึกษา

22 092700225 นาย นันธรวัธน์ กังวานพณิชย์ พลศึกษา

23 092700227 นาย กวิน จีจู พลศึกษา

24 092700229 นาย ธีรพัฒน์ ไกรศรี พลศึกษา

25 092700230 นางสาว พิชญา หล่าเพชร พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  6



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700232 นาย ภูเมศ วรรณุสิทธิ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700232

2 092700233 นาย อนุพงษ์ ค าสงค์ พลศึกษา ถึง 092700264

3 092700234 นาย สมประสงค์ ศรีเทีย่ง พลศึกษา ห้องสอบที ่7

4 092700235 นาย ภูวดล โฆสิต พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700241 นาย ศุภกิจ พิมศร พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700242 นาย ตรีภพ อ้วนพรมมา พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7

7 092700243 นาย ศิวกร พวงหิรัญ พลศึกษา

8 092700244 นางสาว ธนกร รัตนโคตร พลศึกษา

9 092700245 นาย ธีระพล พลวาปี พลศึกษา

10 092700246 นาย ณัฐพงศ์ วิมลไสย์ พลศึกษา

11 092700248 นางสาว สุจิดาภา มิ่งปรีชา พลศึกษา

12 092700249 นาย พาสุ สิงห์คาน พลศึกษา

13 092700250 นางสาว ศรุดา โชติจ าลอง พลศึกษา

14 092700251 นาย อิทธิฤทธิ์ สูนยอด พลศึกษา

15 092700252 นางสาว โศภิน บูชาทิม พลศึกษา

16 092700253 นาย แสนทวี แก้วพวงดี พลศึกษา

17 092700255 นาย อธิป ทองปาน พลศึกษา

18 092700256 นางสาว กรนันท์ พันพรม พลศึกษา

19 092700257 นางสาว สุกัญญา เอี่ยมกุล พลศึกษา

20 092700258 นาย ศราวุธ วิศรุตกิจการ พลศึกษา

21 092700260 นางสาว ขวัญมณี อินทร์ควร พลศึกษา

22 092700261 นาย เจริญทอง ปันแสง พลศึกษา

23 092700262 นางสาว พรชนก สมพร พลศึกษา

24 092700263 นาย สุเทพ คันธะเนตร์ พลศึกษา

25 092700264 นาย ยุทธพิชัย เพาะพืช พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  7



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700265 นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมสอาด พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700265

2 092700266 นาย ธีระพงษ์ โพธิม์ี พลศึกษา ถึง 092700300

3 092700267 วา่ที ่ร.ต.หญิง ภัสรา ประค าทอง พลศึกษา ห้องสอบที ่8

4 092700268 นาย ธนภัทร มีก าลัง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700270 นาย นพรุจ หิรัญกนกโชติ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700271 นาย ธนวัฒน์ นันทะศรี พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8

7 092700272 นาย สุรกิตย์ ปัญญานันท์ พลศึกษา

8 092700273 นาย ธีรเดช ลาภชัย พลศึกษา

9 092700275 นางสาว สินี เมืองค า พลศึกษา

10 092700279 นาย อภิเดช แผลงศาสตรา พลศึกษา

11 092700280 นาย นริศ ภักดีแก้ว พลศึกษา

12 092700282 นาย ชชวิน นามีผล พลศึกษา

13 092700283 นาย สุริยา ดอนคุณศรี พลศึกษา

14 092700284 นาย ชัยวัฒน์ สุทธหลวง พลศึกษา

15 092700287 นางสาว อนุธิดา ทองอ้ม พลศึกษา

16 092700288 นาย ภานุพงษ์ ชินโคตร พลศึกษา

17 092700289 นางสาว ภัณฑิลา รุ่งจรูญ พลศึกษา

18 092700290 นางสาว เนตรนภา วุทธา พลศึกษา

19 092700291 นาย เกียรติภูมิ ศิริรัตน์ พลศึกษา

20 092700292 นาย วิวัฒน์ชัยรินทร์ ประสูตร พลศึกษา

21 092700293 นางสาว มาริษา ปุริมายะตา พลศึกษา

22 092700295 นางสาว ชุลีพร สุนทรวารี พลศึกษา

23 092700296 นางสาว นภารัตน์ งามนัก พลศึกษา

24 092700299 นาง นิวาดา เหมหา พลศึกษา

25 092700300 นาย สิทธิชัยย์ ใจกล้า พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  8



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700301 นาย สราวุฒิ หลักทอง พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700301

2 092700302 นาย เฉลิมชัย หอมดี พลศึกษา ถึง 092700341

3 092700303 นาย นภัทร แสงวารินทร์ พลศึกษา ห้องสอบที ่9

4 092700304 นาย เศรษฐกิจ บุดดีหงษ์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700305 นางสาว ภาวิณี ไกลดวง พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700306 นางสาว ขวัญตา พวงสิน พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1

7 092700307 นางสาว นารีรัตน์ เมฆสุวรรณ์ พลศึกษา

8 092700308 นางสาว ช่อทิพย์ อินทร์โพธิสม พลศึกษา

9 092700311 นางสาว บุษศรินทร์ วงศ์ขวัญ พลศึกษา

10 092700315 นางสาว จารุวี เกิดแก้ว พลศึกษา

11 092700316 นาย เชาวลิต บุญจันทร์ พลศึกษา

12 092700319 นางสาว ธันยชนก โพธาราม พลศึกษา

13 092700320 นาย อภิสิทธิ์ จรรยา พลศึกษา

14 092700322 นางสาว เวธนี ศรแผลง พลศึกษา

15 092700323 นางสาว นวลจุฑา เล่ียวโชเวช พลศึกษา

16 092700324 นาย ธนกร ส าราญสุข พลศึกษา

17 092700325 นางสาว วณิดา ทบวงษ์ พลศึกษา

18 092700326 นาย เกียรติศักด์ิ สารคาม พลศึกษา

19 092700327 นางสาว เพชรา เมยมงคล พลศึกษา

20 092700328 นางสาว กนกวรรณ เงินพิมพ์ พลศึกษา

21 092700329 นาย ไมตรี ศรีกุล พลศึกษา

22 092700332 นาย จิณณวัตร คุณาวงศ์ พลศึกษา

23 092700336 นางสาว ซาลิต้า ไพเนียม พลศึกษา

24 092700340 นางสาว จรรยา มีนะพงค์ พลศึกษา

25 092700341 นาย อ้อยเพชร ภูศรี พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  9



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700342 นางสาว จิรนันท์ แก้วบุตรสา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700342

2 092700344 นาย ฉัตรมงคล วรรณธงชัย พลศึกษา ถึง 092700381

3 092700345 นาย วรรณเฉลิม พันธุเ์วช พลศึกษา ห้องสอบที ่10

4 092700347 นาย กฤษดา สิงห์โต พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700352 นาย นัฏฐวุฒิ ทองธนโชติกุล พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700354 นาย จิรเมธ โพธิรัตนวงศ์ พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2

7 092700355 นางสาว สุทธิตา ไชยหงษ์ พลศึกษา

8 092700356 นาย บัณฑิต บ ารุงวงศ์ พลศึกษา

9 092700358 นางสาว วิภาดา พรมสวัสด์ิ พลศึกษา

10 092700359 นางสาว ภาวินี ยาจิตร พลศึกษา

11 092700360 นางสาว สุภาพร จรรยสัจจี พลศึกษา

12 092700361 นาย สมโภชน์ บุญจันทร์ พลศึกษา

13 092700362 นาย พรพิชิต พรหมซอ พลศึกษา

14 092700364 นางสาว สุจิตรา แก้วพูน พลศึกษา

15 092700366 นาย ชาญณรงค์ แก้วสมจันทร์ พลศึกษา

16 092700367 พลทหาร ณัษฐพงษ์ ระดาบุตร พลศึกษา

17 092700368 นาย พงศธร ตินทอง พลศึกษา

18 092700370 นางสาว สุภาพร แซ่คู พลศึกษา

19 092700371 นางสาว หนึ่งฤทัย ไชยรัตน์ พลศึกษา

20 092700372 นาย ณรงค์เดช ศรีอนุตร์ พลศึกษา

21 092700374 นาย สยามพร ซองวงษา พลศึกษา

22 092700375 นางสาว ณัฏฐ์รดา จิราภัสสรานันท์ พลศึกษา

23 092700376 นางสาว สุรีพร เทศพุม่ พลศึกษา

24 092700378 นาย กิตติธัช ขวัญคง พลศึกษา

25 092700381 นางสาว กัญญธนัฏภ์สฎา ศรีนา พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  10



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700383 นางสาว หทัยชนก บุญด้วยลาน พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700383

2 092700384 นาย ภราดร ละเมียดดี พลศึกษา ถึง 092700422

3 092700385 นาย นันทิพัฒน์ ภูละ พลศึกษา ห้องสอบที ่11

4 092700386 นาย บรรหาร ระริน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700387 นาย นครินทร์ ช่างเหล็ก พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700389 นาย ยงยุทธ ยุบลพาส พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3

7 092700390 นาย มงคล เกิดแสง พลศึกษา

8 092700392 นางสาว ณีรนุช ภูนา พลศึกษา

9 092700395 นางสาว จิราวรรณ เบ้าไธสง พลศึกษา

10 092700396 ว่าทีร้่อยตรี ษรยุทธ ฦาชา พลศึกษา

11 092700398 นาย วิทวัส สามสี พลศึกษา

12 092700400 นาย พงศกร หมาดโตะโส๊ะ พลศึกษา

13 092700404 นางสาว วรรนิดา พิณวงศ์ พลศึกษา

14 092700405 นาย สมัญชา จันทร์ศรี พลศึกษา

15 092700407 นางสาว ศศิตา พรมจีน พลศึกษา

16 092700408 นางสาว วนิดา บุตคุณ พลศึกษา

17 092700410 นาย ปิยพนธ์ ปัญญาใส พลศึกษา

18 092700411 นาย สหวัฒน์ พิมพวง พลศึกษา

19 092700413 นางสาว ธาริณี แซ่เล่า พลศึกษา

20 092700415 นาย ณัฐวุฒิ ร้อยสา พลศึกษา

21 092700416 นาย ณัฐวุฒิ มงคลสุข พลศึกษา

22 092700419 นางสาว วิมลวรรณ์ โคจร พลศึกษา

23 092700420 นาย ธนู ขุนาพรม พลศึกษา

24 092700421 นาย นุกูล โฉมวิลัย พลศึกษา

25 092700422 นาย จักรกริช พานิช พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  11



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700423 นางสาว กนกวรรณ เรืองไกล พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700423

2 092700426 นางสาว กมลพรรณ ทรงเวียง พลศึกษา ถึง 092700458

3 092700427 นาย สิทธิพร พรมศร พลศึกษา ห้องสอบที ่12

4 092700428 นางสาว ศิริรัตน์ แสงรัตน์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700429 นางสาว อัญชลี จิตรเจริญ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700431 นาย ธนภัทร ลับภู พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป. 6/4

7 092700432 นาย วรวุธ ยืนยง พลศึกษา

8 092700433 นาย กมลเดช วิระบรรณ พลศึกษา

9 092700434 นาย ชัยวัฒน์ พะวงแสง พลศึกษา

10 092700436 นาย ณัฐวรรธน์ ธนวิเศรษฐ พลศึกษา

11 092700438 นาย อนุชา แสงค า พลศึกษา

12 092700439 นาย สุรเดช ธูปเศษ พลศึกษา

13 092700440 นาย อิสรา นามวิเศษ พลศึกษา

14 092700441 นาย ปิยะ สุวรรณเจริญ พลศึกษา

15 092700442 นาย วราวุฒิ เงินชัย พลศึกษา

16 092700444 ว่าทีร้่อยตรี ปรัชญา เลิศวณิชชา พลศึกษา

17 092700445 นาย วิทยา เเก้วเกษศรี พลศึกษา

18 092700448 นางสาว ปทุมวรรณ กองทอง พลศึกษา

19 092700449 นางสาว ธัญณิชชวีร์ สมใจ พลศึกษา

20 092700451 นาย มนตรี เวียงค า พลศึกษา

21 092700452 นาย สราวุธ สุภาพรม พลศึกษา

22 092700453 นาย กฤษดา อุดทา พลศึกษา

23 092700455 นาย นนทกร เรืองเวชติวงษ์ พลศึกษา

24 092700457 นาย พงษ์ดนัย บุญสวัสด์ิ พลศึกษา

25 092700458 นางสาว สุนารี สุขนันต์ พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  12



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700459 ว่าทีร้่อยตรี กฤษฎา พิมพ์สุวรรณ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700459

2 092700461 วา่ที ่ร.ต.หญิง อรไพลิน เพสะอุน พลศึกษา ถึง 092700496

3 092700465 นาย ฉัตรชัย โคดล พลศึกษา ห้องสอบที ่13

4 092700466 นาย ปริยวัจน์ กิตติวงศ์ตระกูล พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700468 นาย กุริยัน ศรีวรมย์ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700469 นาย กิติภูมิ รอดภัย พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5

7 092700473 นางสาว จิราพัชร อัยจักร์ พลศึกษา

8 092700474 นาย อดิศกร ชมภูหลง พลศึกษา

9 092700476 นางสาว ดวงพร ชารี พลศึกษา

10 092700479 นาย กฤษณะ ตัณฑิกุล พลศึกษา

11 092700480 นางสาว กนกวรรณ เย็นงาม พลศึกษา

12 092700481 นางสาว รุ่งอรุณ หุตามัย พลศึกษา

13 092700482 นาย วัชรเกียรติ มังกรณ์ พลศึกษา

14 092700483 นาย สุประดิษฐ อุ่นอ่อน พลศึกษา

15 092700484 นาย พสิณ น้ าใจ พลศึกษา

16 092700485 นาย กฤษฎา ทิพรส พลศึกษา

17 092700486 นาย ธีรศักด์ิ นครราช พลศึกษา

18 092700487 นาย อนุพงศ์ สอนแก้ว พลศึกษา

19 092700488 นางสาว จริยา สุพรหม พลศึกษา

20 092700489 นาย ศุภโชค บุตรทอง พลศึกษา

21 092700490 นาย วิชัย ยอดจงรัมย์ พลศึกษา

22 092700492 นาย อภิชิด กันยาประสิทธิ์ พลศึกษา

23 092700493 นาย สรรค์วรุฒม์ ช านาญไพร พลศึกษา

24 092700495 นาย นนทวัฒน์ พรมโน พลศึกษา

25 092700496 นาย เสฏฐวุฒิ พิณทอง พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  13



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700497 นาย ธรรมรัฐ ศรีเตชะ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700497

2 092700498 นางสาว วีนัส น้อยเสนา พลศึกษา ถึง 092700528

3 092700499 นาย วุฒิชัย พูลเนียม พลศึกษา ห้องสอบที ่14

4 092700500 นาย วัฒนา กุฏีพันธ์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700501 นาย ธนากร เรืองเหมือน พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700503 นาย เสกสรร อรรคปัญญา พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6

7 092700504 นาย ณัฐวุฒิ บุญธรรม พลศึกษา

8 092700505 นางสาว ธัญชนก สารีพันธุ์ พลศึกษา

9 092700506 นาย ณัฐวุฒิ มาสเวียงชัย พลศึกษา

10 092700507 นาย ประเสริฐ วงชารี พลศึกษา

11 092700508 นาย จุฑาวัชร หลานวงษ์ พลศึกษา

12 092700509 นาย สีุทธิศักด์ิ ขุนณิรงค์ พลศึกษา

13 092700512 นาย ณัฏฐชัย ตันกุระ พลศึกษา

14 092700514 นาย พิพัฒน์พงศ์ กมลผาด พลศึกษา

15 092700515 นาย ภานุวัฒน์ กร่อยกระโทก พลศึกษา

16 092700516 นาย สิรวิชญ์ ทองเสมอ พลศึกษา

17 092700519 นาย กฤษฎา เขตบ้าน พลศึกษา

18 092700520 นาย นรานนท์ วิเสโส พลศึกษา

19 092700521 นาย ปณิธาน รัตนน้อย พลศึกษา

20 092700522 นางสาว พรประภา นามศรีหาร พลศึกษา

21 092700523 นาย วิษณุ สุทธิแพทย์ พลศึกษา

22 092700524 นาย ณัฐพงษ์ ไชยบุญญา พลศึกษา

23 092700526 นาย ภิตติ ตุงคะสูต พลศึกษา

24 092700527 นาย จอมไทยล ธิบดี พลศึกษา

25 092700528 นาย บุญญฤทธิ์ บัวชัย พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  14



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700529 นาย วุฒิวรรณ เสรีชัยวณิช พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700529

2 092700530 นาย บัญชา บุตรโสภา พลศึกษา ถึง 092700563

3 092700532 นางสาว น้ าผ้ึง กาบทอง พลศึกษา ห้องสอบที ่15

4 092700535 นาย โชคดี อนันตรัตน์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700537 นางสาว ยูถิกา คันโธ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700538 นาย นาวิน บัวถาวร พลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7

7 092700539 นาย ธีรเมธ สีเขียวสด พลศึกษา

8 092700543 นางสาว ปรารถนา นิศเรศ พลศึกษา

9 092700544 นางสาว ภิรมยา ชาภิรมย์ พลศึกษา

10 092700545 นางสาว มลฤดี จวนใหม่ พลศึกษา

11 092700546 นาย ฐากร เสือสกุล พลศึกษา

12 092700547 นางสาว ทิวาทิพย์ ธรรมมังสา พลศึกษา

13 092700548 นางสาว มาริษา ค าบาน พลศึกษา

14 092700549 นางสาว อัมรินธ์ มีธรณี พลศึกษา

15 092700552 นาย ธกฤต ศรีเสาร์ พลศึกษา

16 092700553 นางสาว อรอนงค์ โป๊ะขุนทอง พลศึกษา

17 092700554 นางสาว ปิยธิดา อ้อมนอก พลศึกษา

18 092700555 นาย มงคล จ านงค์รักษ์ พลศึกษา

19 092700556 นาย ชนินทร์ น้อยพินิจ พลศึกษา

20 092700557 นาย ศิริพัฒน์ โสดาบัน พลศึกษา

21 092700558 นางสาว ศุภัทรณันท์ วีระ พลศึกษา

22 092700559 นาย สุทธิพงษ์ อภิวัฒนาพงศ์ พลศึกษา

23 092700560 นาย ทศพล สังคะสี พลศึกษา

24 092700561 นาย สันติ อนันตกูล พลศึกษา

25 092700563 นาย มูฮัมหมัดซาลิม แวหะมะ พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  15



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700564 นางสาว ปทุม รุ่งโรจน์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700564

2 092700565 นาย ดนุพล เรียนสันเทียะ พลศึกษา ถึง 092700598

3 092700566 นาย รุ่งรวิน สีรัตน์เจริญ พลศึกษา ห้องสอบที ่16

4 092700568 นาย คมกฤษ ไสล พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700570 นางสาว รุ่งนภา พละเดช พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700571 นาย พิทยา บุญหวาน พลศึกษา อาคาร 1  ชั้น 4 ห้อง ป6/8

7 092700572 นาย มงคล เข็มพันธ์ พลศึกษา

8 092700574 นางสาว วิสาสินี สารีโพธิ์ พลศึกษา

9 092700575 นาย เดชา เมืองจันทร์ พลศึกษา

10 092700576 นาย จักรกฤษณ์ สุดสม พลศึกษา

11 092700577 นาย ณัฐพล พนะโพธิ์ พลศึกษา

12 092700579 นาย เอกฤทธิ์ เหนือเกาะหวาย พลศึกษา

13 092700582 นาย ศุภนนท์ ตาลผาด พลศึกษา

14 092700583 นาย อภิสิทธิ์ จิตรสีดา พลศึกษา

15 092700584 นางสาว สิริลักษณ์ รอดด้วง พลศึกษา

16 092700585 นาย จักรพันธิ์ ศิริจันโท พลศึกษา

17 092700586 นางสาว อุบล สกุลสิริชาติ พลศึกษา

18 092700589 นางสาว อาธิตยา วงค์งาม พลศึกษา

19 092700590 นาย ตะวันวงษ์ ภูวงษ์ พลศึกษา

20 092700593 นาย พงษ์ศกรณ์ มนนอก พลศึกษา

21 092700594 นาย ณัฐพงศ์ เวียงกมล พลศึกษา

22 092700595 นาย ศักรินทร์ ศรีสดชุ่ม พลศึกษา

23 092700596 นาย ศราวุฒิ ยอโง้ง พลศึกษา

24 092700597 นางสาว ดวงพร สีสมุทร พลศึกษา

25 092700598 นางสาว ประภารัตน์ เซ่งอิ้น พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  16



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700599 นาย ธนาวุฒิ ยานัน พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700599

2 092700603 นาย จักรกฤษณ์ ไชยณรงค์ พลศึกษา ถึง 092700630

3 092700604 นางสาว วัชราภรณ์ เจียมตน พลศึกษา ห้องสอบที ่17

4 092700605 นาย วีระศักด์ิ ศรีสมุทร์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700606 นางสาว ศศิพร เลาะหนะ พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700609 นาย พิทักษ์สิทธิ์ หอมบุญธรรม พลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1

7 092700610 นางสาว กัลยาณี แถวพันธ์ พลศึกษา

8 092700611 นางสาว จิรประภา แสงส่อง พลศึกษา

9 092700612 นาย อัษฎาวุธ บุญกว้าง พลศึกษา

10 092700613 นาย ประสาน ปิน่ทอง พลศึกษา

11 092700614 นาย ภูมินทร์ แดนกมล พลศึกษา

12 092700615 นางสาว ธัญนันท์ อินตา พลศึกษา

13 092700616 นาย สุทธิดล สุทธิแพทย์ พลศึกษา

14 092700617 นาย อุดมศักด์ิ นิลวรรณ พลศึกษา

15 092700618 นาย จิระเดช โสภา พลศึกษา

16 092700619 นางสาว ทิพย์สุดา เลียบสันเทียะ พลศึกษา

17 092700620 นางสาว เยาวลักษณ์ คาวระสมบัติ พลศึกษา

18 092700621 นาย จิรายุทธ พรมจักร์ พลศึกษา

19 092700624 นางสาว เบญจวรรณ นุราฤทธิ์ พลศึกษา

20 092700625 นางสาว กรองกาญจน์ ละครท้าว พลศึกษา

21 092700626 นาย วิญญู วงศ์สนั้น พลศึกษา

22 092700627 นางสาว วิภาดา สอนนอก พลศึกษา

23 092700628 นาย อภิราช ผุยโพนทัน พลศึกษา

24 092700629 นาย ณรงค์ศักด์ิ พึง่พา พลศึกษา

25 092700630 นาย มนต์ฤทธิ์ สุวรรณ พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  17



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700631 นาย กรรเอนกท์ ทองพรม พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700631

2 092700633 นาย นายศักด์ิสิทธิ์ เซือบกระโทก พลศึกษา ถึง 092700659

3 092700634 นางสาว กนกวรรณ เรืองรุ่ง พลศึกษา ห้องสอบที ่18

4 092700635 ว่าที ่ร.ต. วสรรค์ จันดี พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700636 นาย ถิรายุ มั่นคง พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700637 นางสาว เวลุรี วรรณทอง พลศึกษา อาคาร 2  ชั้น 2 ห้อง ป.3/2

7 092700638 นาย พรมมาศ ช่วงโชติ พลศึกษา

8 092700639 นางสาว อุดมลักษณ์ แจ่มแจ้ง พลศึกษา

9 092700640 นาย ธนวัฒน์ เพียลาด พลศึกษา

10 092700641 นาย สมชาติ ล้วนมงคล พลศึกษา

11 092700642 นาย วริศ ศรีภูมิ พลศึกษา

12 092700643 นาย คชา จิตร์จรูญศรี พลศึกษา

13 092700645 นาย ชยวัฒก์ ทิมจันทร์ พลศึกษา

14 092700646 นาย อนรรฆ วรรณกลาง พลศึกษา

15 092700647 นาย พชร แย้มพราย พลศึกษา

16 092700648 นาย พิชัย ภูมิพิพัฒน์ พลศึกษา

17 092700649 นางสาว ชฎาภร ดวงบุปผา พลศึกษา

18 092700650 นาย ศิลปากร สนั่นจิตร พลศึกษา

19 092700651 นางสาว วิณิชยา บุญราช พลศึกษา

20 092700652 นางสาว รณกร พานิชย์ พลศึกษา

21 092700654 นาย วัชราสน์ ไชยสัจ พลศึกษา

22 092700655 นาย นฤปนาถ อุบลพิทักษ์ พลศึกษา

23 092700656 นางสาว ดารณีนุช โชคบัณฑิต พลศึกษา

24 092700657 นาย นพรัตน์ หวายโหล่ พลศึกษา

25 092700659 นาย อัครพล พันจ าปา พลศึกษา
สนามสอบที ่1 หนา้  18



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700660 นาย ทศพร นุราช พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700660

2 092700661 นางสาว สุนันทา รอดทอง พลศึกษา ถึง 092700689

3 092700663 นาย สิทธิชัย ธนะภูมิชัย พลศึกษา ห้องสอบที ่19

4 092700664 นาย ภาณุวัฒณ์ วงษ์เดือน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700666 นาย เชาวฤทธิ์ สุนันกิ้ง พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700667 นาย ชรินธร สารบรรณ พลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3

7 092700668 นาย ประพจน์ อิ่มเอิบ พลศึกษา

8 092700669 นาย ธีรชัย ใจคง พลศึกษา

9 092700670 นางสาว กิติภรณ์ ทองจันทร์ พลศึกษา

10 092700673 นาย อนุกูล ศิลป์มี พลศึกษา

11 092700674 นาย พีรวัฒน์ มักสัน พลศึกษา

12 092700675 นาย วุฒินันท์ ณะอุบล พลศึกษา

13 092700676 นาย อดิศักด์ิ สมพินิจ พลศึกษา

14 092700677 ว่าทีร่.ต.หญิง ศิราณี วิเศษกุล พลศึกษา

15 092700678 นางสาว รัตติยากร บัวทอง พลศึกษา

16 092700679 นาย พรหมฤทธิ์ แก้วมา พลศึกษา

17 092700680 นาย สุรศักด์ิ ผาค า พลศึกษา

18 092700681 นาย ธเนศ งอกสี พลศึกษา

19 092700682 นาย วิวัฒน์ ล าใยผล พลศึกษา

20 092700683 นาย ณัฐพงษ์ วรรณขาว พลศึกษา

21 092700684 นาย ธวัชชัย เอี่ยมอยู่แท้ พลศึกษา

22 092700685 นาย นันทพงษ์ ค าสิทธิ พลศึกษา

23 092700687 นางสาว อรนรินทร์ เหิมขุนทด พลศึกษา

24 092700688 นาย ชาญชัย ยลสุข พลศึกษา

25 092700689 นาย เอกพล ตาทุวัน พลศึกษา
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700690 นาย ณัฐกร สุขทวี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700690

2 092700691 นาย กิตติพงศ์ ศรีเสน พลศึกษา ถึง 092700716

3 092700692 นางสาว สมฤดี เงามณี พลศึกษา ห้องสอบที ่20

4 092700693 นาย บดินทร์ เดชาฤทธิ์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700694 นาย ปัญญา บุตรงาม พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700695 นาย มัฆวินศ์ ขันพรมมา พลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4

7 092700696 นาย จักรวาล หุม้ทอง พลศึกษา

8 092700697 นาย สุรวุฒิ เบ้าทอง พลศึกษา

9 092700698 นาย ผดุงศักด์ิ จันทะคัด พลศึกษา

10 092700700 นางสาว ธัญญาลักษณ์ คิดไว พลศึกษา

11 092700701 นางสาว จินตนา รักพร พลศึกษา

12 092700702 นาย ภิเศก ผมเพ็ชร พลศึกษา

13 092700703 นางสาว จินดารัตน์ ปะตาทะยัง พลศึกษา

14 092700705 นางสาว ธัญสุดา พวงคต พลศึกษา

15 092700706 นางสาว วนิดา เพ็ชรรัตน์ พลศึกษา

16 092700707 นางสาว วิภาวิณี เลิศพันธ์ พลศึกษา

17 092700708 นาย ธนพล แก้วอบเชย พลศึกษา

18 092700709 นาย วัชระ ศรีภูมี พลศึกษา

19 092700710 นาย ณัฐวี สุภาผล พลศึกษา

20 092700711 นาย สุรชัย จันทรศิริ พลศึกษา

21 092700712 นาย จรินทร์ สาธุชาติ พลศึกษา

22 092700713 นาย พิทักษ์ เพิม่ผล พลศึกษา

23 092700714 นาย ทวีรักษ์ เบิกขุนทศ พลศึกษา

24 092700715 นาย บอส ชนะวิเศษ พลศึกษา

25 092700716 นางสาว จันทนา ชมดี พลศึกษา
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 092700717 นางสาว สิริรัตน์ บุตรดีขันธ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092700717

2 092700718 นาย อานุภาพ โชคมงคล พลศึกษา ถึง 212700611

3 092700721 นางสาว ปาณิศา คุ้มฟัก พลศึกษา ห้องสอบที ่21

4 092700722 นาย ณัฐพงษ์ สายบัวแดง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 092700723 นาย กเรนทร ศรีเพ็ชร พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 092700724 นาย สุริโย ชาวนา พลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5

7 092700725 นาย ธวัชชัย อุปัชฌาย์ พลศึกษา

8 092700727 นาย ปณชัย จันลือชัย พลศึกษา

9 092700728 นาย สุชาติ เนื่องชมภู พลศึกษา

10 092700729 นาย ชัยวัฒน์ เพชรดิน พลศึกษา

11 092700730 นาย ปรีชา คามตะสีลา พลศึกษา

12 022700341 นาย ศราวุฒิ ปากวิเศษ พลศึกษา

13 032700006 นางสาว สมฤทัย โพธิสุ์วรรณ์ พลศึกษา

14 032700008 นางสาว พรรัมภา รัตนค า พลศึกษา

15 082700015 นางสาว กิตติยา อินทรายุทธ พลศึกษา

16 082700077 นางสาว ณัฏฐกานต์ วงษ์แสนสุขเจริญ พลศึกษา

17 082700083 นางสาว สุวรรณี ทองเขียว พลศึกษา

18 082700154 นางสาว มณธิลา เศรษฐจ านงค์ พลศึกษา

19 132700056 นาย สุภวัทน์ เทพนิล พลศึกษา

20 142700025 นางสาว อังศุมาลิน สายเลิศ พลศึกษา

21 142700076 นาย ภูมิพัฒน์ เทีย่งสันเทียะ พลศึกษา

22 172700609 นาย ฤทธิชัย ศิริบูรณ์ พลศึกษา

23 212700010 นาย สมภาร พราห์มณีย์ พลศึกษา

24 212700272 นางสาว มนธิดา แสนโชติ พลศึกษา

25 212700611 นางสาว อภิญญา จันทร พลศึกษา
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

สนามสอบที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 222700133 นางสาว จิรนันท์ บุญวิเศษ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 222700133

2 222700282 นางสาว ศรัณยา ลือชา พลศึกษา ถึง 642700246

3 282700270 นางสาว ศศิประภา โอนไธสง พลศึกษา ห้องสอบที ่22

4 282700448 นาย เทพรังสรรค์ ขันแข็ง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

5 282700491 นางสาว จิรภา วิลาวัน พลศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 312700012 นาย นริศ มุ่งเติมกลาง พลศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6

7 372700106 นาย นัทภูมิ ล้อมวงค์ พลศึกษา

8 382700170 นาย ปัทวี บัณฑิต พลศึกษา

9 402700046 นาย ณัฐพงษ์ จิตจ า พลศึกษา

10 482700107 นาย จักรกฤษณ์ สีสุข พลศึกษา

11 502700055 นาย จิรายุส แสงชมภู พลศึกษา

12 502700124 นาย ธีรนัย สุวรรณโชติ พลศึกษา

13 502700186 นาย ชาลี บัวจันทร์ พลศึกษา

14 512700099 นาย ทัตธน สิงห์กุม พลศึกษา

15 572700141 นาย เหมันต์ ระหา พลศึกษา

16 582700257 นางสาว โซเฟีย ดือราวี พลศึกษา

17 602700406 นาย วัชระ จันทร์พลงาม พลศึกษา

18 602700407 นาย พรทวี ค าสีแก้ว พลศึกษา

19 632700099 นางสาว รัชนีพร เงินบ ารุง พลศึกษา

20 642700246 นาย พันธวัช พันไผ่ พลศึกษา
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก

1 094600001 นางสาว ศุภานัน ไชยกันทะ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600001

2 094600002 นางสาว เพชรอาภรณ์ นาโพนงาม คอมพิวเตอร์ ถึง 094600062

3 094600004 นางสาว รุ่งทิวา เห็นชัย คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่1

4 094600005 นางสาว วรรณนิศา ชาวศรี คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600006 นางสาว มลีวรรณ ผดุงภักดี คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600007 นาย วรวุฒิ คนรู้ คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411

7 094600016 นางสาว จิราภา อินทรวัฒนา คอมพิวเตอร์

8 094600017 นางสาว ชนิสรา บัวสิงห์ คอมพิวเตอร์

9 094600018 นางสาว วราภรณ์ ธรรมไชยางกูร คอมพิวเตอร์

10 094600020 นางสาว ไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์ คอมพิวเตอร์

11 094600021 นางสาว ณัฐดา ยาสมุด คอมพิวเตอร์

12 094600024 นางสาว หทัยทิพย์ บุญเลิศ คอมพิวเตอร์

13 094600026 นางสาว สุชีรา เรียบผา คอมพิวเตอร์

14 094600027 นางสาว รัญญ์นภัส วีรกุลเดโชพัฒน์ คอมพิวเตอร์

15 094600029 นางสาว พารินทร์ เรียบร้อย คอมพิวเตอร์

16 094600033 นางสาว กรรณิกา อ่อนหวาน คอมพิวเตอร์

17 094600035 นางสาว จุฬาลักษณ์ สิมมาเคน คอมพิวเตอร์

18 094600038 นางสาว ธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ คอมพิวเตอร์

19 094600040 นางสาว กัญญาณัฐ ตะวันค า คอมพิวเตอร์

20 094600045 นางสาว พิสมัย ท่าค้อ คอมพิวเตอร์

21 094600053 นาย วัฒนา รัตนวัน คอมพิวเตอร์

22 094600056 นางสาว อารีญา เพชรพิชัย คอมพิวเตอร์

23 094600058 นางสาว จิรนันท์ พรมจันทะ คอมพิวเตอร์

24 094600059 นางสาว ภควรรณ แผลงศาสตรา คอมพิวเตอร์

25 094600062 นาง สุกัญญา บางจั่น คอมพิวเตอร์

ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

สนามสอบที ่2 หนา้ 1



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600063 นางสาว สุภาพร พลเยี่ยม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600063

2 094600066 นางสาว ธัญญลักษณ์ มีแก้ว คอมพิวเตอร์ ถึง 094600105

3 094600070 นาย กรกฏ ศรีกัลยานุกูล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่2

4 094600072 นางสาว ศิริพร พรหมอุ่น คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600073 นางสาว สุพรรณี วนวาที คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600075 นาย เจตพล จันทร์กระจ่าง คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412

7 094600077 นาย นิติพล สดีวงษ์ คอมพิวเตอร์

8 094600079 นางสาว ศศิธร ปุลันรัมย์ คอมพิวเตอร์

9 094600080 นางสาว นิภัทรา ส่งแสงสิน คอมพิวเตอร์

10 094600081 นาย จิรายุทธ แดนกาไสย คอมพิวเตอร์

11 094600083 นาย นพดล บุตรลักษณ์ คอมพิวเตอร์

12 094600084 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้ววิเชียร คอมพิวเตอร์

13 094600088 นางสาว กฤติกานต์ มากศิริ คอมพิวเตอร์

14 094600092 นางสาว นภัสสร แก้วฉลวย คอมพิวเตอร์

15 094600093 นางสาว กัญญา ใจพรหม คอมพิวเตอร์

16 094600095 นาย อรรถชัย ต่ิงแตง คอมพิวเตอร์

17 094600096 นางสาว มณีรัตน์ คองพวก คอมพิวเตอร์

18 094600097 นางสาว พินทิพา ถิ่นทัพไทย คอมพิวเตอร์

19 094600098 นางสาว ปรียานุช ยาวิลาศ คอมพิวเตอร์

20 094600099 นาย ทัยภวัฒน์ เพียรการ คอมพิวเตอร์

21 094600101 นางสาว อุไรพร สุภาศรี คอมพิวเตอร์

22 094600102 นาย เกียรติกวินท์ วัชรทรธ ารงค์ คอมพิวเตอร์

23 094600103 นาย กฤติน บัวพันธ์ คอมพิวเตอร์

24 094600104 นาย กิตติ บุญเชิด คอมพิวเตอร์

25 094600105 นาย กษิดิส รอดประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 2



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600106 นางสาว สโรบล พุม่มาลี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600106

2 094600107 นางสาว ปรินทร์ ประตังธานี คอมพิวเตอร์ ถึง 094600177

3 094600109 ว่าทีร้่อยตรี สมรักษ์ มลใสกุล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่3

4 094600111 นางสาว ปิยนุช บุตโลบล คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600112 นางสาว นริศรา สวัสดี คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600113 นาง ทิวาพร ท้าวค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413

7 094600114 นางสาว กัลยา ใจบุญ คอมพิวเตอร์

8 094600115 นางสาว นุชจรี ปัตตาทานัง คอมพิวเตอร์

9 094600130 นางสาว ธัญลักษณ์ ใจบุญ คอมพิวเตอร์

10 094600131 นางสาว อภิญญา สุบิน คอมพิวเตอร์

11 094600132 นางสาว มนัญญา เพิงผา คอมพิวเตอร์

12 094600133 นางสาว อังสนา สาลี คอมพิวเตอร์

13 094600139 นางสาว อัยรินทร์ ธันยจิตรานนท์ คอมพิวเตอร์

14 094600140 นางสาว วรัญญา กิตติราช คอมพิวเตอร์

15 094600141 นางสาว กรกนก ปานสิทธิ คอมพิวเตอร์

16 094600142 นางสาว รังสิมาธรณ์ เพชรอุดมศักด์ิ คอมพิวเตอร์

17 094600144 นางสาว วรินยุพา ทะชัย คอมพิวเตอร์

18 094600146 นางสาว อรวรรณ เรืองเดช คอมพิวเตอร์

19 094600147 นางสาว จุฑามาศ โพนเมืองหล้า คอมพิวเตอร์

20 094600152 นาง อนันตยา นามบุดดี คอมพิวเตอร์

21 094600159 นาย บุญฤทธิ์ สุขมาก คอมพิวเตอร์

22 094600164 นางสาว ปิยะภรณ์ บุญยัง คอมพิวเตอร์

23 094600165 นาย ทศพร มะลาหอม คอมพิวเตอร์

24 094600169 นาย ศุภักษฎา รักษาญาติ คอมพิวเตอร์

25 094600177 นางสาว วรัทยา สุดดี คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 3



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600181 นางสาว กมลวรรณ ข าน้อย คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600181

2 094600186 นางสาว รัชฏ์รวิพร นิยมชัย คอมพิวเตอร์ ถึง 094600239

3 094600191 นางสาว รัตนาวดี พลขันธ์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่4

4 094600192 นางสาว ชัญญาพัชญ์ อิติปิ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600195 นางสาว อนงค์วดี ธรรมนิทา คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600197 นางสาว สิริพรรณ ไกรทัต คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421

7 094600201 นางสาว ณภัทร พวงเจริญ คอมพิวเตอร์

8 094600202 นาย พชรณัฏฐ์ สุวิมลธนายศ คอมพิวเตอร์

9 094600203 นางสาว วิภาวรรณ จันทา คอมพิวเตอร์

10 094600204 นาย กสานต์ิ มั่นจิตร คอมพิวเตอร์

11 094600210 นาย ธนภัทร สมานจิต คอมพิวเตอร์

12 094600214 นางสาว ปิยธิดา ภูพวก คอมพิวเตอร์

13 094600218 นาย อภิวัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว คอมพิวเตอร์

14 094600219 นางสาว สุพรรณี ไชยแสนท้าว คอมพิวเตอร์

15 094600221 นางสาว ปริญญาภรณ์ ไวยบุญญา คอมพิวเตอร์

16 094600222 นาย สุรวิสิทธิ์ แสนรัมย์ คอมพิวเตอร์

17 094600223 นางสาว กฤติญา พันธวงษ์ คอมพิวเตอร์

18 094600225 นาย วรุตม์ ชุมสงฆ์ คอมพิวเตอร์

19 094600226 นางสาว ศิราวรรณ พันธวัน คอมพิวเตอร์

20 094600233 นางสาว กชกร เทียมตรี คอมพิวเตอร์

21 094600234 นาย วัชระพงศ์ ชาญศรี คอมพิวเตอร์

22 094600235 นางสาว ศิริพร อ านวย คอมพิวเตอร์

23 094600236 นางสาว เนตรนภา คงกล่ า คอมพิวเตอร์

24 094600237 นางสาว รุ่งรัตน์ หมู่ผ้ึง คอมพิวเตอร์

25 094600239 นางสาว นันทิดา ภูมิเขต คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 4



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600242 นางสาว โสรยา ลาภขจรกิจ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600242

2 094600243 นางสาว ดวงใจ โยนก คอมพิวเตอร์ ถึง 094600308

3 094600244 นางสาว ปวริศรา สังข์ทอง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่5

4 094600246 นางสาว ทันญารัตน์ บุญเทียบ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600247 นาย ศศิภัทร คล้าย ณ รังษี คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600250 นางสาว นงลักษณ์ อินทะศรี คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422

7 094600252 นางสาว ปาจรีย์ เกษมสุข คอมพิวเตอร์

8 094600256 นางสาว สุชาดา แซ่พัว่ คอมพิวเตอร์

9 094600257 นาย ณัฏฐ์วรัตม์ เลิศแล้ว คอมพิวเตอร์

10 094600258 นางสาว นุชจรี สีแนน คอมพิวเตอร์

11 094600262 นางสาว วิภาดา วันโท คอมพิวเตอร์

12 094600264 นางสาว กัญญาภัทร คงดี คอมพิวเตอร์

13 094600266 นางสาว นภาพร เพ็ญพิบูลรัตนา คอมพิวเตอร์

14 094600267 นางสาว ปิยวรรณ พรหมศร คอมพิวเตอร์

15 094600268 นาง รุ่งรัศมี พูลสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์

16 094600278 นางสาว ศศิลักษณ์ ภักดี คอมพิวเตอร์

17 094600283 นางสาว กัลยา บุญคง คอมพิวเตอร์

18 094600284 นาย ธนากร ดีชัง คอมพิวเตอร์

19 094600286 นางสาว สุกานดา คงมั่น คอมพิวเตอร์

20 094600288 นางสาว ศิริวรรณ จงรัมย์ คอมพิวเตอร์

21 094600296 นางสาว จารุวรรณ เขียวชะอุ่ม คอมพิวเตอร์

22 094600297 นาย อภิชาติ สมเชื้อ คอมพิวเตอร์

23 094600305 นางสาว จริยา รัตประเสริฐ คอมพิวเตอร์

24 094600306 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์เพชร คอมพิวเตอร์

25 094600308 นางสาว วริศรา บุญยาน คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 5



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600315 นางสาว พรรัมภา จินาพันธ์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600315

2 094600318 นางสาว รวิสรา ศรีรัตน์ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600385

3 094600320 นางสาว ศศิชา พันธุค์ง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่6

4 094600324 นางสาว สาวิตรี มีลา คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600325 นางสาว เนตรนภิส ดิษยบุตร คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600331 นาย บุรินชัย เบอร์ไธสง คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423

7 094600334 นางสาว จุฑามาศ ปลูกเนียม คอมพิวเตอร์

8 094600336 นางสาว วิภาดา จันทร์ใส คอมพิวเตอร์

9 094600337 นาย น าพล หารมาก คอมพิวเตอร์

10 094600338 นางสาว ชลิดา ลาปะ คอมพิวเตอร์

11 094600347 นาย กิตติธัช ทวนเงิน คอมพิวเตอร์

12 094600353 นางสาว รัตนา บุญศรี คอมพิวเตอร์

13 094600359 นางสาว สมฤดี ค าชมภู คอมพิวเตอร์

14 094600360 นาย ชัยยันต์ สุพรรณ์ คอมพิวเตอร์

15 094600363 นาย สิทธิพร ชาติกุล คอมพิวเตอร์

16 094600365 นางสาว นวลจันทร์ ช้อยชด คอมพิวเตอร์

17 094600367 นางสาว สโรชา สุขหลวง คอมพิวเตอร์

18 094600371 นาย นิพนธ์ อินทโชติ คอมพิวเตอร์

19 094600372 นาย วิริยะ มาลานิยม คอมพิวเตอร์

20 094600374 นาย สหรัฐ สุทธมาตย์ คอมพิวเตอร์

21 094600376 นางสาว วรัญญา สมบูรณ์ธรรม คอมพิวเตอร์

22 094600378 นางสาว จิรภา ศิริชัยเดช คอมพิวเตอร์

23 094600379 นางสาว ดุจฤดี เตชะ คอมพิวเตอร์

24 094600382 นาย วีระยุทธ กันทอง คอมพิวเตอร์

25 094600385 นาย กษิดิศ ตลอดไธสงดาภา คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 6



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600386 นางสาว ฐิณิชา สุทธิเขตวิทย์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600386

2 094600388 นาย วรวิทย์ หลงวิไล คอมพิวเตอร์ ถึง 094600440

3 094600389 นางสาว ณัฐริกา ค าสุขสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่7

4 094600391 นางสาว พรรวินท์ ขวานทอง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600393 นางสาว สุภัคตา รัตนศรีสอางค์ คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600396 นางสาว ณัฐริกา ใจทัด คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424

7 094600397 นางสาว ศรัญญา ชูจุ้ย คอมพิวเตอร์

8 094600399 นาง ดวงพร ธาตุดี คอมพิวเตอร์

9 094600400 นาย อนุชา ลือชาโคตร คอมพิวเตอร์

10 094600401 นางสาว พิชญา ปรีชารัตน์ คอมพิวเตอร์

11 094600408 นางสาว วิกานดา บุญเพ็ง คอมพิวเตอร์

12 094600409 นาย นรินทร์ ชูคันหอม คอมพิวเตอร์

13 094600411 นาย จักรพงษ์ แพงดี คอมพิวเตอร์

14 094600417 นางสาว อรอุมา เมษา คอมพิวเตอร์

15 094600420 นางสาว อมรทิพย์ ภูรุ่ง คอมพิวเตอร์

16 094600421 นาย ธนะพล ปานค า คอมพิวเตอร์

17 094600425 นาย หัสชัย อนันสกุลชัย คอมพิวเตอร์

18 094600426 นางสาว จันทร์จิรา เพ็งถา คอมพิวเตอร์

19 094600427 นางสาว กิตติยา วรรณา คอมพิวเตอร์

20 094600431 นาง ลักขณา กาฬสุวรรณ คอมพิวเตอร์

21 094600432 นาย ศตนันท์ ลักขษร คอมพิวเตอร์

22 094600433 นาย เตชทัต พลดอน คอมพิวเตอร์

23 094600436 นาง วรณี หวังเฝ้ากลาง คอมพิวเตอร์

24 094600439 นาย วุฒินันท์ ไพโรจน์ คอมพิวเตอร์

25 094600440 นาย ณรงค์ศักด์ิ คิดเข่ม คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 7



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600442 นางสาว มัลลิกา เรืองเดช คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600442

2 094600443 นาย จักรกฤษณ์ วงค์อาษา คอมพิวเตอร์ ถึง 094600503

3 094600444 นางสาว ประภัสสร สิทธิสินธุ์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่8

4 094600446 ว่าทีร้่อยโท ธนภัทร สิทธิสน คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600447 นาย ระวี เสริมสุนทรศิลป์ คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600448 นาย ประสงค์คุณ เศษนุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723

7 094600450 นางสาว อรวรรณ ยุทธสนอง คอมพิวเตอร์

8 094600452 นางสาว สุภาวดี เจนจบเขตต์ คอมพิวเตอร์

9 094600453 นางสาว รุ่งอรุณ วิทยาคม คอมพิวเตอร์

10 094600454 นางสาว ณัฐณิชา ทัศน์สาธิต คอมพิวเตอร์

11 094600458 นางสาว กัลยา ขาวแดง คอมพิวเตอร์

12 094600461 นางสาว สุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข คอมพิวเตอร์

13 094600462 นางสาว วาสนา ยี่สุ่นศรี คอมพิวเตอร์

14 094600464 นางสาว จาวมณี ใยอินทร์ คอมพิวเตอร์

15 094600471 นางสาว พรนภา จันทะคุณ คอมพิวเตอร์

16 094600484 ว่าทีร้่อยตรี สุพจน์ รักษาทรัพย์ คอมพิวเตอร์

17 094600486 นางสาว ศิริขวัญ ชูสลับ คอมพิวเตอร์

18 094600487 นางสาว พรรณิภา ช่อประพันธ์ คอมพิวเตอร์

19 094600490 นางสาว สุชัญญ์ญา นาชัยทอง คอมพิวเตอร์

20 094600493 นางสาว ธัญญลักษณ์ แสงแดง คอมพิวเตอร์

21 094600495 นาย จักรภพ หนูเทพ คอมพิวเตอร์

22 094600496 นางสาว อมรรัตน์ ไชยแก้ว คอมพิวเตอร์

23 094600499 นาย ศิวานนท์ ค าชนะ คอมพิวเตอร์

24 094600500 นางสาว ชุติพร บวรศิริอนันต์ คอมพิวเตอร์

25 094600503 นางสาว ฐาปนา นามจุมจัง คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 8



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600512 นางสาว จิรารัตน์ เนื้อศรี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600512

2 094600514 นาย ชัชวาลย์ ยืนยงค์ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600564

3 094600515 นางสาว สุพรรณี บุบผาเฮ้า คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่9

4 094600518 นาย จิตติศักด์ิ ปะตาทะยัง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600521 นาย ปัถวรรธ สืบทอง คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600523 นางสาว สุภาวดี บุตรศรีเมือง คอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724

7 094600524 นางสาว กาญจนา มะปะโท คอมพิวเตอร์

8 094600525 นาย ภูธเนศ ทองค า คอมพิวเตอร์

9 094600529 นางสาว กัญฐิตา วัฒนากลาง คอมพิวเตอร์

10 094600531 นาย อนุสรณ์ ปิติวงษ์ คอมพิวเตอร์

11 094600534 นาย รัชกฤช พุฒิพรมงคล คอมพิวเตอร์

12 094600536 นางสาว วนิดา อัตตะวิชา คอมพิวเตอร์

13 094600537 นางสาว วิไลวรรณ แก้วก าไร คอมพิวเตอร์

14 094600539 นางสาว นิภาวรรณ จันทเพชร คอมพิวเตอร์

15 094600540 นาย ณัฐฐินันท์ จินาพันธุ์ คอมพิวเตอร์

16 094600547 นาง นิตยา ขุมข า คอมพิวเตอร์

17 094600548 นาย พีรภาส อัมภวา คอมพิวเตอร์

18 094600549 นางสาว ดาราณี สุทธิสิงห์ คอมพิวเตอร์

19 094600552 นางสาว สโรชา ศรีทองทุม คอมพิวเตอร์

20 094600553 นางสาว ตรีลักษณ์ บัวแพง คอมพิวเตอร์

21 094600555 นาย ทัศกรณ์ แต่งสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์

22 094600556 นางสาว ธิดา พลอินทร์ คอมพิวเตอร์

23 094600560 นางสาว อุทัยทิพย์ จิตโรจน์ คอมพิวเตอร์

24 094600562 นางสาว ปิยวรรณ แอบบัว คอมพิวเตอร์

25 094600564 นางสาว กานติมา เพชรงาม คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 9



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600570 นางสาว มลวดี สันโดษ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600570

2 094600571 นาย นิพนธ์ กลมประโคน คอมพิวเตอร์ ถึง 094600627

3 094600573 นางสาว จิตรลดา ตูมโฮม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่10

4 094600575 นางสาว อรยา ม่วงมนตรี คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600577 นางสาว ขนิษฐา ภูมี คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600581 นาย ฉัตรชัย ปิน่แก้ว คอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 7 ห้อง 725

7 094600583 นาย อภิลักษณ์ บัวศรี คอมพิวเตอร์

8 094600588 นางสาว ฤทัย ไสยวรรณ คอมพิวเตอร์

9 094600590 นางสาว รัตติกาล เกษร คอมพิวเตอร์

10 094600591 นางสาว จรัญญา งามมาก คอมพิวเตอร์

11 094600595 นางสาว ฉัตฑริกา วรกลีบ คอมพิวเตอร์

12 094600598 นางสาว ปานตะวัน พรหมแสวง คอมพิวเตอร์

13 094600600 นางสาว วิชุดา ทองดี คอมพิวเตอร์

14 094600601 นางสาว นิภาพร คุณพิภาค คอมพิวเตอร์

15 094600604 นางสาว ณัชชวกร ดัชถุยาวัตร คอมพิวเตอร์

16 094600606 นางสาว สุธิดา เนาวรัตน์ คอมพิวเตอร์

17 094600607 นางสาว วาสนา เรืองเอี่ยม คอมพิวเตอร์

18 094600609 นางสาว ดวงพร คะชา คอมพิวเตอร์

19 094600611 นางสาว อรวรรณ เปีย่มอรุณ คอมพิวเตอร์

20 094600616 นาย ณัฐพล พรสุขสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์

21 094600617 นางสาว จินตนา เลพล คอมพิวเตอร์

22 094600618 นางสาว วีลาวัลย์ บัวผัน คอมพิวเตอร์

23 094600619 นางสาว สุภาพร ชามา คอมพิวเตอร์

24 094600624 นางสาว พรรณนิภา เงางาม คอมพิวเตอร์

25 094600627 นางสาว นิภาภรณ์ บุญล้น คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 10



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600628 นาย โชติ สิงห์นนท์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600628

2 094600630 นางสาว ปิติมา จันทร์ผุย คอมพิวเตอร์ ถึง 094600691

3 094600632 นางสาว นันทวัน เซ็นเมืองปัก คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่11

4 094600636 นางสาว สุณิสา มีธรรม คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600639 นางสาว อรุโนทัย โลหะรังสิกุล คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600641 นางสาว ชลิดา แก้วพิภพ คอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726

7 094600645 นางสาว ศิวรินทร์ ตาละชีพ คอมพิวเตอร์

8 094600647 นาย ปฏิพัทธ์ เพชรศรี คอมพิวเตอร์

9 094600648 นางสาว ภัทรา สังรวม คอมพิวเตอร์

10 094600653 นางสาว ปัญจมา นนพละ คอมพิวเตอร์

11 094600654 นางสาว จันทร์ฑารักษ์ ทองน า คอมพิวเตอร์

12 094600657 นาย ทศพล ยงยศ คอมพิวเตอร์

13 094600658 นางสาว วิชานาถ เอ็นดู คอมพิวเตอร์

14 094600663 นางสาว นันทิวัน วรรณกาล คอมพิวเตอร์

15 094600666 นาย รพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล คอมพิวเตอร์

16 094600667 นางสาว พรพิมล สีถั่วนอก คอมพิวเตอร์

17 094600668 นางสาว กานต์พิชชา การะเกษ คอมพิวเตอร์

18 094600671 นางสาว วลัยพร พิบูรณ์ คอมพิวเตอร์

19 094600672 นาย ชญานันท์ มะเริงสิทธิ์ คอมพิวเตอร์

20 094600676 นาย พิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์ คอมพิวเตอร์

21 094600678 นางสาว สุหรรษา ค ามา คอมพิวเตอร์

22 094600683 นาย ธนชัย ค าสีเขียว คอมพิวเตอร์

23 094600684 นางสาว นัฐญา สุวรรณท้าว คอมพิวเตอร์

24 094600688 นางสาว แสงเดือน ขวาธิจักร คอมพิวเตอร์

25 094600691 นางสาว กฤติญดา เพิม่ศิริ คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 11



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
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สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600698 นางสาว เยาวลักษณ์ ซีกงูเหลือม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600698

2 094600699 นางสาว ดวงกมล พรหมสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600738

3 094600701 นางสาว ปรียาภัณฑ์ อยู่ทิม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่12

4 094600703 นาย สุทธิพงษ์ งามร้ัว คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600704 นาย วชิรกานต์ จันขัน คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600705 นาย ธนวัฒน์ นามชุ่ม คอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727

7 094600707 นางสาว ธนาภรณ์ โคตะมัง คอมพิวเตอร์

8 094600708 นางสาว ปณิดา ดวงแก้ว คอมพิวเตอร์

9 094600711 นางสาว สุริยงค์ มีสกุล คอมพิวเตอร์

10 094600712 นางสาว พัชรินทร์ มลศิลป์ คอมพิวเตอร์

11 094600716 นางสาว ธัญวรัตน์ ซ่ือตรง คอมพิวเตอร์

12 094600718 นางสาว พัชรินทร์ ม่วงงาม คอมพิวเตอร์

13 094600720 นาง นลินรัตน์ รัตนวารีกิจ คอมพิวเตอร์

14 094600721 นางสาว ณิชกานต์ ยะแสง คอมพิวเตอร์

15 094600724 นางสาว ศกุณตลา ศรีบุญเรือง คอมพิวเตอร์

16 094600725 นางสาว อัจฉรา โพธิรัตน์ คอมพิวเตอร์

17 094600726 นาย ธีรภัทร์ ยอดจอก คอมพิวเตอร์

18 094600727 นางสาว นุชนาฎ ไทยศรี คอมพิวเตอร์

19 094600729 นางสาว มาลัยทอง ด าค า คอมพิวเตอร์

20 094600730 นาย นฤเบศร จันทา คอมพิวเตอร์

21 094600732 นางสาว นริศรา บุญเลียง คอมพิวเตอร์

22 094600734 นางสาว อังคณา ยอดสง่า คอมพิวเตอร์

23 094600735 นาย ภานุวัฒน์ ประดับค า คอมพิวเตอร์

24 094600736 นางสาว พันทิวา วิเศษสัตย์ คอมพิวเตอร์

25 094600738 นางสาว ยุพาภรณ์ ฤทธิเ์รืองรุ่ง คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 12



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข
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สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600739 นาย ณฐกร เปิดคีรี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600739

2 094600740 นาย อนวรรษ นาควิสุทธิ์ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600794

3 094600743 นางสาว กัลยา นามเคน คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่13

4 094600744 นาย เศรษฐฌา บุญคุ้ม คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600745 นาย พิธาน ด้วงกลัด คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600747 นางสาว เมธิญา เพชรทองค า คอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732

7 094600748 นางสาว หทัยกาญจน์ เจริญสุข คอมพิวเตอร์

8 094600751 นาย ชัยรัตน์ พงษ์ศิริ คอมพิวเตอร์

9 094600752 นางสาว วนิดา ค าปลิว คอมพิวเตอร์

10 094600759 นางสาว อัญชรัตน์ ค าสิงโสกเชือก คอมพิวเตอร์

11 094600761 นาย คมกริช ตันติพงศ์มงคล คอมพิวเตอร์

12 094600763 นางสาว สิริภรณ์ พรรณา คอมพิวเตอร์

13 094600766 นางสาว อนงค์นาถ แก้วเบ้า คอมพิวเตอร์

14 094600767 นาง วงศ์ตะวัน ดีขุนทด คอมพิวเตอร์

15 094600771 นาย รวิสุต ดีขุนทด คอมพิวเตอร์

16 094600773 นางสาว ทัศธะวรรณ์ ฉิมขาว คอมพิวเตอร์

17 094600775 นาย นนทวรรษ พรหมศิริ คอมพิวเตอร์

18 094600777 นางสาว นฤมล ทรงพระ คอมพิวเตอร์

19 094600779 นางสาว อุไรวรรณ บุญสินชัย คอมพิวเตอร์

20 094600785 นาย จีรศักด์ิ ถนอมเมือง คอมพิวเตอร์

21 094600789 นางสาว โสดาพร จันทะบัณฑิต คอมพิวเตอร์

22 094600790 นาย สาริศ ศรีตังนันท์ คอมพิวเตอร์

23 094600792 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุญมี คอมพิวเตอร์

24 094600793 นางสาว พิมพ์ญาดา ขุนครอง คอมพิวเตอร์

25 094600794 ว่าทีร้่อยตรี วิทยา เจริญทัศน์ คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 13



กลุ่มวิชา หรอืทาง
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สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600795 นางสาว อุดมรัตน์ อิ่มสุวรรณ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600795

2 094600799 นางสาว จันทร์จิรา เครือสุวรรณ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600837

3 094600800 นาย อัครเดช แต้มทอง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่14

4 094600802 นางสาว สุกัญญา พวงจ าปา คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600803 นาย ดิสรณ์ ทองคณิต คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600804 นาย ธีระพงค์ โนรี คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822

7 094600809 นางสาว ศิริรัตน์ พลศรี คอมพิวเตอร์

8 094600811 นาย ปริญญากรณ์ อุภัยศรี คอมพิวเตอร์

9 094600812 นางสาว เกษสุดา กล้ิงรัมย์ คอมพิวเตอร์

10 094600817 นางสาว ขันธิญา บุญเฟรือง คอมพิวเตอร์

11 094600820 นาย ปัณณวัฒน์ จิตรภาพ คอมพิวเตอร์

12 094600821 นางสาว เบญจภา โพธิคณิต คอมพิวเตอร์

13 094600822 นางสาว ประดับพลอย มหานิล คอมพิวเตอร์

14 094600823 นางสาว สุภาพร เจริญธ ามรงค์ คอมพิวเตอร์

15 094600824 นาย ธนาพันธ์ สุนันทิพย์ คอมพิวเตอร์

16 094600825 นางสาว นริศรา ศรีบรรเทา คอมพิวเตอร์

17 094600827 นาย วัชรพล แย้มชุติ คอมพิวเตอร์

18 094600828 นาย เกริกฤทธิ์ บัวนาค คอมพิวเตอร์

19 094600829 นางสาว อัญชลี จันชัย คอมพิวเตอร์

20 094600831 นาย สมพงษ์ ศลทอง คอมพิวเตอร์

21 094600833 นาย ธนะศักด์ิ เตชวานิชย์ คอมพิวเตอร์

22 094600834 นาย สาธิต จันทร์อู่ คอมพิวเตอร์

23 094600835 นางสาว กาญจนา อยู่เอี่ยม คอมพิวเตอร์

24 094600836 นาย รัญชน์ธรณ์ แย้มบาล คอมพิวเตอร์

25 094600837 นาย ไมตรี บุญมี คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 14



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600838 นาย ปฏิพล ไหว้พรหม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600838

2 094600839 นาง ธัญญลักษณ์ ยุบลพันธ์ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600873

3 094600841 นาย ธีรวัฒน์ พลเยี่ยม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่15

4 094600843 นางสาว จันทร์เพ็ญ แก้ววงศ์ไสย์ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600844 นาย ณัฐฐินันท์ เเววน า คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600845 นางสาว พัชรี ฤทธิกลาง คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823

7 094600847 นางสาว พิมพ์ชนก ล าพุทธา คอมพิวเตอร์

8 094600848 นาย อนุสรณ์ แก่นจันทร์ คอมพิวเตอร์

9 094600850 นางสาว อรยา พรหมอยู่ คอมพิวเตอร์

10 094600852 นางสาว จุฬาลักษณ์ วงษ์เจริญ คอมพิวเตอร์

11 094600853 นางสาว ณัฏฐ์กานดา เทวรุ่งสัจจา คอมพิวเตอร์

12 094600854 นางสาว วิภาพร เชื้อบัณฑิต คอมพิวเตอร์

13 094600855 นางสาว นัยนา วิชาจารย์ คอมพิวเตอร์

14 094600858 นาย อดิศักด์ิ สุริยะ คอมพิวเตอร์

15 094600860 นางสาว ศิวาพร ประมูลทรัพย์ คอมพิวเตอร์

16 094600861 นางสาว วริศรา สิงห์โตทอง คอมพิวเตอร์

17 094600862 นาง วรรณวิศา ช านาญพล คอมพิวเตอร์

18 094600863 นางสาว ณัฐปภัสร์ อินทร์หอม คอมพิวเตอร์

19 094600864 นางสาว เดือนเพ็ญ วงมาเกษ คอมพิวเตอร์

20 094600865 นาย ณัฐพงษ์ ธรรมบุตร คอมพิวเตอร์

21 094600866 นาง รติรัตน์ จิตรสม คอมพิวเตอร์

22 094600869 นางสาว ปรียานุช จันทนาม คอมพิวเตอร์

23 094600870 นางสาว สุดารัตน์ งามเลิศ คอมพิวเตอร์

24 094600871 นาย วันชัย กล้าหาญ คอมพิวเตอร์

25 094600873 นางสาว วิภารัตน์ เต็มรัมย์ คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 15



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600874 นาง นัฐตยา เมนโดซ่า คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600874

2 094600875 นางสาว สาวิตรี ค าปลิว คอมพิวเตอร์ ถึง 094600911

3 094600876 นาย วุฒิพงษ์ พรนิคม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่16

4 094600877 นางสาว พัชราภรณ์ สอนอ่ า คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600878 นางสาว จุฑาภรณ์ ชวลิตเจริญชัย คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600880 นางสาว จิลัดดา กล่ินบัวขาว คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824

7 094600881 นางสาว ณัติกา ดาสันทัด คอมพิวเตอร์

8 094600884 นาย วรชิต ปัดไธสง คอมพิวเตอร์

9 094600885 นางสาว อรธิมา สมคะเณย์ คอมพิวเตอร์

10 094600887 นาย ศาสตร์ตรา ศรีชินเลิศ คอมพิวเตอร์

11 094600888 นางสาว ณัฐิมา ธรรมชน คอมพิวเตอร์

12 094600890 นางสาว จุบแจง ค าวิภาค คอมพิวเตอร์

13 094600891 นางสาว ธีรดา ค ากระจาย คอมพิวเตอร์

14 094600894 นาย สมบัติ มีบุลณ์ คอมพิวเตอร์

15 094600895 นาย ธงเพชร เกษงาม คอมพิวเตอร์

16 094600896 นางสาว กมลวรรณ สระทอง คอมพิวเตอร์

17 094600897 นางสาว ปรียาพร จ้อยประเสริฐ คอมพิวเตอร์

18 094600898 นางสาว ฐิตาภรณ์ สุขแสวง คอมพิวเตอร์

19 094600899 นาย เกียรติศักด์ิ สีดา คอมพิวเตอร์

20 094600902 นางสาว นราภรณ์ พิมพ์บึง คอมพิวเตอร์

21 094600904 นางสาว พัชรี วิเศษชาติ คอมพิวเตอร์

22 094600906 นางสาว เกษราภรณ์ ท านาดี คอมพิวเตอร์

23 094600908 นางสาว จันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ คอมพิวเตอร์

24 094600909 นาย ณัฏฐนันท์ ตอนรัมย์ คอมพิวเตอร์

25 094600911 นางสาว นนทิรา บุญนิธี คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 16



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600912 นางสาว วนิดา พุทธสาระคาม คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600912

2 094600913 นาย วรวิช ค าเล็ก คอมพิวเตอร์ ถึง 094600947

3 094600914 นาย ประชิต รัตนพลแสน คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่17

4 094600916 นาง พิมพิไล พาเจริญ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600917 นาย สุมิตรศักด์ิ สีเขียว คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600919 นางสาว บุหลัน ศรมณี คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 825

7 094600920 นางสาว จิราวรรณ อ่อนตะคุ คอมพิวเตอร์

8 094600922 นาย อภิชาติ เครือจันทร์ คอมพิวเตอร์

9 094600923 นาย ขวัญศิลา ขาวผ่อง คอมพิวเตอร์

10 094600925 นางสาว กิติยาภรณ์ บุญเสริฐ คอมพิวเตอร์

11 094600927 นางสาว ศุธิภรณ์ กิมค า คอมพิวเตอร์

12 094600928 นางสาว พรรณธิดา ชมภู คอมพิวเตอร์

13 094600929 นาย ศศิภัสส์ นะที คอมพิวเตอร์

14 094600933 นางสาว ชมพูนุช คูหาทอง คอมพิวเตอร์

15 094600935 นาย พนมกร เกื้อทาน คอมพิวเตอร์

16 094600936 นางสาว สุถารัฐ นวลสาย คอมพิวเตอร์

17 094600938 นางสาว ปาบีณา ขุนวัด คอมพิวเตอร์

18 094600939 นางสาว รุ่งนภา ภาส าราญ คอมพิวเตอร์

19 094600940 นางสาว จิราภรณ์ สุภิษะ คอมพิวเตอร์

20 094600941 นางสาว พัชรนันท์ มีแก้ว คอมพิวเตอร์

21 094600942 นางสาว พรพรรณ จันดา คอมพิวเตอร์

22 094600944 นางสาว วิสุดา ยาค า คอมพิวเตอร์

23 094600945 นาย ภิรัชช์กวินทร์ คุ้มสีไวย์ คอมพิวเตอร์

24 094600946 นางสาว อรอุมา พันธะมา คอมพิวเตอร์

25 094600947 นางสาว ณัฐนรี ข าสง่า คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 17



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600948 นาย สุรพงษ์ จินดาแป้น คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600948

2 094600949 นางสาว ญาติกา อิ่มหิรัญ คอมพิวเตอร์ ถึง 094600986

3 094600950 นาย ภานุพงศ์ เสถียรอรรถ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่18

4 094600953 นางสาว ขวัญเรือน ม่วงศรี คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600956 นางสาว เพ็ญพิชชา ตันย้ง คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600960 นางสาว ฝนฤดี อิงสา คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น2 ห้อง 826

7 094600961 นางสาว รจนา งามพักตร์ คอมพิวเตอร์

8 094600962 นาย กิตติศักด์ิ ศรีแก้ว คอมพิวเตอร์

9 094600963 นาย อวิรุทธ์ รักดี คอมพิวเตอร์

10 094600964 นาง จิราพร ศรีรักษา คอมพิวเตอร์

11 094600965 นางสาว ขนิษฐา เย็นแย้ม คอมพิวเตอร์

12 094600968 นางสาว เบญจพร แสงสุทธิวาส คอมพิวเตอร์

13 094600970 นาย พลชิต พลชัย คอมพิวเตอร์

14 094600971 นางสาว ชนาภรณ์ อ าพินธ์ คอมพิวเตอร์

15 094600974 นางสาว กรรณิการ์ บีกขุนทด คอมพิวเตอร์

16 094600975 นาย โฆษิต จันทิชู คอมพิวเตอร์

17 094600976 นางสาว สุรีย์วัล ชัยจ ารัส คอมพิวเตอร์

18 094600977 นางสาว สุธิดา ผมทอง คอมพิวเตอร์

19 094600978 นาย ธีระพงษ์ ศรีสร้อย คอมพิวเตอร์

20 094600979 นางสาว เกศสุดา สมภารไธสง คอมพิวเตอร์

21 094600981 นาย สุชาติ อินวงค์ คอมพิวเตอร์

22 094600982 นาย เศรษฐา ฉายา คอมพิวเตอร์

23 094600984 นาย กฤตพรต เคนบุปผา คอมพิวเตอร์

24 094600985 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์สุวรรณ คอมพิวเตอร์

25 094600986 นาย ภัสสร สังแก้้ว คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 18



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 094600987 นางสาว ภรณ์ทิพย์ อยู่สุขดี คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 094600987

2 094600988 นาย ธีระภัทร นิลนิตย์ คอมพิวเตอร์ ถึง 164600045

3 094600989 นางสาว อนุสรา ค าดี คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่19

4 094600990 นาย ชัยธวัช นุเล คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 094600991 นาย ศรัทธา บุญยุภู คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 094600992 นางสาว วัชรีภรณ์ สีอ่อน คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833

7 094600993 นางสาว สุพัตรา วาจาดี คอมพิวเตอร์

8 094600994 นาย ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ คอมพิวเตอร์

9 094600995 นาย ศุภเดช ณ พัทลุง คอมพิวเตอร์

10 094600996 นางสาว อัมพร ค ามุงคุณ คอมพิวเตอร์

11 094600998 นางสาว ศิโรรัตน์ ดัชถุยาวัตร คอมพิวเตอร์

12 094601002 วา่ทีร้่อยตรีหญิง นาคกนก จักษุธรรม คอมพิวเตอร์

13 094601003 ว่าทีร้่อยตรี วิรัช ยวงใย คอมพิวเตอร์

14 094601004 นาย เอกนรินทร์ ผลินฉ่ าทรัพย์ คอมพิวเตอร์

15 094601005 ว่าที่ ร.ต. หญิง ชิดชนก ร าพึงกิจ คอมพิวเตอร์

16 094601006 นาย เสกสม สายเนตร คอมพิวเตอร์

17 024600140 นางสาว ภูริชญา เทพิน คอมพิวเตอร์

18 024600501 สิบเอก เฉลิมชัย บุง้ทอง คอมพิวเตอร์

19 044600048 นาย บัณฑิต โพธิสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์

20 064600110 นางสาว รัชนีกร ภูคะฮาต คอมพิวเตอร์

21 064600255 นาย จิรเชษฐ์ ไชยพันโท คอมพิวเตอร์

22 064600457 นาย สุทินวรรธน์ สีละโคตร คอมพิวเตอร์

23 114600245 นางสาว นันทิยา เฉยกลาง คอมพิวเตอร์

24 164600039 นางสาว ศิตานันท์ พรมณี คอมพิวเตอร์

25 164600045 นาย ธนพจนกร ดีรักษา คอมพิวเตอร์
สนามสอบที ่2 หนา้ 19



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่2  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  อ.เมอืง จังหวัดชลบุรี

ที่ เลขประจ าตัวสอบ

1 174600103 นางสาว วนัชพร เกิดพงษ์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ 174600103

2 174600423 นางสาว ขัตติยา วงค์ษาแก่นจันทร์ คอมพิวเตอร์ ถึง 694600210

3 204600031 นางสาว พิชญาภา หมูหอน คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่20

4 204600063 นางสาว ภัสราภา พัฒนา คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

5 214600298 นางสาว นารีรัตน์ หัดนา คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6 214600503 นางสาว รัตนากร สาลีวงษ์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834

7 214600504 นางสาว รัชนีกร สาลีวงษ์ คอมพิวเตอร์

8 214600546 นางสาว ศุภลักษณ์ นาคศรี คอมพิวเตอร์

9 404600113 นางสาว อภิญญา ดีสุข คอมพิวเตอร์

10 504600034 นางสาว ณัฐณิชา จอมเกาะ คอมพิวเตอร์

11 504600097 นางสาว เอมิกา มูลประเสริฐ คอมพิวเตอร์

12 504600106 นาย ยุทธพิชัย จามน้อยพรม คอมพิวเตอร์

13 504600131 นาย เอกรัตน์ ปลิวเหม็น คอมพิวเตอร์

14 504600134 นางสาว ชุติมา ชาวงษ์ คอมพิวเตอร์

15 504600223 นาย ปริญญา นิลศิริ คอมพิวเตอร์

16 504600250 นางสาว เครือวัลย์ เปล่งปล่ัง คอมพิวเตอร์

17 504600288 นาย ณัฐพล เร่ิมศรี คอมพิวเตอร์

18 564600391 นาย วิญญู นวลแย้ม คอมพิวเตอร์

19 564600931 นางสาว สุภาพร บุญช่วย คอมพิวเตอร์

20 624600065 นาย ธนากร ดียิ่ง คอมพิวเตอร์

21 644600061 นางสาว นฤมล สง่าเพ็ชร์ คอมพิวเตอร์

22 694600210 นางสาว สุธิชา แสงใส คอมพิวเตอร์

สนามสอบที ่2 หนา้ 20



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 090200001 นาย กวีวัฒน์ สุภาผล ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200001

2 090200002 นางสาว เจอืทิพย์ อนวุาน ภาษาไทย ถึง 090200042

3 090200003 นางสาว ศิรกานต์ พันธมาศ ภาษาไทย หอ้งสอบที ่1

4 090200004 นางสาว สุดาพร พูลภงูา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200006 นางสาว ฐิติรัตน์ กล่ินคูณ ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200008 นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค ภาษาไทย อาคาร 2  ชั้น 2 หอ้ง 222

7 090200010 นางสาว ศกุนตลา สุขเกษม ภาษาไทย

8 090200017 นางสาว ชญาณ์อรรจน์ วิลาวรรณ์ ภาษาไทย

9 090200018 นางสาว จนิณะมนสั ตุ้มทอง ภาษาไทย

10 090200019 นางสาว อัจฉรา มาอ่วม ภาษาไทย

11 090200021 นางสาว สุดารัตน์ จนัทร์รัก ภาษาไทย

12 090200022 นาย อภวิัฒน์ สุนแดง ภาษาไทย

13 090200023 นางสาว ประภสัสร บวัเมือง ภาษาไทย

14 090200024 นางสาว จธุาทิพย์ ธงภกัด์ิ ภาษาไทย

15 090200026 นางสาว ศินากร สีนากุง ภาษาไทย

16 090200029 นางสาว ธิดารัตน์ คงดวงดี ภาษาไทย

17 090200030 นางสาว ทัศนยี์ ค าตัน ภาษาไทย

18 090200032 นางสาว ปรียานชุ พัดเปีย้มา ภาษาไทย

19 090200033 นางสาว อภญิญา อรอ่อน ภาษาไทย

20 090200035 นางสาว วรรณฤดี บานโพธิ์ ภาษาไทย

21 090200036 นางสาว อรดี จนัทร์ขาว ภาษาไทย

22 090200037 นางสาว พุทธทอบญุญ์ บญุภกัดี ภาษาไทย

23 090200038 นางสาว นลุิบล บตุรดา ภาษาไทย

24 090200039 นางสาว วราภรณ์ ประกอบธรรม ภาษาไทย

25 090200042 นางสาว กนกวรรณ กวิลวงค์ ภาษาไทย

เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

สนามสอบที ่3 หนา้ 1



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200043 นางสาว สาริณี แซ่โค้ว ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200043

2 090200045 นางสาว ปฏมิา ไชยชาญ ภาษาไทย ถึง 090200095

3 090200047 นางสาว ประกายดาว พรหมลิ ภาษาไทย หอ้งสอบที ่2

4 090200049 นางสาว ดวงกมล ค้ าชู ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200050 นางสาว อรพิมพ์ นนทพันธ์ ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200052 นางสาว ณัฐสุดา แก่นเมือง ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 2 หอ้ง 223

7 090200056 นางสาว สิทธิภรณ์ สมบติัหล้า ภาษาไทย

8 090200057 นางสาว รุ่งนภา แจม่สวัสด์ิ ภาษาไทย

9 090200058 นางสาว คนติา เสนาอุดร ภาษาไทย

10 090200060 นางสาว เมทินี จรรยางาม ภาษาไทย

11 090200063 นาย อัฐพล ปลอดสันเทียะ ภาษาไทย

12 090200064 นางสาว สุรภา เจตกาลบญุชู ภาษาไทย

13 090200068 นางสาว นจิฉรา สมสุระ ภาษาไทย

14 090200069 นาย เสถียร ทองผาภมูิบวร ภาษาไทย

15 090200075 นางสาว มณีรัตน์ อนวุัฒนา ภาษาไทย

16 090200076 นาย ก้องกิดากร บญุแสง ภาษาไทย

17 090200077 นางสาว อภญิญา มานะอวยพร ภาษาไทย

18 090200082 นางสาว นงลักษณ์ ตุ้มทอง ภาษาไทย

19 090200085 นางสาว เยาวทิพย์ เกลาเกล้ียง ภาษาไทย

20 090200087 นางสาว ณัฐวดี ปิน่วิลัย ภาษาไทย

21 090200089 นางสาว จนัทร์ธิดา คงงาม ภาษาไทย

22 090200090 นางสาว ธนชันนัท์ บญุสาลีพิทักษ์ ภาษาไทย

23 090200091 นางสาว พรกนก แซ่ว่าง ภาษาไทย

24 090200094 ว่าทีร้่อยตรี สุรดิษ รักปรางค์ ภาษาไทย

25 090200095 นางสาว กรรณิการ์ ศรีนวกะตระกูล ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 2



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200098 นางสาว อรอุษา ซุ่นสุน ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200098

2 090200099 นางสาว กรรฑรัตน์ อินนนัชัย ภาษาไทย ถึง 090200150

3 090200100 นางสาว ปาริฉัตร พิลามาตร์ ภาษาไทย หอ้งสอบที ่3

4 090200101 นางสาว มนฑิรา พลลาภ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200108 นางสาว กันติยา เขตสถาน ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200109 นางสาว สุภารัตน์ กระแสโสม ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 2 หอ้ง 224

7 090200113 นาง จริาพร รักษา ภาษาไทย

8 090200116 นาย เอกชัย โคตรพรม ภาษาไทย

9 090200117 นาย ศุภวิชญ์ เพ่งผุดผ่อง ภาษาไทย

10 090200118 นางสาว สุนนัทา ธีระธาน ภาษาไทย

11 090200119 นางสาว ณัฐวรรณ สมทอง ภาษาไทย

12 090200120 นาย ทรงศักด์ิ ทองเชื้อ ภาษาไทย

13 090200124 นางสาว ศิริพรรณ นาก้อนทอง ภาษาไทย

14 090200125 นางสาว ปฐมาวดี รัตนช์ุรี ภาษาไทย

15 090200127 นางสาว สิขรี หวันตาหลา ภาษาไทย

16 090200130 นางสาว ศรีรัฐ ปรึกไธสง ภาษาไทย

17 090200131 นาย นนทิวรรธน์ ใหม่จนัทร์ ภาษาไทย

18 090200132 นางสาว พจนยี์ ดิเจริญ ภาษาไทย

19 090200133 นางสาว อิสราภรณ์ กล่อมบญุ ภาษาไทย

20 090200136 นางสาว นทิรา เหมิฮึก ภาษาไทย

21 090200142 นางสาว ชฏาพร ทองค า ภาษาไทย

22 090200145 นาย ทยากร ปาริมา ภาษาไทย

23 090200146 นางสาว กนกวรรณ ถินสูงเนนิ ภาษาไทย

24 090200147 นางสาว ลภสัรดา ชื่นเก ภาษาไทย

25 090200150 นางสาว อภญิญา เสมอใจ ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 3



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200152 นางสาว วิไลรัตน์ พึง่ภพ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200152

2 090200155 นางสาว คณิตาพร ฉลอง ภาษาไทย ถึง 090200193

3 090200156 นางสาว สุทธิดา พิจารย์ ภาษาไทย หอ้งสอบที ่4

4 090200157 นางสาว ปยิะนชุ ฟักทิม ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200160 วา่ทีร้่อยตรีหญิง อุไรวรรณ หมอกผา ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200162 นางสาว นธิิกานต์ แสงอรุณ ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 2 หอ้ง 225

7 090200164 นางสาว ธดาภา บญุไกร ภาษาไทย

8 090200166 นาย เจษฎา อาทร ภาษาไทย

9 090200168 นาย รักษ์พงศ์ รักษ์ก าเนดิ ภาษาไทย

10 090200171 นางสาว ศิริวรรณ ยุบลพันธุ์ ภาษาไทย

11 090200172 นางสาว สุกัญญา สมบวัคู ภาษาไทย

12 090200173 นางสาว การเกตุ คงประจกัษ์ ภาษาไทย

13 090200174 นางสาว กิตติพร ทองเภา ภาษาไทย

14 090200176 นาย ภรภทัร แซ่สง ภาษาไทย

15 090200179 นางสาว วิไลวรรณ กอนแสง ภาษาไทย

16 090200180 นางสาว สุดารัตน์ ค าเงิน ภาษาไทย

17 090200181 นางสาว พิมพ์นารา พรมลี ภาษาไทย

18 090200182 นางสาว ศศิ สุดชาญชัยกุล ภาษาไทย

19 090200183 นางสาว นนัท์สินี พอนชาวนา ภาษาไทย

20 090200184 นางสาว สุภาวดี เสนงาม ภาษาไทย

21 090200185 นางสาว สิฐมนต์ เนื่องอาริยะโชติ ภาษาไทย

22 090200186 นางสาว จนัจริา สุวรรณบตุร ภาษาไทย

23 090200189 นางสาว รุ่งฤดี ยุดรัมย์ ภาษาไทย

24 090200192 นางสาว กนกวรรณ เสียงล้ า ภาษาไทย

25 090200193 นางสาว ปภสัสร นครไพร ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 4



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200194 นางสาว กาญนสุ์ดา สิงหท์อง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200194

2 090200198 นางสาว ฉัตราภรณ์ ข าวิชัย ภาษาไทย ถึง 090200232

3 090200199 นางสาว ทิวาภรณ์ เจริญพร ภาษาไทย หอ้งสอบที ่5

4 090200200 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณมะณี ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200201 นางสาว ลลิตา ยืนยาว ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200202 นางสาว มธุรส แซ่ต๊ัน ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 3 หอ้ง 232

7 090200204 นางสาว ปทัมา เจนิยุหะ ภาษาไทย

8 090200205 นางสาว พิมพ์รภสั รักษ์ม่วงทอง ภาษาไทย

9 090200206 นาง พัชรีย์ ศิริวาลย์ ภาษาไทย

10 090200208 นางสาว วิจติรา นามส าโรง ภาษาไทย

11 090200209 นางสาว พัชรภรณ์ จนัทร์แดง ภาษาไทย

12 090200210 นางสาว ขนษิฐา สายศร ภาษาไทย

13 090200211 นางสาว กนกวรรณ ใจเย็น ภาษาไทย

14 090200215 นางสาว ปวีณา เนื่องหอม ภาษาไทย

15 090200216 นางสาว ดาวนภา อินทร์สีเมือง ภาษาไทย

16 090200217 วา่ทีร้่อยตรีหญิง สิรินนัท์ มหาดไทย ภาษาไทย

17 090200218 นางสาว ศิราณี สุดโต ภาษาไทย

18 090200219 นางสาว นนัท์นภสั ภมูิภาค ภาษาไทย

19 090200220 ว่าที่ ร.ต.หญิง อริสรา สุขหลวง ภาษาไทย

20 090200222 นางสาว ชินาภรณ์ โตวา ภาษาไทย

21 090200223 นาย อนวุัฒน์ ปญัญานาง ภาษาไทย

22 090200226 นาย ฐานกูล เอื้อเฟือ้ ภาษาไทย

23 090200229 นางสาว สุดารัตน์ นะรนรัมย์ ภาษาไทย

24 090200230 นางสาว ดารุณี ยินดี ภาษาไทย

25 090200232 นางสาว เสาวลักษณ์ มะยา ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 5



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200233 นางสาว ธณัฐฐา ชินบตุร ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200233

2 090200235 นางสาว ลักษณา โพธิว์ิพุทธ ภาษาไทย ถึง 090200271

3 090200236 นางสาว ปาจรีย์ แสนเวียงจนัทร์ ภาษาไทย หอ้งสอบที ่6

4 090200240 นางสาว นฤมล กรัดสระนอ้ย ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200241 นางสาว จารุวรรณ แก้วละมุล ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200242 นางสาว วิไลพร กาญจนะชาติ ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 3 หอ้ง 234

7 090200243 นางสาว เจนจริา จกัร์แก้ว ภาษาไทย

8 090200245 นางสาว ทิพาภรณ์ เมฆประยูร ภาษาไทย

9 090200246 นางสาว วรารัตน์ เรืองอ่อน ภาษาไทย

10 090200248 นางสาว ปรารถนา เทพเนตร ภาษาไทย

11 090200250 นาย จรัญ เรืองฤทธิ์ ภาษาไทย

12 090200251 นาย ปฏพิัทน์ พันธ์ขาว ภาษาไทย

13 090200252 นางสาว จติรกัญญา ทับทิม ภาษาไทย

14 090200253 นางสาว ฤดี สงสะอาด ภาษาไทย

15 090200254 นางสาว นนัทิวา ภาคพรม ภาษาไทย

16 090200256 นาย ไพรัช เถื่อนคุ้ม ภาษาไทย

17 090200257 นางสาว อมลธีรา เทพาชุมภู ภาษาไทย

18 090200258 นางสาว สินาภรณ์ ย่อมเยาว์ ภาษาไทย

19 090200259 นางสาว อรนชุ ทองมาก ภาษาไทย

20 090200261 นางสาว ชบาไพร แก้วหล้า ภาษาไทย

21 090200264 นางสาว นภสักร เอ็งเจริญ ภาษาไทย

22 090200265 นาย ปริญญา ค าลือชัย ภาษาไทย

23 090200268 นางสาว ภทัทิยา ภควัตมานพ ภาษาไทย

24 090200269 นางสาว ชลธิชา เปยีสันเทียะ ภาษาไทย

25 090200271 นางสาว เปรมฤทัย ค ามูลมาตร ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 6



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200276 นางสาว อรวรรณ พิมพ์สกุล ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200276

2 090200279 นางสาว อรณิชา เทศอ่อน ภาษาไทย ถึง 090200312

3 090200280 นาย ธีรโชติ สุยะตา ภาษาไทย หอ้งสอบที ่7

4 090200281 นางสาว วรรณพร แก้วซ้อน ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200282 นางสาว จฑุามาศ จาบกุล ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200283 นาย ธนากร ปะติค า ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 3 หอ้ง 235

7 090200284 นางสาว จนัทกานต์ ถนอมแนบ ภาษาไทย

8 090200286 นางสาว มณฑิตา พูลผล ภาษาไทย

9 090200287 นางสาว นยันา จนัทร์ตรี ภาษาไทย

10 090200288 นาย สิทธิเดช ทรัพย์ดี ภาษาไทย

11 090200289 นางสาว ยศวดี หอมขจร ภาษาไทย

12 090200290 นางสาว พัชรินทร์ สุดใจหาญ ภาษาไทย

13 090200291 นางสาว เจนจริา สีหาบง ภาษาไทย

14 090200292 นางสาว จนัทนี ทบสี ภาษาไทย

15 090200294 นาย ปริญญา ถวิลไพร ภาษาไทย

16 090200297 นาง กัญญากร โสดแก้ว ภาษาไทย

17 090200299 นางสาว เอื้อการย์ มะเสนยั ภาษาไทย

18 090200300 นางสาว ศุภลักษณ์ ค าสุนนั ภาษาไทย

19 090200306 นางสาว ศิริญาภรณ์ หลักค า ภาษาไทย

20 090200307 นาย ปฏพิัทธ์ โกศล ภาษาไทย

21 090200308 นางสาว ปยิะวรรณ มณีชม ภาษาไทย

22 090200309 นางสาว ฐิติรัตน์ จติต์ประสงค์ ภาษาไทย

23 090200310 นางสาว อนสิา บรรนามน ภาษาไทย

24 090200311 นางสาว กมลรัตน์ ภริมย์นุ่ม ภาษาไทย

25 090200312 นางสาว อาทิตยา อิ่นแก้ว ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 7



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200313 นางสาว ลภสันนัท์ อรงค์เดช ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200313

2 090200317 นางสาว วิภารัตน์ อัศวินพันเลิศ ภาษาไทย ถึง 090200348

3 090200319 นางสาว พัชรียา สิงหา ภาษาไทย หอ้งสอบที ่8

4 090200321 นาย นภสั สาทน ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200322 นางสาว มณีนชุ ค าพระวงษ์ ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200323 นางสาว สิริลักษณ์ ค าลือ ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2 หอ้ง 321

7 090200324 นาย ไชยวัฒน์ ร าไร ภาษาไทย

8 090200325 นางสาว ปยินชุ ทรงพระ ภาษาไทย

9 090200327 นางสาว เสาวลักษณ์ ภชูะอุ่ม ภาษาไทย

10 090200328 นางสาว ศิริภรณ์ เหล่าวงโคตร ภาษาไทย

11 090200329 นางสาว รัชฎาพร ธนโชคบญุเลิศ ภาษาไทย

12 090200330 นาง หทัยรัตน์ ศรีประไพ ภาษาไทย

13 090200331 นางสาว พรมะลิน สาวะรีย์ ภาษาไทย

14 090200332 นาย บดินทร์ ยศประสงค์ ภาษาไทย

15 090200333 นาย ถวัลย์ หวายสันเทียะ ภาษาไทย

16 090200335 นาง ณิชาภา ศรีวัฒนะ ภาษาไทย

17 090200336 นางสาว พัชรินทร์ สีดาค า ภาษาไทย

18 090200338 นางสาว ธาริดา ใจยะ ภาษาไทย

19 090200340 นางสาว จารุณี ค าชนะ ภาษาไทย

20 090200341 นาย สุภสิทธ์ พันแนน่ ภาษาไทย

21 090200344 นางสาว ปราณวรินทร์ ลือหาร ภาษาไทย

22 090200345 นาย ณัฐวุฒิ กุลสังขาร ภาษาไทย

23 090200346 นางสาว เจนจริา อุ่นใจ ภาษาไทย

24 090200347 นางสาว อารีรัตน์ ญาณปราชญ์ ภาษาไทย

25 090200348 วา่ทีร้่อยตรีหญิง ชลากร พุทธรักษา ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 8



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200349 นางสาว พิมผกา พลยุทธ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200349

2 090200350 นางสาว ปยิะวรรณ กุลวิเศษ ภาษาไทย ถึง 090200382

3 090200351 นางสาว เกศสุดา วังพรม ภาษาไทย หอ้งสอบที ่9

4 090200353 นาย เด่น ชาบญุเรือง ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200354 นางสาว รัชนยี์ เคนลี ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200355 นางสาว ชลธิชา แก้วลอย ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2 หอ้ง 322

7 090200356 นางสาว สุรัตนา แช่มชื่น ภาษาไทย

8 090200357 นาย สุเมธ โฉมรุ่ง ภาษาไทย

9 090200358 นางสาว ระพีพร เขียวเกษม ภาษาไทย

10 090200360 นางสาว พนดิา พิทตระพันธ์ ภาษาไทย

11 090200361 นาง ปาริชาติ ด าทอง ภาษาไทย

12 090200363 นางสาว ณรินทร์ภรณ์ ปยุสุวรรณ ภาษาไทย

13 090200365 นาย วินจิ โกรธประโคน ภาษาไทย

14 090200366 นางสาว ปยิะพร เรืองศิริกุล ภาษาไทย

15 090200370 นางสาว ดวงกมล วงเมือง ภาษาไทย

16 090200371 นางสาว ปริศนา วงค์ชาชม ภาษาไทย

17 090200372 นาย ชรินทร์ โยธาทูล ภาษาไทย

18 090200373 นางสาว ศิริกาญจน์ อ่อนกมล ภาษาไทย

19 090200374 นางสาว ลลิตา ศาลางาม ภาษาไทย

20 090200375 นางสาว มณีรัตน์ ธนไชยเต็มวงศ์ ภาษาไทย

21 090200376 นางสาว สุกัญญา ศรีสรรค์ ภาษาไทย

22 090200378 นางสาว วันเพ็ญ นรัิมย์ ภาษาไทย

23 090200379 นางสาว ณัฐพร ผลทรัพย์ ภาษาไทย

24 090200381 นางสาว รัชนกีร มิสา ภาษาไทย

25 090200382 นางสาว วลัยพร ปราบภยั ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 9



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200383 นางสาว ลัดดาวรรณ เค้ายา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200383

2 090200384 นางสาว ปรียาภรณ์ แก่นเชียงสา ภาษาไทย ถึง 090200418

3 090200386 นางสาว ช่อทิพย์ ค าผา ภาษาไทย หอ้งสอบที ่ 10

4 090200388 นางสาว ษมาภรณ์ เลิกยาม ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200391 นางสาว รุ่งนภา สีภา ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200393 นางสาว กนษิฐา พืชหมอ ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2 หอ้ง 323

7 090200394 นางสาว พิชญ์สินี จติรถวิล ภาษาไทย

8 090200395 นางสาว วรัญรดา ก้อนพรหม ภาษาไทย

9 090200397 นางสาว นรินทร ผ่องศรี ภาษาไทย

10 090200399 นาย กิตติศักด์ิ ศรีเมฆ ภาษาไทย

11 090200403 นางสาว สุพิชชา คุณดิลกโชค ภาษาไทย

12 090200404 นางสาว กมลรัต ค าสุนทร ภาษาไทย

13 090200405 นาย ชลัช คงไธยสงค์ ภาษาไทย

14 090200406 นางสาว ขวัญนภา อรชัย ภาษาไทย

15 090200407 นางสาว วิภาวรรณ สารบานแหว้ ภาษาไทย

16 090200408 นาย วัชรพงษ์ ศรนวุัตร ภาษาไทย

17 090200409 นางสาว เบญจางค์ ประมาณ ภาษาไทย

18 090200410 นางสาว กรรณิการ์ พรมวงค์ ภาษาไทย

19 090200411 นางสาว เจนจริา แสงอ่อน ภาษาไทย

20 090200412 นางสาว กุลพรภสัร์ หาทนต์ ภาษาไทย

21 090200413 นางสาว ศศิวิมล แสงอรุณ ภาษาไทย

22 090200414 นางสาว สุดใจ โคตรุชัย ภาษาไทย

23 090200415 นางสาว อภชิญา ใบใหญ่ ภาษาไทย

24 090200417 นางสาว อัปสร กินเมือง ภาษาไทย

25 090200418 นางสาว กณิกา เพ็ชรพลอย ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 10



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090200419 นางสาว ศิริภรณ์ ดมหอม ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 090200419

2 090200422 นาง วรัญญา หมั่นเก็บ ภาษาไทย ถึง 210200094

3 090200423 นางสาว พิกุลชัย วรรณไชย ภาษาไทย หอ้งสอบที ่11

4 090200424 นางสาว กัลยรัตน์ นรากรณ์ ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090200425 นางสาว พิชญาภา ภมูินทร ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090200426 นางสาว ชุติมณฑน์ ทานะ ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2 หอ้ง 324

7 090200427 นาง อุชุกร โพธิแ์ก้ว ภาษาไทย

8 090200428 นางสาว ปารมี เกิ้นโนนกอก ภาษาไทย

9 090200429 นางสาว วิภา แซ่ไล้ ภาษาไทย

10 090200430 นางสาว อัจฉรารัตน์ ซาเสน ภาษาไทย

11 090200431 นางสาว สุรีพร วงษา ภาษาไทย

12 090200432 นาย นรัินทร์ ถินค าเชิด ภาษาไทย

13 090200433 นางสาว อัจฉราพร โปง่แยง ภาษาไทย

14 090200434 นางสาว ชลธิชา มนจิง้หรีด ภาษาไทย

15 090200435 นางสาว อริสา ฉัตรโชคชัย ภาษาไทย

16 020200133 นางสาว นนัทัชพร ชื่นคุ้ม ภาษาไทย

17 020200138 นางสาว ศุภาวินี สีแก้วตู้ ภาษาไทย

18 040200027 นางสาว สุภาวดี ภนูบผา ภาษาไทย

19 070200001 นางสาว สุดารัตน์ หรัิญญากร ภาษาไทย

20 080200099 นางสาว วริศรา ยืนทน ภาษาไทย

21 150200016 นางสาว บณัฑิตา แต่งเกล้ียง ภาษาไทย

22 160200024 นางสาว อนแุพ ฦาชา ภาษาไทย

23 160200037 นาย ชานนท์ ทิพยชาติ ภาษาไทย

24 170200218 นางสาว น้ าเพชร หอมชะเอม ภาษาไทย

25 210200094 นางสาว ปาริชาติ ช านาญยา ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 11



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 210200118 นางสาว อรวรรณ หวันลา ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 210200118

2 210200153 นางสาว ศิริลักษณ์ สมสอง ภาษาไทย ถึง 770200286

3 210200195 นางสาว พิจติรา พรมบญุ ภาษาไทย หอ้งสอบที ่12

4 280200070 นางสาว สุพรรษา บตัรประโคน ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 280200107 นาย วีรยุทธ เทียมวงศ์ ภาษาไทย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 280200290 นาย ทรงฤทธิ์ เรียมประโคน ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2 หอ้ง 325

7 310200027 นางสาว ลลิดา ถวิลไพร ภาษาไทย

8 380200154 นางสาว จนัทิมา นนัทาแก้ว ภาษาไทย

9 400200028 นางสาว ฐิติยา ปกิจมุปู ภาษาไทย

10 430200032 นางสาว ธนญัญา โ์พธิสิ์งห์ ภาษาไทย

11 480200004 นางสาว กนกวรรณ โปร่งจติ ภาษาไทย

12 500200093 นางสาว ภคัณภทัร นามมนตรี ภาษาไทย

13 500200098 นางสาว เพ็ญพักตร์ บวัหอม ภาษาไทย

14 560200089 นางสาว อารีรัตน์ แก้วมนตรี ภาษาไทย

15 570200108 นางสาว ประภาพร เขียนนอก ภาษาไทย

16 570200116 นางสาว ชฎาพร ใครบตุร ภาษาไทย

17 570200284 นางสาว จรินญา พันธ์เจริญ ภาษาไทย

18 600200227 นางสาว ศิริลักษณ์ สุพิศ ภาษาไทย

19 600200250 นางสาว ภารดี ต้องเดช ภาษาไทย

20 600200257 นางสาว สุภาวดี ศรีเรือง ภาษาไทย

21 630200080 นางสาว ศิริวิมล นวลสนทิ ภาษาไทย

22 690200130 นางสาว เสาวลักษณ์ บญุเสริม ภาษาไทย

23 740200069 นางสาว นสุรา ราชบรีุ ภาษาไทย

24 750200048 นางสาว กาญจนา อ่อนแสง ภาษาไทย

25 770200286 นางสาว อินธุอร สายตา ภาษาไทย

สนามสอบที ่3 หนา้ 12



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 090600001 นางสาว สุพรรณษา ทรัพย์มั่น ภาษาญีปุ่น่ เลขประจ าตัวสอบ 090600001

2 090600002 นางสาว มุกวลี นามเพิม่ทรัพย์ ภาษาญีปุ่น่ ถึง 500600001

3 090600005 นางสาว สรัลรัตน์ หอวิชยกุล ภาษาญีปุ่น่ หอ้งสอบที ่13

4 090600006 นางสาว สิริญา มณีรัตน์ ภาษาญีปุ่น่ สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 090600008 นางสาว ปวีณา ชูวิชัย ภาษาญีปุ่น่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 090600009 นางสาว ณัฐกานต์ กันหา ภาษาญีปุ่น่ อาคาร 3 ชั้น 3 หอ้ง 332

7 090600010 นางสาว รัชย์ชัญญา เชยทอง ภาษาญีปุ่น่

8 090600011 นางสาว สุจติรา ธรรมศิริ ภาษาญีปุ่น่

9 090600012 นางสาว รัศมี บตุรทรัพย์ ภาษาญีปุ่น่

10 080600004 นางสาว ฐิตาภา ศรีดุษฎี ภาษาญีปุ่น่

11 500600001 นางสาว รุ่งทิวา เหมะนดั ภาษาญีปุ่น่

สนามสอบที ่3 หนา้ 13



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 095400002 นาง ณัฏฐ์นาริชาต์ เสนานกิรม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 095400002

2 095400005 นางสาว ทัศพร ละอองศรี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ถึง 095400038

3 095400006 นางสาว รัญชนา ทองปัน้ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ หอ้งสอบที ่14

4 095400008 นางสาว จารุณี กูจิ๊ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 095400011 นาย ธรรมวรากร จนัด า คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 095400012 นางสาว ภาศินยี์ ละออพงษ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 หอ้ง 333

7 095400014 นางสาว นริศา สุวันวงศ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

8 095400015 นางสาว สุทธิดา ทินบตุร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

9 095400017 นางสาว พัชริดา โลกาสา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

10 095400018 นางสาว โชติกา เอี่ยมมีทรัพย์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

11 095400019 นางสาว วิจติรา สัญญารักษ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

12 095400020 นางสาว กุลสตรี ศรีหนปูุย้ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

13 095400021 นางสาว พิชญา สีลาทอง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

14 095400026 นางสาว กมลชนก จนัดาเพ็ง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

15 095400027 นางสาว สุภารัตน์ ศาลา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

16 095400028 นาย จรัิฏฐ์ฌานนัท์ วงศ์ชมภู คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

17 095400029 นางสาว ศศิพัชร์ เจริญจริะวงษ์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

18 095400030 นางสาว บงัอร สมบติั คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

19 095400031 นาย ราเชน ขาวศรี คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

20 095400032 นางสาว กานดา เงางาม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

21 095400033 นางสาว ขนษิฐา ยศประสงค์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

22 095400034 นาย สุรเดช ยศพรวรวุฒิ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

23 095400035 นางสาว สุกัญญา ทาหาร คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

24 095400037 นางสาว วรรษมล โมลีกุล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

25 095400038 นางสาว ณัฐรุจา จริบวรพงศา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

สนามสอบที ่3 หนา้ 14



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 095400040 นางสาว อรนชุ ปดัศรีแก้ว คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 095400040

2 095400041 นางสาว โสภา พราวแดง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ถึง 605400005

3 095400043 นาง จตุพร อรุณรัตนชล คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ หอ้งสอบที ่15

4 165400001 นาย รชฏ จติรประโมทย์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 185400001 นาย พนากร มาลัย คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 505400004 นางสาว จิง่นุ้ย บญุทอง คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 หอ้ง 334

7 555400012 นาย ชาญวิทย์ ศรีบริุนทร์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

8 605400005 นางสาว ธันยมัย ผ่านแสนเสาร์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

สนามสอบที ่3 หนา้ 15



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 096800002 นางสาว มุกดารัศมิ์ กล้าจติ การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 096800002

2 096800003 นางสาว ชฎาพรรณ ระจติด ารงค์ การศึกษาพิเศษ ถึง 786800363

3 096800004 นางสาว ชมพูนทุ สิงหอ์่อน การศึกษาพิเศษ หอ้งสอบที ่16

4 096800007 นางสาว มุกดา สมบรูณ์ การศึกษาพิเศษ สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 096800010 นาง ชุลีภรณ์ สาสิม การศึกษาพิเศษ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 096800012 นาง เจนจริา เกิดกองทรัพย์ การศึกษาพิเศษ อาคาร 3 ชั้น 3 หอ้ง 335

7 096800014 นางสาว ภชัธีญา ทองเรือง การศึกษาพิเศษ

8 096800015 นาย กิตติพงษ์ วิศาลชัย การศึกษาพิเศษ

9 096800017 นางสาว สุภาวดี เมาะราษี การศึกษาพิเศษ

10 096800018 นางสาว รุจริา พฤกษ์วังขาว การศึกษาพิเศษ

11 096800021 ว่าที่ร.ต.หญิง สุภาพ บวัลา การศึกษาพิเศษ

12 096800022 นางสาว สุลิสา เทพชมภู การศึกษาพิเศษ

13 786800046 นางสาว สุพิชชา เล็กเลิศไพบลูย์ การศึกษาพิเศษ

14 786800074 นางสาว ชลธิชา ภรุู่งเรือง การศึกษาพิเศษ

15 786800084 นางสาว ลลิตา สินอ้วน การศึกษาพิเศษ

16 786800113 นางสาว พัชรา พสุรัตน์ การศึกษาพิเศษ

17 786800148 นางสาว กรวรางค์ เกษียร การศึกษาพิเศษ

18 786800149 นางสาว ปยิวรรณ สิงหแ์ก้ว การศึกษาพิเศษ

19 786800166 นางสาว ชลันทร บริสุทธิ์ การศึกษาพิเศษ

20 786800169 นางสาว จรีนนัท์ โชคนกั การศึกษาพิเศษ

21 786800172 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์ดี การศึกษาพิเศษ

22 786800185 นางสาว นฏัฐิญา ยอดกะโซ่ การศึกษาพิเศษ

23 786800281 นางสาว พัชรี โคจร การศึกษาพิเศษ

24 786800347 นาย เจษฎาวุฒิ ศิลปล์า การศึกษาพิเศษ

25 786800363 นางสาว สุดารัตน์ ศรีบาง การศึกษาพิเศษ

สนามสอบที ่3 หนา้ 16



กลุ่มวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มีสทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวันที ่21 มกราคม 2565)

สนามสอบที ่3  โรงเรียนแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี

ที่

1 786800377 นางสาว ศุภยา ประทาน การศึกษาพิเศษ เลขประจ าตัวสอบ 786800377

2 786800390 นางสาว ภานมุาศ ทองมีค่า การศึกษาพิเศษ ถึง 096600014

3 786800400 นางสาว สุกัญญา เพ็ชรสร การศึกษาพิเศษ หอ้งสอบที ่17

4 096600003 นาย ชวิทย์ หงษ์พรม โสตทัศนศึกษา สนามสอบโรงเรียนแสนสุข

5 096600004 นาย พิทักษ์ แซ่ไหล โสตทัศนศึกษา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบรีุ

6 096600008 นาย กฤดิภาส ลิขิตนภาพันธุ์ โสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 หอ้ง 336

7 096600009 นางสาว ลลิตา จลุนพ โสตทัศนศึกษา

8 096600010 นาย จกัรกฤษ นนทะโคตร โสตทัศนศึกษา

9 096600012 นาง เนติ สมสอน โสตทัศนศึกษา

10 096600014 ว่าทีร้่อยตรี ปรัชญาพงษ์ ใคร่นสิงห์ โสตทัศนศึกษา

สนามสอบที ่3 หนา้ 17



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
1 095700003 นางสาว พัทธนันท์ พรหมสิงห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700003
2 095700006 นางสาว ยุวดี พรรณา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700042
3 095700007 นางสาว กฤติกา มาปัด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 1
4 095700008 นางสาว กัลยวรรณ โคตรชัยงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700009 นางสาว ชนิตา สร้อยสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700010 นางสาว บุญสิตา บุญแข็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700012 นางสาว ชลิตา บัวสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700014 นางสาว เจนจิรา วงศ์วฒัน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 1
9 095700015 นางสาว ธดิารัตน์ เชี่ยวชาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/1
10 095700016 นางสาว จินตพิพัฒน์ คุ้มทองธนาโชค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700017 นางสาว ลักขณา พุ่มฉายา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700018 นางสาว บุษกร เกียรติจรุงพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700020 นาง กานต์พิชชา ค าแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700024 นางสาว กนกนันท์ อ่อนส าลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700025 นางสาว วรรณลักษณ์ จันทะดวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700030 นางสาว เลขา แสนโสภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700031 นางสาว พิมพ์วรี ผิวข า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700032 นางสาว ธติิยา ใจปลอด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700033 นางสาว ศุภลักษณ์ แจ่นประโคน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700034 นางสาว พุทธมาพร จันทร์ศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700037 นางสาว พัชรา พิมพ์ดา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700038 นางสาว รดาดาว พลแสน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700039 นางสาว อรอนงค์ ศรีณรงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700041 นางสาว วารุณี พักพงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700042 นางสาว ชนิกานฐ์ เอี่ยมแสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่1



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700043 นางสาว วรีรัตน์ แซ่กัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700043
2 095700044 นางสาว พิมพ์วมิล สุวรรณไตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700076
3 095700047 นางสาว ลีลาภรณ์ ศรีภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 2
4 095700048 นางสาว พัฒน์นรี แสงสวา่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700049 นางสาว วรรณิภา ดีดวงพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700050 นางสาว กชพร วชิระโชติกาญจน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700051 นาง มาลินี สังทรัพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700052 นางสาว เรืองศิริ สมโชค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 1
9 095700053 นางสาว มุกดา ลีตี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/2
10 095700054 นางสาว สกุลวรรณ บุญหนุน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700055 นางสาว นิภาพร จันค าจร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700056 นางสาว ปาหนัน ดีหมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700057 นางสาว จุฑารัตน์ อินเสมียน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700059 นางสาว วมิล เศษศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700060 นางสาว กรรณิการ์ สมอาจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700062 นางสาว นิชนันท์ ชุมพล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700063 นางสาว ชนัญชิดา จันขัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700065 นางสาว วนัวสิา หาชิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700066 นางสาว กนกวรรณ ชอบธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700067 นางสาว อาภรณ์ สิงห์ทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700070 นางสาว กานดา นาคเจริญสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700071 นางสาว จุฑามาศ เพ็งแจ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700072 นางสาว นรากุล ธรรมชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700073 นางสาว ญาณิน ท้องฟ้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700076 นางสาว สุชาวดี สุขศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่2



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700077 นางสาว นิสา ไพเราะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700077
2 095700078 นางสาว อุปกิต ศรีมงคล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700115
3 095700081 นางสาว ปนัดดา สลับสี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 3
4 095700083 นางสาว อาภากร เวชกิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700086 นางสาว ประภสัสร บัวค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700087 นางสาว จีระนันท์ ศรีจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700088 นางสาว ระพีพรรณ วจิิรัมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700089 นางสาว เบญจรัตน์ ภาคิณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 1
9 095700090 นางสาว อุษณีย์ ส่องใส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/3
10 095700091 นางสาว บังอร ทากองบาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700096 นางสาว วรรณวสิาข์ กัลยาฤทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700097 นางสาว ศรีสุดา อารีย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700099 นางสาว ณัฐกานต์ นามบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700102 นางสาว พรรณภา เปรียบนาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700103 นางสาว วชิุดา ตองติดรัมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700104 นาง คงขวญั บุญถนอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700105 นางสาว บุณยอร พรหมสวา่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700106 นางสาว ทิพานัน อรัญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700107 นางสาว สุดารัตน์ โพโสภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700108 นางสาว พิมพ์ภทัรา อธพิรวรางค์กูร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700109 นางสาว อิศราภรณ์ อาวลัย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700111 นางสาว เพชร ทองเล็ก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700112 นางสาว นรินทร นิลวดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700113 นางสาว นันทวนั ใจประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700115 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ จิรัชญา เทียงท า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่3



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700116 นางสาว ปิยนารถ ยูงกระสันต์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700116
2 095700117 นางสาว เบญจมาศ หอมหวล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700149
3 095700118 นางสาว อุสา ศรีหาวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 4
4 095700119 นางสาว อาภากร พันธเ์พชร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700121 นางสาว ศิรินทิพย์ เครือจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700123 นางสาว ณอร พวงบุปผา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700124 นางสาว นฤมล มลิวลัย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700125 นางสาว ปรียาวลัย์ นาทรัพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 2
9 095700126 นางสาว นิติภา ลาภปริณายก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/4
10 095700128 นาง จุฬา โพธริาช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700129 นางสาว เบญจวรรณ พุ่มเกษม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700130 นางสาว ลัดดาวลัย์ ทรัพย์สนอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700131 นาง ศิรินภา ศรีเกษร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700132 นางสาว พิมพ์พิศา หรรษ์ธงชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700134 นางสาว อิสราพร ดงพุธ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700135 นางสาว สุรีรัตน์ จารัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700137 นางสาว สุภาพร ประเสริฐศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700138 นางสาว สุกัญญา นาคแท้ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700139 นางสาว อรทัย พรหมสาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700140 นางสาว ณัฐจิรา อังคะลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700141 นางสาว สุพรรษา สิทธโิห ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700142 นางสาว พัชรี ศรีชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700144 นางสาว ชญาศิลป์ กือสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700146 นางสาว ปริยฉัตร กันทะค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700149 นางสาว กษมา แดงฤทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่4



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700150 นางสาว พนิดา วงศ์จันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700150
2 095700151 นางสาว ชลธชิา พุทธกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700184
3 095700152 นางสาว เจนจิรา อุดจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 5
4 095700153 นางสาว สิริกันยา โพธิต์าด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700156 นางสาว กมลทิพย์ ด าศรีสวสัด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700158 นาง จุฑามาศ อาจเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700159 นางสาว ชุติกาญจน์ นุ่นบุญคง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700160 นางสาว พิชชากร ศรีสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 2
9 095700162 นาง นงลักษณ์ คูณค าตัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/6
10 095700163 นางสาว ขนิษฐา นาชิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700165 นางสาว ศิริพร บุญประคม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700168 นาง สมพิศ จันทร์ภกัดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700170 นางสาว กาญจนา สุภทัโร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700171 นางสาว ศิริพร บุญทรัพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700172 นางสาว ช่อทิพย์ สุวรรณสิงห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700173 นางสาว สุพิชชา เที่ยงศิริกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700174 นางสาว นัฐนันท์ อยูเ่ย็นนันทกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700176 นางสาว ดาริน อินทะโชติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700177 นางสาว ปานฤทัย คูณแรง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700178 นางสาว ก าไรทอง แก้วรักษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700180 นางสาว กนกทิพย์ วงัทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700181 นางสาว สามิตรี อาภรณ์หิรัญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700182 นางสาว กัญจน์ภสัรณ์ สืบสวน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700183 นางสาว สุรีย์ ดอกเงินค าดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700184 นางสาว วริศรา วงศ์ประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่5



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700185 นางสาว ศิริกัญญา บูรพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700185
2 095700186 นาง วณิชยา รอดคลองตัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700227
3 095700187 นางสาว ศศิธร พรหมศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 6
4 095700188 นางสาว ชลธชิา บุญสมทบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700190 นางสาว พรชิตา เนตรบรรจง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700192 นางสาว บวรรัตน์ วดัพงพี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700194 นางสาว พัชราภรณ์ ซายแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700195 นางสาว กนกพร มาบัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 2
9 095700196 นางสาว ทิพย์สุดา สิงห์ทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/5
10 095700204 นางสาว ธญัชนก ต๊ิบบุญศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700207 นางสาว มณีรัตน์ ศรีหร่ิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700208 นางสาว พรพรรณ ริยะวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700209 นางสาว สุชัญญา บุญญะบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700210 นางสาว อาภาวดี โสรัมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700211 นางสาว ธญัญาภรณ์ กรมเมือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700213 นางสาว พรชนก เจ็กภเูขียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700217 นางสาว อนัญญา เฉลิม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700218 นางสาว จุฑามาศ เรืองราม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700220 นางสาว บัณฑิตา ทึงอวน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700221 นางสาว วาทินี แก้วมงคล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700222 นางสาว จินตรา แย้มงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700223 นางสาว เพชรลดา นามรัตนศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700225 นางสาว กัญญาวร์ี คุสิตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700226 นางสาว อัจฉรา ศรีมะเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700227 นางสาว พรกนก หนูขาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่6



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700232 นางสาว ศิริประภา ศรีชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700232
2 095700235 นางสาว สุชานาฎ เจียตินะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700267
3 095700239 นางสาว วารุณี อะนันชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 7
4 095700240 นางสาว วภิาวดี บุญวาส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700242 นาย สุทธพิงษ์ นวะพิฒ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700243 นางสาว ผกาทิพย์ กรุณาก้อ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700244 นางสาว ยุวดี พานพิมพ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700245 นางสาว กาญจนา ม่วงค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 3
9 095700246 นางสาว ฑิติยา ธนิทธพิันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/7
10 095700247 นางสาว กานดา ศรีนิบุลย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700248 นางสาว อรุณรัตน์ บุญชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700249 นางสาว ดวงกมล รุ่งกิตติยานนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700250 นางสาว มะยุรีย์ มาตยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700251 นางสาว วรรณิภา กุลศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700252 นาง พนิตนันท์ เยชเค่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700253 นางสาว ทิพวรรณ แก้วแสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700256 นางสาว ปิยะนุช พานิชชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700257 นางสาว มณีรัตน์ สุวรรณไชยรบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700258 นางสาว อาภสัรา ค าสักดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700259 นางสาว ภทัรลดา ยิม้จัตุรัส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700260 นางสาว พัชรนันท์ ชินปฐมพงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700261 นางสาว สุขิตา จุลเจือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700265 นาง ณัชฎา สกุลปิยไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700266 นางสาว แสงรวี ห่อผล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700267 นางสาว สุดารัตน์ คูณแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่7



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700268 นางสาว โสภา สุดใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700268
2 095700269 นางสาว สุทธนิันท์ พรหมสุทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700301
3 095700270 นางสาว ณัฐรดา รัสมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 8
4 095700271 นางสาว ปรียาลักษณ์ ไรทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700272 นางสาว นฤนาถ ทัศนิยม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700273 นางสาว อ าภา สายวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700275 นางสาว ณัฐนันทต์ บุญญรัตน์ภคิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700276 นางสาว จิรัฎฐิติกาล ตาปี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 3
9 095700277 นางสาว วไิลวรรณ เกตวงษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/8
10 095700279 นางสาว ชุติมา หอมชิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700280 นางสาว ลลิตา สิงห์แจ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700281 นาง ธญัญา ชาที ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700284 นางสาว ปรางค์ทิพย์ เสนาจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700285 นางสาว ชญานิศวร์ ฉัตรทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700286 นางสาว กรรณิการ์ ปรุงเรณู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700287 นางสาว กนกอร หัสเสนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700288 นางสาว ดวงเนตร บุทธนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700291 นางสาว ธติิยากร คอระอุด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700292 นาง ลักษมน ทองค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700293 นางสาว เพลินจิตร บุญครอบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700294 นางสาว เดือนเพ็ญ ฉิมชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700295 นางสาว ทิยาพร มณีโคต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700299 นางสาว ปรานี จันทะบาล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700300 นางสาว ธนวนั กันกา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700301 นางสาว ขวญัฤทัย จันทะมาลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700302 นางสาว นพมาศ พรหมวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700302
2 095700304 นางสาว อมรรัตน์ มหาดไทย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700339
3 095700306 นางสาว จิราพร สืบชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 9
4 095700307 นางสาว กานดา เขียวรักษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700308 นางสาว ธญัญาเรศ กาญจนสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700309 นางสาว ยุธมิา ยิง่หาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700310 นางสาว รุ่งทิวา จันสายออ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700311 นางสาว ปิยนุช หน่อทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 6 พญาเร่ ชั้น 3
9 095700312 นางสาว วนิดา พุทธรักษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 2/9
10 095700314 นางสาว อมรรัตน์ ทองวรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700315 นางสาว จุฑามาศ กาญจนศรีโชติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700316 นางสาว อทิตยา พรรัตน์พรสิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700317 นางสาว อรทัย จันทะบาล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700318 นางสาว กัลยารัตน์ ไกรโภชน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700319 นางสาว โสภณา วจะสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700320 นางสาว อรพิณ เหลืองอ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700321 นางสาว ธรีนุช ศรีภกัดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700322 นางสาว จันทนา สงคราม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700326 นางสาว พิสชา อู่เจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700328 นางสาว กนกวรรณ สินสมุทร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700331 นางสาว บุญญารัตน์ อินธสิาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700335 นางสาว พัชรินทร์ นาคพุ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700336 นางสาว ศรีแพร มิสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700338 นางสาว รัชนีกรณ์ ละม่อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700339 นางสาว นงลักษณ์ ผิวทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่9



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700340 นางสาว กรกมล โมฆรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700340
2 095700341 นางสาว ภทัรวดี คงจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700370
3 095700342 นางสาว ปาลิดา กมลคร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 10
4 095700343 นางสาว ศิรินทิพย์ เมฆขุนทด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700344 นาง ดวงเดือน พรมเสน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700345 นางสาว ศิริวรรณ์ น้อยอามาตย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700346 นางสาว เพชรรัตน์ แต่เจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700347 นางสาว กัลยาณี แจ่มเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 1
9 095700348 นางสาว หนึ่งฤทัย รจนาสม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/8
10 095700349 นางสาว เพ็ญพิชชา วงัแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700350 นาง ธญัธกิานต์ แกมแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700351 นางสาว ปิยะพร ถนอมค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700353 นางสาว มนนิดา แม่นปืน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700354 นางสาว สุกัญญา แก้วพิลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700355 นางสาว สุภาภรณ์ ธกิันงา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700356 นางสาว นาฎอนงค์ ขาวผ่อง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700357 นางสาว ธญัญพัทธ์ เวสา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700359 นางสาว ธดิารัตน์ กรมท ามา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700360 นางสาว วลีนาฎ นวลแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700363 นางสาว ภสัรา ปู่พรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700364 นางสาว สุธดิา ศิระมาตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700366 นางสาว วราภรณ์ มงคลสินธุ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700367 นางสาว บุณยนุช ผุดผ่อง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700368 นางสาว รัศมี ดีนอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700370 นางสาว อาภาพร ทองดีนอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่10



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700371 นาย เมธพีจน์ เอื้อมิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700371
2 095700373 นางสาว อุมาพร ฤกษ์งาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700409
3 095700374 นาง สุนิสา สุ่มแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 11
4 095700375 นางสาว จันทร์ทิมา ภคูรองตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700376 นางสาว นภสัวรรณ คูณเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700377 นางสาว ธดิารัตน์ ภกัตรามุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700378 นาง รัชยา สุขขี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700381 นางสาว พีรญา ภมูิครสาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 1
9 095700382 นางสาว ฐิติพร เนตรดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/9
10 095700384 นางสาว ธญัญาพร ชมศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700387 นางสาว ศิลิมา ศิลารักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700388 นางสาว นฤมล ค ามูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700389 นางสาว ภญิญาพัชญ์ นาระหัด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700391 นางสาว มยุรี นัดดากูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700393 นางสาว เรณู พรหมสุวรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700394 นางสาว วรรณวสิา นาพรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700395 นางสาว รัชฎาพร เรียนทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700396 นางสาว ธญัญา พูลพิพัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700397 นางสาว นันทิดา สุนทรบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700398 นางสาว ปริดา พึ่งเกษม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700401 นางสาว นิภาวรรณ การเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700403 นางสาว สุพิศ ธานี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700405 นางสาว สุภสิสรา โพชก าเหนิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700407 นางสาว ศิริพร อรรถสาร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700409 นางสาว ปณิชา ด้วงแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
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หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700411 นางสาว รุ่งสุรีย์ มูลพร้อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700411
2 095700413 นางสาว จินดา ทองแม้น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700450
3 095700414 นางสาว นิภา พนมมรรค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 12
4 095700415 นางสาว รวพิร ฉุนกล้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700416 นาง เทียมจันทร์ ทศกรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700417 นางสาว อัญชุรี กาญจนสาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700418 นางสาว สุภคันันท์ ชื่นคุณากร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700420 นางสาว ธดิารัตน์ นาเมืองรักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 1
9 095700421 นางสาว กนกพิชญ์ ป้องอ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/10
10 095700422 นางสาว สุชาดา ทัศนาพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700423 นางสาว ปรียานุช ดีสืบชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700424 นางสาว โยธกิา บุรีรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700428 นางสาว วนีัส แสงเพิ้ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700430 นางสาว เกสรา ภมููล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700431 นางสาว รุ่งอรุณ จวนตัว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700433 นางสาว เจษฎา หาญใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700434 นางสาว ฟาติมา ไชยแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700435 นางสาว นภสัวรรณ ตันติก าธน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700439 นางสาว เบ็ญญา บุญครอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700440 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ สุชาดา ผากาเกตุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700442 นางสาว สกุลตรา แสนปัญญา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700444 นางสาว วรรณณิศา สังชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700447 นางสาว บุษรินทร์ ผลบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700448 นางสาว วราพร ต้อไธสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700450 นางสาว รัชนก มาวนั ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่12



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700451 นางสาว สุทธดิา โจทะนัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700451
2 095700452 นางสาว สุพี อินทร์ธมิาศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700482
3 095700455 นาย อดิศักด์ิ สุขเกษม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 13
4 095700456 นางสาว ชุติมา หมื่นวชิา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700457 นางสาว ลักขณา ถิน่บุญโชติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700460 นางสาว กนกวรรณ ใจสวย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700461 นาง พรรธภิา สะเภาค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700463 นางสาว พรทิวา ด้วงค าจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 2
9 095700464 นางสาว วรรณพร แต้มมณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/4
10 095700465 นางสาว อังคณา ค าสุภาพ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700466 นางสาว จินตหรา อามาตรมนตรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700467 นางสาว ธมนวรรณ ทวเีหลือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700468 นาย ประดับพงศ์ โพธิพ์ัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700469 นางสาว กิง่กาญจน์ กาต๊ิบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700470 นางสาว ชุลีกร เข็มพรหยิบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700471 นางสาว เกษรินทร์ สมสีท า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700472 นางสาว กาญจนา กันยานุช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700473 นางสาว อติกานต์ วงศ์จ าปา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700474 นางสาว วชัรินทร์ แซ่เตาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700476 นางสาว ปิยพร หาญโกทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700477 นาง อรอุษา โต๊ะหนู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700478 นางสาว ไพลิน เกียรต์ิขจิตมั่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700480 นางสาว กิตติยา ทองอ้ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700481 นางสาว ยุวนันท์ กาญจนวโิรจน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700482 นาย ศัณหณัฐปรีชา โสมศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่13



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700483 นางสาว ชฎาธร ถนอมรอด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700483
2 095700486 นางสาว ปิยาพัชร กีรติเมธาวนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700516
3 095700487 นางสาว ปิ่นสุรีย์ คงปล้ืม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 14
4 095700488 นางสาว ปณัดดา พรมเรืองเดช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700491 นางสาว สาวติรี จุใจล้ า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700492 นางสาว สุวนันท์ บรรดิษฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700493 นางสาว สุธดิา วชิัยกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700495 นางสาว จิราภรณ์ อุดชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 2
9 095700496 นางสาว กัลยา นามต๊ิบ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/6
10 095700497 นางสาว นภา แจ่มศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700498 นางสาว พัสตราภรณ์ ปาปะเก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700499 นางสาว สุวรรณาพร แป้นสอน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700500 นางสาว อรทัย นุเหมือน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700501 นางสาว เกวลี ชมบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700502 นางสาว พรนภา กิจสิริสินชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700504 นางสาว สุภาพร สายบุบผา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700505 นางสาว รุ่งรัตน์ บานแย้ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700506 นางสาว ร าเพย อินศรีจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700507 นางสาว มลฤดี ชื่นข า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700508 นางสาว เรืองรุ่ง เอี่ยมสอาด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700509 นางสาว สุกัณชญา วรรณสังข์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700511 นางสาว ศวติา ศรีปราชญ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700512 นางสาว จิตรลัดดา โมกภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700515 นางสาว ภณัฑิรา ถะเกิงสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700516 นางสาว กมลรัตน์ เทศแจ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่14



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700517 นาง กันตนา วโินทพรรษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700517
2 095700518 นางสาว ณัฐรดา ทองสุทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700545
3 095700519 นางสาว กัญญาณัฐ บุญมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 15
4 095700520 นางสาว วนิดา ทับจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700521 นางสาว อาภสัรา มีหา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700522 นางสาว ณัฐชา จ าเนียรกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700523 นาง สุพรรณี จันทร์เจ้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700524 นางสาว อภญิญา วราเมธ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 2
9 095700526 นางสาว วนิดา สัมมาพรต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/7
10 095700527 นางสาว จิตรพี บุญราศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700528 นางสาว วริศรา สายัณห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700529 นางสาว สกุณา ข าทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700530 นาย เสฎฐวฒิุ ภริมย์พลัด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700532 นาง อุบล โพนรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700533 นางสาว วรีะยา แตงไทย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700534 นางสาว แก่นจันทน์ อภยัโส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700535 นางสาว นรินทิรา แก้วตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700536 นางสาว รัตตินันท์ บุบผามะตะนัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700537 นางสาว ณฐพร ผาสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700538 นางสาว ลลิตา หลอมนาค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700540 นางสาว รสธร สวสัด์ิพุก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700542 นางสาว สุนิสา เสาใย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700543 นางสาว สุทธกิา บุญพา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700544 นางสาว มลฤดี ทิวาวลัย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700545 นางสาว อังคณา อัมราลิขิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่15



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700546 นางสาว นูรีย๊ะ หวนัสู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700546
2 095700547 นางสาว ชไมพร ทองชู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700575
3 095700548 นางสาว มาลี ท้าววรรณชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 16
4 095700549 นางสาว ศิวพร นาคสุพรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700550 นางสาว ปนัดดา แสนสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700551 นางสาว สุวมิล เพชรภู่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700552 นางสาว พัทธธ์รีา ใจแจ้ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700553 นางสาว มลนภา รัตน์ถานู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 3
9 095700554 นางสาว อรวลัย์ สุนทรอ าพล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/3
10 095700555 นางสาว ชนิกานต์ พุ่มพวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700556 นางสาว กรรณิการ์ ทองท ากิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700557 นางสาว แพรวพรรณ ละม่อม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700558 นางสาว เกลวกิา จ่าราช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700559 นางสาว กรภฏ กิมกัว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700561 นางสาว จิตติมา วงศ์จอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700563 นางสาว ฐิติรัตน์ สลุงใหญ่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700564 นางสาว สุพัตรา ราชขวญั ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700565 นางสาว วรวรรณ นาทสูงเนิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700566 นางสาว นุชบา ทิวาพัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700567 นางสาว จินนารี บุญเล้ียง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700568 นางสาว ตรีทิพย์นิภา บัวระภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700571 นางสาว ปภาดา ศิริตรานนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700572 นางสาว ลลิตา พรหมมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700573 นาง ปิยนุช จันทรขจร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700575 นางสาว กฤติยา พันธุแ์ก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่16



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700577 นางสาว ชญานี ค าเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700577
2 095700578 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ หมื่นไธสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700606
3 095700580 นางสาว วรารัตน์ เก่งเดชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 17
4 095700581 นางสาว กัลย์วรัญญ์ ภริมย์ญาณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700582 นางสาว รัชราวรรณ ค้ าชู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700583 นางสาว สุมาลี กงกาหน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700584 นาง อนงค์ ตักโพธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700585 นางสาว สุภาภรณ์ กันหา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 3
9 095700586 นางสาว ปาลิดา เสาวคนธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/2
10 095700587 นางสาว ปิยะฉัตร กระลาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700588 นางสาว สุธาริณี ศรีจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700590 นางสาว สมฤดี ธนค าดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700591 นางสาว สุธาสินี บุรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700592 นางสาว อิสราภรณ์ ทองทวี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700593 นางสาว กุสุมา คงท่าค้อ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700594 นางสาว พิมผกา สุวรรณา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700595 นางสาว ขนิษฐา ค าเสียง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700596 นางสาว รุ่งนภา เนื่องกันทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700597 นาง ดานียะห์ เจะหมะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700598 นางสาว เพ็ญนภา หูมแพง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700599 นางสาว วชิชุดา ดีกร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700602 นาง ระเบียบ เลิศปิติภากร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700604 นางสาว อรจิรา ปักกาโร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700605 นางสาว นิตยา อังคะนาวนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700606 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรพรหม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่17



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700607 นางสาว อรอุมา แสงงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700607
2 095700609 นางสาว สุขชีวา ชมพัฒนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 095700642
3 095700611 นางสาว วภิาวดี ชอบธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 18
4 095700612 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ ชารินี เกิง่ประเทศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700613 นางสาว พัชราภรณ์ สิงห์โต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700614 นางสาว ปิยวดี อภวิงษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700615 นางสาว นฤมล ผลวาวแวว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700616 นางสาว สุกัญญา ภมูิงดาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 7 สมิทคาม ชั้น 3
9 095700618 นางสาว กัญญ์วรา วาระสิทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 1/1
10 095700621 นางสาว จีรวรรณ การบรรจง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700626 นางสาว จริยา สันทาลุนัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700627 นางสาว อรอนงค์ จันทร์ชื่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700628 นางสาว รงรอง รอดศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 095700630 นางสาว วจิิตรา เสริมกล่ิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 095700632 นางสาว ดรุณี พุทธชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 095700633 นางสาว รัชนี รัตนาถ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 095700634 นางสาว ประไพพรรณ ปาวะพรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 095700635 นางสาว พรรณี เหมือนรัก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 095700636 นางสาว สุปราณี อนันตกูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 095700637 นางสาว นิภาพร แสนสุพรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 095700638 นางสาว ณัฐฐาพร คงมั่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 095700639 นางสาว มธรุส คุณหมั่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 095700640 นางสาว วมิล พูลสิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 095700641 นางสาว กันตนา คลังระหัด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700642 นางสาว วภิาดา ปะทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่18



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 095700643 นางสาว เบญจพร บุญช่วย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095700643
2 095700644 นางสาว กนกพร ดียิง่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 085700261
3 095700645 นางสาว ช่อลัดดา ศรัหะมงคล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 19
4 095700646 นางสาว วนิดา โรงอ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 095700647 นางสาว ทิพรัตน์ ศิริเวช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095700650 นางสาว ใดพร ปู่ภริมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095700651 นางสาว อัจฉรา คะเสนา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095700653 นางสาว เรวดี ศรีวงัไสย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 5 คชปุระ ชั้น 2
9 095700654 นางสาว ศิริภรณ์ แก้วประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 3/1
10 095700655 นางสาว สิริพร ทองปากพนัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 095700656 นางสาว จุฑาทิพย์ พรประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 095700657 นางสาว พัชราวณัย์ แก้วมณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 095700659 นางสาว มินตรา ปานแสงทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 035700051 นางสาว เขมสปัน ศักด์ินทีธร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 045700149 นางสาว ศศิมา ชินโน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 045700178 นาย รชต ภปูาทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 075700017 นางสาว พรทิพย์ วเิวกแวว่ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 075700050 นางสาว กชภรณ์ สายันเกณะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 085700027 นางสาว จุฑามาศ สุขชัยพงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 085700067 นางสาว อุไลวรรณ คิดวอ่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 085700073 นางสาว นุชจรี วงศ์เมือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 085700190 นาง สุพรรษา พุฒสูงเนิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 085700193 นาง สุกัญญา ทิพย์นนท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 085700260 นางสาว อาทิตยา ภธูานี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 085700261 นางสาว พรพิมล สีหาฤทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่19



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 085700269 นางสาว นิภาพร ก๋าเร็ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 085700269
2 085700370 นางสาว นุชจรีย์ สวสัดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 565700403
3 085700384 นางสาว ปาริชาติ กุลศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 20
4 175700229 นาง เบญจวรรณ วนัสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 175700617 นาง รัศมี อ้นบุญเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 215700121 นางสาว วรีฉัตร พิทักษ์ทรัพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 215700761 นาง สุนิสา ฟอกสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 215700869 นางสาว สุธาฬิณี แวน่ประชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 5 คชปุระ ชั้น 2
9 215701227 นางสาว สุนิสา เตนรัมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้อง 3/2
10 215701315 นางสาว จิราวรรณ์ อยูเ่ย็น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 215701689 นางสาว นาฏอนงค์ ขอรวมกลาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 285700147 นางสาว สุกานดา ค านอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 285700447 นางสาว ลัดดา การเพียร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 285700549 นางสาว จิราวรรณ บัวชุม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 305700128 นางสาว เจนจิรา วงค์สารโพธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 315700113 นางสาว น้ าเพชร เงาแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 375700082 นางสาว กัลยรัตน์ ทรงเผ่า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 405700204 นางสาว นริศรา อยูย่ืน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 405700304 นางสาว สุพรรณี วงัคีรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 435700040 นางสาว กาญจนาพร นะตะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 505700070 นางสาว กฤษณา สุริกัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 505700102 นางสาว ทิพวรรณ ตาติจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 505700275 นางสาว กมลกานต์ อาคมพัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 565700382 นางสาว นิภาพร พิมพ์ชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 565700403 นางสาว พัชรี ศรีมงคล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่20



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 4  โรงเรยีนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ที่

1 605700180 นางสาว วนิดา ไผ่สมบูรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 605700180
2 635700038 นางสาว เบญจวรรณ หมอนสวสัด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 785700014
3 635700074 นางสาว ลลิตา แก้วมณี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ 21
4 635700261 นางสาว ประภาศิริ ศรีเตชะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

5 675700054 นางสาว พชรกมล นาคหนองหาญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 785700014 นางสาว ศศิประภา เพ็งแจ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอพนัสนิคม

จังหวดัชลบุรี
อาคาร 5 คชปุระ ชั้น 2
ห้อง 3/3

 สนามสอบที ่4 หนา้ที ่21



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
1 090500007 นางสาว กิง่กาญจน์ ไขศรีแก้ว ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500007
2 090500010 นางสาว สกุลทพิย์ สิงหเ์งา ภาษาจนี ถึง 090500058
3 090500011 นางสาว รุ่งพตัรา หงษส์วัสด์ิ ภาษาจนี หอ้งสอบที่ 1
4 090500012 นางสาว มณีรัตน์ นึกไฉน ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090500015 นางสาว ปาริฉัตร ธาราดล ภาษาจนี ต าบลกุฎโง้ง
6 090500018 นางสาว นงคราญ แสงเพิ่ม ภาษาจนี อ าเภอพนัสนิคม
7 090500021 นางสาว ภสัสร ศิริวรรณ ภาษาจนี จงัหวัดชลบรีุ
8 090500022 นางสาว พชัรี แก้วแจม่ ภาษาจนี อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 532
9 090500023 นางสาว นุชณภา ดงเกิด ภาษาจนี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090500025 นางสาว ธิฐิภา ภสีูเขียว ภาษาจนี
11 090500027 นางสาว ปริยฎา ลาภกัดี ภาษาจนี
12 090500029 นางสาว ปภสัรา ฉิมพงษ์ ภาษาจนี
13 090500033 นางสาว พรเพญ็ เทยีนทอง ภาษาจนี
14 090500036 นางสาว กัลยารัตน์ ไชยศิลป์ ภาษาจนี
15 090500037 นางสาว กัญญภทัร บณัฑิต ภาษาจนี
16 090500038 นางสาว จดิาภา ทา้วขุนทอง ภาษาจนี
17 090500046 นางสาว ปณุภลิาส ล้ีพพิฒันปญัญา ภาษาจนี
18 090500047 นาย กิตติชัย ประเสริฐ ภาษาจนี
19 090500050 นางสาว ปฐมาภรณ์ เนียมศิริ ภาษาจนี
20 090500052 นางสาว รัชญา ก๋าเร็ว ภาษาจนี
21 090500053 นางสาว เพญ็พชิชา พงษห์สับรรณ์ ภาษาจนี
22 090500054 นางสาว กนกพร ทองหล่อ ภาษาจนี
23 090500055 นาย กิตต์ิธนัตถ์ ธีระวิทย์ ภาษาจนี
24 090500056 นางสาว มณีรัตน์ งอยปดัพนัธ์ ภาษาจนี
25 090500058 นางสาว อินทริา อาวรณ์ ภาษาจนี

เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

สนามสอบที ่5 หนา้  1



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ
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ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090500060 นางสาว ภทัรพร วิริยะไกรกุล ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500060
2 090500063 นางสาว กวินทพิย์ อินท า ภาษาจนี ถึง 090500102
3 090500065 นางสาว ศรุตยา เปี่ยมคุณภทัร ภาษาจนี หอ้งสอบที่ 2
4 090500066 นางสาว สุนิสา ลีซือ ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090500067 นางสาว ปรียานุช ใจจรูญ ภาษาจนี ต าบลกุฎโง้ง
6 090500068 นางสาว ทพิวรรณ ดาเปรม ภาษาจนี อ าเภอพนัสนิคม
7 090500071 นางสาว ชุติมา อ่ าอ้น ภาษาจนี จงัหวัดชลบรีุ
8 090500072 นางสาว นิตยา เสริมศรี ภาษาจนี อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 533
9 090500074 นางสาว สิริรัตน์ บญุสะอาด ภาษาจนี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090500080 นางสาว ไข่มุก ต้ังจติรเจริญ ภาษาจนี
11 090500084 นางสาว ดารณี ต่อระบลิ ภาษาจนี
12 090500085 นางสาว อิงกมล บญุทวี ภาษาจนี
13 090500086 นางสาว ธัณยารัตน์ ศิริปี ภาษาจนี
14 090500087 นาง ศิริกาญจน์ ปะนัดสาโก ภาษาจนี
15 090500088 นางสาว อรวรรณ พลสุด ภาษาจนี
16 090500089 นางสาว ผกาภรณ์ เทพพทิกัษ์ ภาษาจนี
17 090500090 นางสาว ณัฐริกา ค าจนัทร์ ภาษาจนี
18 090500091 นาย อนันตศักด์ิ บญุจงู ภาษาจนี
19 090500092 นางสาว ศิริญญา หนาแน่น ภาษาจนี
20 090500093 นางสาว เสาวลักษณ์ ชูกาว ภาษาจนี
21 090500094 นางสาว สุธัญญา ค าดี ภาษาจนี
22 090500097 นางสาว อนงค์นุช แพงไธสง ภาษาจนี
23 090500098 นางสาว เจมิขวัญ เชือ้สุข ภาษาจนี
24 090500099 นางสาว ธัญลักษณ์ วิเชียรพงษ์ ภาษาจนี
25 090500102 นางสาว น้ าทพิย์ สิงหล์อ ภาษาจนี
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090500103 นางสาว รันภทัร นุตรักษา ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500103
2 090500105 นาย พรเทพ แซ่ตี ภาษาจนี ถึง 090500141
3 090500106 นาย วรเมธ ฮ่วมกี่ ภาษาจนี หอ้งสอบที่ 3
4 090500107 นางสาว สุนิสา กันยา ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090500108 นางสาว เปรมวดี บญุกลางศรี ภาษาจนี ต าบลกุฎโง้ง
6 090500109 นางสาว ลูกนก พสิสวง ภาษาจนี อ าเภอพนัสนิคม
7 090500110 นางสาว สุกัญญา เพง็เก่ง ภาษาจนี จงัหวัดชลบรีุ
8 090500111 นางสาว ชุลีพร เหล่าตระกูล ภาษาจนี อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 534
9 090500114 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรกช ทวิวัฒน์ ภาษาจนี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090500115 นางสาว อมรรัตน์ จงึสุขสมสวัสด์ิ ภาษาจนี
11 090500117 นาย ธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ ภาษาจนี
12 090500120 นางสาว จฑุามาศ อมรพรรณพงศ์ ภาษาจนี
13 090500122 นางสาว จริภทัร รัฐสมุทร ภาษาจนี
14 090500124 นางสาว พรรณิดา โยธาภาณุมาศ ภาษาจนี
15 090500125 นางสาว สุภคัตา บญุอุม้ ภาษาจนี
16 090500126 นางสาว ญาณิศา สกุลวงศ์ธนา ภาษาจนี
17 090500128 นางสาว ภณัฑิรา ชัยชนะ ภาษาจนี
18 090500129 นางสาว กมลทพิย์ ค าเสียง ภาษาจนี
19 090500131 นางสาว กวิสรา สมภกัดี ภาษาจนี
20 090500132 นางสาว พชิญา บบุผารัตน์ ภาษาจนี
21 090500134 นางสาว สโรชา ชูศรีชัย ภาษาจนี
22 090500135 นางสาว วรกมล คชเดช ภาษาจนี
23 090500136 นางสาว เปมิกา เต็งประกอบกิจ ภาษาจนี
24 090500138 นาง ภทัชริญา เมนะเนตร ภาษาจนี
25 090500141 นางสาว วิจติรา ณ พทัลุง ภาษาจนี
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090500142 นาย สหชัย เขตรดง ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500142
2 090500143 นางสาว พชิญา โพธิ์ทอง ภาษาจนี ถึง 090500184
3 090500145 นางสาว ณัฐกฤตา เข็มจนัทร์ ภาษาจนี หอ้งสอบที่ 4
4 090500149 นางสาว พริญาณ์ สาลี ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090500153 นางสาว พกัตร์สุวรรณ จมุจนัทร์ ภาษาจนี ต าบลกุฎโง้ง
6 090500154 นางสาว พมิผกา เตจะ๊ฝ้ัน ภาษาจนี อ าเภอพนัสนิคม
7 090500155 นางสาว ดวงกมล สว่างแจง้ ภาษาจนี จงัหวัดชลบรีุ
8 090500156 นางสาว ลัดดาวัลย์ ช้างชาวนา ภาษาจนี อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 535
9 090500157 นาย ต้นตะวัน สุวรรณ ภาษาจนี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090500158 นางสาว พชัราภา หงษส์าม ภาษาจนี
11 090500161 นางสาว นิศากร พกิุล ภาษาจนี
12 090500162 นางสาว ศรัญญา หนูเขียว ภาษาจนี
13 090500163 นางสาว ภทัรา จรูญรัตน์ ภาษาจนี
14 090500164 นางสาว รุ่งรัตน์ รุ่งสว่าง ภาษาจนี
15 090500165 นางสาว นัฏฐา ชัน้สกุล ภาษาจนี
16 090500167 นางสาว ชุติภา กันดา ภาษาจนี
17 090500169 นางสาว ศศิธร บญุมาก ภาษาจนี
18 090500170 นางสาว วันวิสาข์ ธนรัตนานนท์ ภาษาจนี
19 090500175 นางสาว ถนอมรัตน์ แซ่ทั้ง ภาษาจนี
20 090500176 นางสาว วนิดา มะธุระ ภาษาจนี
21 090500177 นางสาว อรุณรัตน์ ตานะ ภาษาจนี
22 090500178 นางสาว เจนจริา ดาวใส ภาษาจนี
23 090500181 นางสาว ธัญลักษณ์ การสมทบ ภาษาจนี
24 090500183 นางสาว อรนิภา เยซอกู่ ภาษาจนี
25 090500184 นางสาว อ าภา อยูส่น ภาษาจนี
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090500185 นาย ชัยธวัช ช่างแกะ ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500185
2 090500186 นาย ฤทธิชัย แก้วละมุล ภาษาจนี ถึง 090500219
3 090500187 นางสาว บรัุสกร เสนานอก ภาษาจนี หอ้งสอบที่ 5
4 090500188 นางสาว สุธิมา จรเจนวุฒิ ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090500189 นางสาว เปมิกา สีเสวกเดชา ภาษาจนี ต าบลกุฎโง้ง
6 090500191 นางสาว บรุพร ผาสุข ภาษาจนี อ าเภอพนัสนิคม
7 090500193 นางสาว พรีญา สีหา ภาษาจนี จงัหวัดชลบรีุ
8 090500196 นางสาว กฤษญาภรณ์ ธรรมโหร ภาษาจนี อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 536
9 090500197 นางสาว อรุโณทยั กล่ินประทมุ ภาษาจนี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090500199 นางสาว กุหลาบแก้ว เสริมวิเศษ ภาษาจนี
11 090500200 นางสาว เกวลิน สุพรรณชาติ ภาษาจนี
12 090500201 นาง เสาวลักษณ์ ทรงกลด ภาษาจนี
13 090500202 นางสาว อุม้บญุ เกตุศิลป์ ภาษาจนี
14 090500203 นางสาว ปาวีณา โพธิ์ศรี ภาษาจนี
15 090500204 นางสาว อิงอรุณ พงษเ์กษม ภาษาจนี
16 090500205 นางสาว รุจรัิตน์ ก าลังงาม ภาษาจนี
17 090500206 นางสาว ศุภรัสมิ์ บญุส่ง ภาษาจนี
18 090500209 นางสาว ชญานิศ เกรียงธีรศร ภาษาจนี
19 090500211 นางสาว สุภาพร วรวิสันต์ ภาษาจนี
20 090500214 นางสาว พชรพร ใสสอาด ภาษาจนี
21 090500215 นางสาว ลภสัรากรณ์ พงษติ์ยานนท์ ภาษาจนี
22 090500216 นางสาว สุขหทยั จติรบรรจง ภาษาจนี
23 090500217 นางสาว มาลี ทศิกุลสว่าง ภาษาจนี
24 090500218 นางสาว มัลลิกา ศิริสวัสด์ิ ภาษาจนี
25 090500219 นางสาว จฑุาทพิ ดินด ารงกุล ภาษาจนี

สนามสอบที ่5 หนา้  5



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100002 นางสาว จริาพร ทพินัด คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100002
2 090100004 นางสาว นุชนารถ เชิดชู คณิตศาสตร์ ถึง 090100038
3 090100005 นางสาว ยสุตมา มักคะเนมี คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 6
4 090100006 นางสาว ศิรประภา ปาระเคน คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100007 นางสาว ภมูิรินทร์ ยอดปะนัน คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100008 นาย ณัฐวัตร ปุ้งคง คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100011 นางสาว ศศิมา ปญัจวิกรม คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100013 นางสาว นฤมล มากูล คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 3 หอ้ง 537
9 090100014 นางสาว พรพมิล กุลทองค า คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100016 นางสาว สุดารัตน์ จลุดิษฐ์ คณิตศาสตร์
11 090100017 นางสาว กรรณิการ์ รานอก คณิตศาสตร์
12 090100019 นางสาว เมธิญา พกุหอ้ย คณิตศาสตร์
13 090100020 นางสาว ภรณ์วรัณต์ พวงจนัทร์ คณิตศาสตร์
14 090100021 นางสาว วาสนา ดาวัลย์ คณิตศาสตร์
15 090100022 นางสาว กฤติยา ฝ่ายขันธ์ คณิตศาสตร์
16 090100023 นาย ขจรศักด์ิ เนตรหาญ คณิตศาสตร์
17 090100024 นางสาว ปฐัยา มีสุข คณิตศาสตร์
18 090100025 นางสาว ชัชชวรรณ ขจรไชยกูล คณิตศาสตร์
19 090100027 นาย วีระพงษ์ ระหาร คณิตศาสตร์
20 090100030 นางสาว ณัฐฐาพร เสนนันตา คณิตศาสตร์
21 090100031 นางสาว ณัฐธิดา บตุรมี คณิตศาสตร์
22 090100033 นางสาว กันต์ฤทยั ปั๋นเกีย๋ง คณิตศาสตร์
23 090100035 นางสาว อรสา ประโลม คณิตศาสตร์
24 090100037 นางสาว ปริญญา เเก่นสนธ์ คณิตศาสตร์
25 090100038 นางสาว วิลาวรรณ พรหมทา คณิตศาสตร์
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100039 นางสาว อาทติยา สะแม คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100039
2 090100041 นางสาว ผกามาศ บญุทอง คณิตศาสตร์ ถึง 090100071
3 090100042 นางสาว สมจติร ท าทอง คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 7
4 090100043 นาย ชวัลกร สังขเภศ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100044 นาย กนกศักด์ิ บญุเพง็พฒัน์ คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100046 นางสาว นวพร พมิแพร คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100047 นางสาว สุพตัรา พมิตะวงค์ คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100048 นางสาว จนัทรกานต์ ว่องไว คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 541
9 090100049 นาย ณัฐพล เจตกาลบญุชู คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100050 นางสาว พทัธวรรณ อุบลโรจน์รัศมี คณิตศาสตร์
11 090100052 นาย ณัฐวุฒิ แน่นอุดร คณิตศาสตร์
12 090100053 นางสาว นุสรา ตองติรัมย์ คณิตศาสตร์
13 090100054 นางสาว อัญชนาริน คีรีเขียว คณิตศาสตร์
14 090100057 นางสาว กนกวรรณ หลินลาโภ คณิตศาสตร์
15 090100058 นางสาว จรัญญา เทยีบสิงห์ คณิตศาสตร์
16 090100059 นางสาว สุวรรณภา สุดาทพิย์ คณิตศาสตร์
17 090100060 ว่าที่ร.ต.หญิง สุชาดา เพง็แจม่ คณิตศาสตร์
18 090100061 นางสาว พรนิภา สีหานาม คณิตศาสตร์
19 090100062 นาย ภทัรนันท์ อิม่กลาง คณิตศาสตร์
20 090100064 นาย วัชรพงษ์ ภผูาแพว คณิตศาสตร์
21 090100065 นางสาว ปภสัสร บญุลา คณิตศาสตร์
22 090100066 นางสาว ณัฐกานต์ เทวะโลก คณิตศาสตร์
23 090100067 นาย กฤษฎิธ์นทตั ทา้วม่วง คณิตศาสตร์
24 090100070 นางสาว วิลาสินี สวัสดิวงศ์ คณิตศาสตร์
25 090100071 นาย พรเทพ แถมมัน่ คณิตศาสตร์
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100072 นางสาว ชนัญชิดา โสขันตี คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100072
2 090100073 นางสาว จฑุารัตน์ ดอกบวั คณิตศาสตร์ ถึง 090100107
3 090100074 นางสาว สุรีมาศ ผลสุข คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 8
4 090100075 นางสาว กุหลาบ ผลาจนัทร์ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100076 นางสาว นภวรรณ ทองแก้ว คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100078 นางสาว กัญญารัตน์ อนุวงษา คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100079 นางสาว บษุบาวรรณ นามดี คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100080 นางสาว กานต์ธิดา ศรีสุวรรณ คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 542
9 090100081 นางสาว นันทนา จนัทร์เพญ็ คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100082 นางสาว ชลธิชา สมสนุก คณิตศาสตร์
11 090100083 นางสาว ดาลิกา แก้วจนัทร์ คณิตศาสตร์
12 090100087 นางสาว ภทัรนันท์ ปญัโญ คณิตศาสตร์
13 090100089 นางสาว จฑุารัตน์ ทองค า คณิตศาสตร์
14 090100092 นางสาว ยพุนิ ปจัจยัโคถา คณิตศาสตร์
15 090100094 นางสาว อนันตรา แสงจนัทร์ คณิตศาสตร์
16 090100095 นางสาว เกตุสุดา บญุมา คณิตศาสตร์
17 090100096 นางสาว จริารัตน์ สายเนตร คณิตศาสตร์
18 090100097 นาย สถิตย์ มารมย์ คณิตศาสตร์
19 090100098 นางสาว จฑุารัตน์ คลังระหดั คณิตศาสตร์
20 090100099 นางสาว ชลิตา ศรีเมือง คณิตศาสตร์
21 090100102 นาย ณัฐวุฒ เจริญวงษา คณิตศาสตร์
22 090100103 นางสาว สุปรียา ครุธพนัธ์ คณิตศาสตร์
23 090100105 นางสาว ปรียาภรณ์ วงศ์เกียรติขจร คณิตศาสตร์
24 090100106 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจอืจนัทร์ คณิตศาสตร์
25 090100107 นางสาว พชัรี จนัทรสิงห์ คณิตศาสตร์
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100108 นางสาว วณิชา สิทธิมาศ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100108
2 090100109 นางสาว อัสชาวดี ยอดไธสง คณิตศาสตร์ ถึง 090100154
3 090100110 นางสาว ชนิสรา คล้ายแจง้ คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 9
4 090100111 นางสาว อ าภา เทพบดุดี คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100112 นางสาว ศิริพร เสาะสืบงาม คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100113 นาง จรีภา คชสีห์ คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100116 นาย กพล ธูปบชูา คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100119 นางสาว พรรณนิพา เที่ยงตรง คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 543
9 090100122 นางสาว สุกัญญา วงศ์สุรินทร์ คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100123 นางสาว นนทพร ภเูพง็ใจ คณิตศาสตร์
11 090100124 นางสาว กัลยรัตน์ พมุมาวิน คณิตศาสตร์
12 090100126 นางสาว สุฑารัตน์ ชืน่ชอบ คณิตศาสตร์
13 090100127 นางสาว กรกมล บาฬี คณิตศาสตร์
14 090100128 นางสาว สุนิตา ข าสด คณิตศาสตร์
15 090100129 นางสาว ศิริพร ออมชมภู คณิตศาสตร์
16 090100130 นางสาว จริาภา ปั้นทอง คณิตศาสตร์
17 090100131 นางสาว จติตราภรณ์ วิเศษศักด์ิ คณิตศาสตร์
18 090100142 นางสาว สิริลักษณ์ ยเุจริญ คณิตศาสตร์
19 090100144 นางสาว รักษณาลี ประยงค์หอม คณิตศาสตร์
20 090100147 นาย วรรณพงษ์ พรจนัทกึ คณิตศาสตร์
21 090100148 นางสาว ลภสัรดา ขาวผิว คณิตศาสตร์
22 090100150 นาย นายคัมภร์ี เมียดเตียบ คณิตศาสตร์
23 090100151 นางสาว ชฎารัตน์ ทรัพยอ์นุกูล คณิตศาสตร์
24 090100152 นางสาว กนกวรรณ พนัธ์ค า คณิตศาสตร์
25 090100154 นางสาว ศิรินทร์ พงศ์รุ่งเรืองชัย คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  9



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100155 นางสาว ภารดี ทนทาน คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100155
2 090100156 นางสาว บตุรจรี มาสุข คณิตศาสตร์ ถึง 090100185
3 090100157 นางสาว ชนันทธ์ิดา ทพิยธ์นภทัรคุณ คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 10
4 090100158 นางสาว จนิต์นิภา แพนกุดเรือ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100159 นางสาว นิติญา เง็บสูงเนิน คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100160 นางสาว พรพมิล ธารบญุ คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100161 นางสาว พมิพช์นก สมศรี คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100162 นางสาว กาญณัฐ พวกพลูดี คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 544
9 090100163 นางสาว วิจติรา นุ่นขาว คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100164 นาย ธนากร เล่ืองวิจติรสกุล คณิตศาสตร์
11 090100165 นางสาว กุลธิดา ทบัทมิศรี คณิตศาสตร์
12 090100166 นางสาว รสิตา วรรณรัตน์ คณิตศาสตร์
13 090100167 นางสาว มาวิการ์ เจะ๊หมัด คณิตศาสตร์
14 090100169 นางสาว จนัทร์เพญ็ จติจกัร คณิตศาสตร์
15 090100170 นางสาว นภาพร สุขาวงศ์ คณิตศาสตร์
16 090100172 นางสาว พชิญาพร ระพกีุล คณิตศาสตร์
17 090100174 นาย กิตติพฒัน์ อิทธิไกวัล คณิตศาสตร์
18 090100175 นาย วัชรวิทย์ ไชยพะยวน คณิตศาสตร์
19 090100176 นางสาว ปาริฉัตต์ จนัทร์กระจา่ง คณิตศาสตร์
20 090100177 นางสาว สุนิสา พลหาญ คณิตศาสตร์
21 090100178 นางสาว อาอีเสาะ นิเด คณิตศาสตร์
22 090100179 นางสาว มินตรา ชัยสายณัห์ คณิตศาสตร์
23 090100181 นางสาว กัญญารัตน์ ธาตุทอง คณิตศาสตร์
24 090100183 นางสาว ปลารี เครือจนัทร์ คณิตศาสตร์
25 090100185 นางสาว อลิษา สีทา คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  10



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100186 นางสาว จริาภา ยดึพวก คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100186
2 090100187 นาย โชคชัย จติสุรผล คณิตศาสตร์ ถึง 090100220
3 090100188 นางสาว ชฎาพร โสเพง็ คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 11
4 090100189 นางสาว ศศิธร ขันแข็ง คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100190 นาย อรรถนนท์ ทั่งทอง คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100191 นาย อัจฉยะ แซ่แต้ คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100192 นาย ธนกร ไมตรี คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100194 นางสาว รัตนาภรณ์ แคล้วคลาด คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 545
9 090100195 นางสาว นิตยา ศิลงาม คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100196 นางสาว นรินทร สุทธิประภา คณิตศาสตร์
11 090100197 นางสาว สุพตัรา ยวดขุนทด คณิตศาสตร์
12 090100199 นางสาว อมราพร ศรีอริยนันท์ คณิตศาสตร์
13 090100201 นางสาว จริาพร ค าแสด คณิตศาสตร์
14 090100204 นาย พชิญวัฒน์ สังข์วงษ์ คณิตศาสตร์
15 090100205 นางสาว ศรีนภา เพยีรกล้า คณิตศาสตร์
16 090100206 นาย เนติพงษ์ เพาะนาไร่ คณิตศาสตร์
17 090100208 นางสาว จริาภรณ์ เกือ้กกูล คณิตศาสตร์
18 090100209 นางสาว นพภารัตน์ เขือ่นเปก๊ คณิตศาสตร์
19 090100210 นางสาว เพยีงขวัญ รางน้อย คณิตศาสตร์
20 090100211 นางสาว พรพมิล ศรีบญุมา คณิตศาสตร์
21 090100213 นางสาว กัญญ์กุลณัช จนัทนะเกษมพงศ์ คณิตศาสตร์
22 090100214 นางสาว ภทัรวรรณ บญุพทิกัษ์ คณิตศาสตร์
23 090100216 นางสาว สมจติร ทานวด คณิตศาสตร์
24 090100217 นางสาว ดวงนภา กรัตพงษ์ คณิตศาสตร์
25 090100220 นางสาว น้ าฝน กิง่ก้าน คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  11



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100221 นางสาว สุชานันท์ กิตยารักษ์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100221
2 090100222 นางสาว อมรรัตน์ เรืองฉาย คณิตศาสตร์ ถึง 090100252
3 090100223 นางสาว จริาวรรณ ชูนาวา คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 12
4 090100224 นางสาว ธิดา จริตรัมย์ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100225 นางสาว พมิพท์พิย์ สุรมาตย์ คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100226 นางสาว ชิดชนก แสงชะอุม่ คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100227 นางสาว จริาวรรณ เชือกรัมย์ คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100228 นางสาว อัญชลี แก้วกลม คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 546
9 090100230 นางสาว ลลิตา สิงหม์ี คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100235 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริฉัตร ฤทธิ์บวั คณิตศาสตร์
11 090100236 นางสาว ภทัรวดี ค าภร์ี คณิตศาสตร์
12 090100237 ว่าที่ ร.ต. หญิง กันต์สินี ศรีวิบลูย์ คณิตศาสตร์
13 090100238 นางสาว สุดาพร หล าค า คณิตศาสตร์
14 090100239 นาง เบญจมาศ กะรัตน์ คณิตศาสตร์
15 090100241 นางสาว ณีรนุช ค านัล คณิตศาสตร์
16 090100242 นางสาว สกาวฟา้ ปาวารี คณิตศาสตร์
17 090100243 นางสาว สุชาดา มีดินด า คณิตศาสตร์
18 090100244 นางสาว ปภสัรา อัจนา คณิตศาสตร์
19 090100245 นางสาว จรรยพร จรัสแสง คณิตศาสตร์
20 090100246 นางสาว เบญจลักษณ์ ภสูามารถ คณิตศาสตร์
21 090100247 นางสาว สุนารี ผมหอม คณิตศาสตร์
22 090100249 นาย เอนก มุกดา คณิตศาสตร์
23 090100250 นาย สุรศักด์ิ สร้อยจติร คณิตศาสตร์
24 090100251 นางสาว จริาวรรณ พนูสิน คณิตศาสตร์
25 090100252 นางสาว จนัจริา แน่นนันท์ คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  12



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100254 นาย วชิรพล ไกรลาศ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100254
2 090100255 นางสาว ชนาภา ทองสุทธิ คณิตศาสตร์ ถึง 090100284
3 090100256 นางสาว พรรณบปุผา นิลพริก คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 13
4 090100257 นาย ทศพล บญุกัณฑ์ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100258 นางสาว อัญชลี สีทา คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100259 นางสาว บญุพทิกัษ์ ตาลอุทยั คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100260 นางสาว วนิดา วิเวก คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100261 นางสาว สุภาพร จนัตรีชา คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 547
9 090100262 นาย ศราวุธ แดนดงเมือง คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100263 นางสาว อารีรัตน์ ล้อมสุข คณิตศาสตร์
11 090100265 นางสาว พกิุลทอง พมิูลชาติ คณิตศาสตร์
12 090100266 นางสาว ทศัรีกรณ์ สายเสมา คณิตศาสตร์
13 090100267 นางสาว ชลธิดา บญุราศรี คณิตศาสตร์
14 090100268 นางสาว วรรณิดา วรรธนรียชาติ คณิตศาสตร์
15 090100271 นางสาว ศิรินภา ทบัทอง คณิตศาสตร์
16 090100272 นางสาว สุนทรี มาล าปาง คณิตศาสตร์
17 090100274 นางสาว เสาวลักษณ์ บญุเศษ คณิตศาสตร์
18 090100275 นางสาว ประดับดาว นนทะพนัธ์ คณิตศาสตร์
19 090100276 นางสาว พมิณชฬี สียา คณิตศาสตร์
20 090100277 นางสาว ภสัราภรณ์ มีบญุ คณิตศาสตร์
21 090100279 นางสาว วรรณพร เมืองโคตร คณิตศาสตร์
22 090100281 นางสาว จฑุาทพิย์ ผาเพชร คณิตศาสตร์
23 090100282 นางสาว อารียา สิทธิวงศ์สิน คณิตศาสตร์
24 090100283 นางสาว ภทัราภรณ์ ใจเยน็ คณิตศาสตร์
25 090100284 นางสาว พฒัทริา โคตศิริ คณิตศาสตร์
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100286 นาย กริษณุ ไชยวงษ์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100286
2 090100290 นางสาว นิสาอร เหมือนมาตย์ คณิตศาสตร์ ถึง 090100319
3 090100292 นาย จาตุรงค์ รัชตสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 14
4 090100293 นางสาว ศจพีร ทดักระโทก คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100294 นางสาว อนัญญา พมิศร คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100296 นางสาว สุดา ศรีประสาน คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100297 นางสาว วีระนุช มาตุ้ม คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100298 นางสาว ดาราวัลย์ ปวงค า คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 548
9 090100299 นางสาว ศันสนีย์ หมืน่จ านงค์ คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100300 นางสาว สมฤดี โพธิ์อุย้ คณิตศาสตร์
11 090100301 นางสาว เพลินพลิม มังกร คณิตศาสตร์
12 090100302 นางสาว ฉัตราภรณ์ ชลเดช คณิตศาสตร์
13 090100303 นางสาว รินทร์ทพิย์ ด่านขุนทด คณิตศาสตร์
14 090100304 นางสาว เยาวรัตน์ ค าภกัดี คณิตศาสตร์
15 090100306 นาย เดชาพล นัทธีเขต คณิตศาสตร์
16 090100307 นางสาว ปาริฉัตร ถาวรผล คณิตศาสตร์
17 090100308 นางสาว กิตติยาพร คุณสมบติั คณิตศาสตร์
18 090100309 นาย กิตติสาร กระโพธิ์ คณิตศาสตร์
19 090100310 นางสาว เยาวลักษณ์ บญุขาว คณิตศาสตร์
20 090100311 นาง อณัญญา ทองทมุ คณิตศาสตร์
21 090100314 นางสาว กุลนิภา อินธิพนัธ์ คณิตศาสตร์
22 090100315 นางสาว ชุติมา อุน่ศิลป์ คณิตศาสตร์
23 090100317 นางสาว อภญิญา กองทรัพย์ คณิตศาสตร์
24 090100318 นางสาว จตุพร สุภาพ คณิตศาสตร์
25 090100319 นางสาว มยรีุ ดวงภมร คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  14



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090100320 นางสาว กรรณิกา สมบติั คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 090100320
2 090100321 นางสาว อิสราณี พค้ิิว คณิตศาสตร์ ถึง 210100102
3 090100322 นางสาว กนกวรรณ แคล่วคล่อง คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 15
4 090100323 นาย จตุรวิทย์ โสมทพัมอญ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 090100325 นางสาว จเรย์ สีโอ คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 090100326 นางสาว ชลธิชา ทองสุข คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 090100328 นางสาว ภทัรทยิา สุทธิพงษ์ คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 090100329 นางสาว นุสรา เสนจนัทร์ คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 4 หอ้ง 549
9 090100330 นางสาว นุชนาถ กล่ินหอมหวล คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 090100331 นางสาว นารีรัตน์ ประสมสาสตร์ คณิตศาสตร์
11 090100332 นางสาว จรีาภรณ์ บรีุแก้ว คณิตศาสตร์
12 090100333 นางสาว บญุญารักษ์ ผิวข า คณิตศาสตร์
13 060100200 นางสาว ปณิฑิราภรณ์ มิฉะ คณิตศาสตร์
14 080100162 นางสาว ภาวินี พมิพโ์คตร คณิตศาสตร์
15 080100182 นางสาว ขนิษฐา จอกสถิตย์ คณิตศาสตร์
16 080100183 นางสาว ลภสัรดา สร้อยสน คณิตศาสตร์
17 110100080 นางสาว สุกัญญา เฟื่องแดน คณิตศาสตร์
18 140100135 นาย รติ ค าจนัทร์ คณิตศาสตร์
19 140100240 นาย สิทธิชัย กูนาธรรม คณิตศาสตร์
20 150100058 นางสาว รัยมีย่์ นิลสกุล คณิตศาสตร์
21 190100007 นางสาว อรอุมา พสุรัตน์ คณิตศาสตร์
22 190100018 นางสาว เหมียวดี สระเงินสิงห์ คณิตศาสตร์
23 200100079 นาย นันทวัฒน์ จามน้อยพรม คณิตศาสตร์
24 200100118 นางสาว เกสรา โคตรพรม คณิตศาสตร์
25 210100102 นางสาว ธาดารัตน์ กึกขุนทด คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  15



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 210100244 นางสาว อณิมา แซ่ล้ี คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 210100244
2 210100387 นางสาว ชฎาพร ทกัษณิ คณิตศาสตร์ ถึง 690100252
3 210100510 นางสาว รุ่งฤดี ปสัสาสิงห์ คณิตศาสตร์ หอ้งสอบที่ 16
4 210100562 นางสาว กรณิศ แข็งขัน คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 280100102 นาย ณัฐพล โพธาริทร์ คณิตศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 280100140 นาง อัจฉราพร ด ารงเชือ้ คณิตศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 280100141 นาย ทนิวัฒน์ ด ารงเชือ้ คณิตศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 280100207 นางสาว ปยิพร สัตยซ้์ า คณิตศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 551
9 400100142 นางสาว ภทัราภรณ์ อินธิบาล คณิตศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 440100028 นาย ฉลองราช อุวอง คณิตศาสตร์
11 440100040 นางสาว สถาพร พรหมเสนา คณิตศาสตร์
12 480100002 นางสาว พรรษกร ประเสริฐสังข์ คณิตศาสตร์
13 480100060 นาย ภานุพงศ์ ลีชาค า คณิตศาสตร์
14 480100130 นางสาว จนัธิรา นนทภา คณิตศาสตร์
15 500100163 นางสาว โชติมนต์ จานดี คณิตศาสตร์
16 500100184 นางสาว ธัญณิชา อุปะทะ คณิตศาสตร์
17 560100115 นางสาว สาวิตรี ศิริสุวรรณ คณิตศาสตร์
18 560100116 นางสาว รัตนากร รับรอง คณิตศาสตร์
19 560100233 นางสาว อุไรวรรณ แพทยม์ด คณิตศาสตร์
20 630100049 นาย นัฐวุฒิ บ ารุงเพชร คณิตศาสตร์
21 630100123 นางสาว อัญชลี ศรีเพชร คณิตศาสตร์
22 670100172 นางสาว วิกานดา ยอ้นใจทนั คณิตศาสตร์
23 690100008 นางสาว สุภาพร สิงคเสลิต คณิตศาสตร์
24 690100211 นางสาว นภสันันท์ บญุเสก คณิตศาสตร์
25 690100252 นางสาว วนิดา จติไร่ คณิตศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  16



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 092800001 นาย อภนิันท์ จริยาประเสริฐ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092800001
2 092800005 นาย จรูญ หอมดวง ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 782800011
3 092800006 นาย โกวิท ยิง่เกียรติคุณ ดนตรี/ดนตรีศึกษา หอ้งสอบที่ 17
4 092800007 นาย สุรวุฒิ อายวุงศ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 092800009 นาย ธนัญชัย ชมภธูร ดนตรี/ดนตรีศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 092800010 นาย กฤษฎา ศรประดิษฐ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 092800011 นาย อภชิาติ เจริญรัมย์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา จงัหวัดชลบรีุ
8 092800013 นางสาว ศิวธิดา ศรีประทปี ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 552
9 092800014 นาย ธวัชชัย ไชยธงรัตน์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 092800015 นาย สัณฑ์ ชินะประยรู ดนตรี/ดนตรีศึกษา
11 092800017 นาย ภณฐิรัฏฐ์ เรืองกระจาย ดนตรี/ดนตรีศึกษา
12 092800018 นาย เกษมศักด์ิ พลบญุ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
13 092800020 นาย จกัรกฤษณ์ แสนสุพรรณ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
14 092800022 นาย บญุยิง่ จนัทรารักษ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
15 092800024 นาย เกษมสันต์ บตุรศรี ดนตรี/ดนตรีศึกษา
16 092800026 นาย ณัฐพงษ์ หลงวิไล ดนตรี/ดนตรีศึกษา
17 092800027 นาย วีรวุฒิ พรมเสนสอน ดนตรี/ดนตรีศึกษา
18 172800006 นาย ธนดล ฉิมจิว๋ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
19 282800041 นาย พฒันพงศ์ ทพิยโ์ภชน์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
20 382800039 นาย กฤษณะ แก้วบวัค า ดนตรี/ดนตรีศึกษา
21 782800007 นางสาว วารุณี ศรีวันชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา
22 782800011 นางสาว นารีนาถ กรกฎ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 095000001 นางสาว ฤดีมาศ จริยาประเสริฐ เทคโนโลยีทางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095000001
2 095000002 นางสาว สิรามล มีสุวรรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ถึง 095000053
3 095000008 นาง ปิ่นอนงค์ อะโน เทคโนโลยีทางการศึกษา หอ้งสอบที่ 18
4 095000011 นางสาว มณฑินี นธีวนาพนัธ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 095000013 นางสาว ศิรินทพิย์ เพช็ร์พุ่ม เทคโนโลยีทางการศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095000015 นางสาว ณพญี์ภสั กัลยาณพนัธ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095000017 นางสาว กนกพฒัน์ พลูสวัสด์ิ เทคโนโลยีทางการศึกษา จงัหวัดชลบรีุ
8 095000018 นางสาว เยาวพรรณ ฉิมมานิตย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 553
9 095000020 นาย ศุภสิทธิ์ สร้อยทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 095000022 นางสาว รัตนา ระวีวงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

11 095000023 นางสาว วันวิสา สวัสดี เทคโนโลยีทางการศึกษา

12 095000024 นางสาว มณฑา กันทรพนัธ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

13 095000028 นางสาว ศิริภรณ์ แก้วตา เทคโนโลยีทางการศึกษา

14 095000031 นางสาว ปาริชาติ ทองรบ เทคโนโลยีทางการศึกษา

15 095000032 นางสาว นิษฐกานต์ อมรโอฬารโรจน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

16 095000036 นางสาว รวิวรรณ บวัประคอง เทคโนโลยีทางการศึกษา

17 095000037 นางสาว อโณทยั นิ่มหตัถา เทคโนโลยีทางการศึกษา

18 095000040 นางสาว ณัฐกาน อ่อนร่ัว เทคโนโลยีทางการศึกษา

19 095000041 นาย ชลธิศ เฮ็งไล้ เทคโนโลยีทางการศึกษา

20 095000042 นาย นิธิวัชร์ แก้วยม เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 095000043 นาย กิตติธัช ทองแยม้ เทคโนโลยีทางการศึกษา

22 095000044 นาย ณัฐพงศ์ เวียงจนัทร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

23 095000046 นางสาว ธิดารัตน์ บญุมี เทคโนโลยีทางการศึกษา

24 095000047 นางสาว นิรมล บวัผุด เทคโนโลยีทางการศึกษา

25 095000053 นางสาว วิมลพรรณ เจริญทรัพยม์ณี เทคโนโลยีทางการศึกษา
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 095000054 นางสาว เกษรินทร์ สลุงใหญ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095000054
2 095000055 นางสาว นราภทัร ก ามหาวงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ถึง 095000097
3 095000056 นางสาว กาญจนา วงศ์ก าภู เทคโนโลยีทางการศึกษา หอ้งสอบที่ 19
4 095000057 นาย ดนุวัฒน์ เวียงเแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 095000058 นาย โสมนัส ทองประกอบ เทคโนโลยีทางการศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095000059 นางสาว เอือ้งพรรณ ทองเปล่ง เทคโนโลยีทางการศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095000060 นางสาว ธนารัตน์ นิโครธานนท์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จงัหวัดชลบรีุ
8 095000064 นางสาว ปริญญาณี นาคนวล เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 554
9 095000066 นาย สยาม พลายสุกแสง เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 095000067 นางสาว ขนิษฐา เพชรแก้วประสิทธิ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

11 095000072 นางสาว ณัฐกฤตา ชาดีกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

12 095000074 นาย วิชัย ทบัพธุ เทคโนโลยีทางการศึกษา

13 095000075 นางสาว ศุภรดา ละม่อมสาย เทคโนโลยีทางการศึกษา

14 095000076 นางสาว ธัญดา บรรพสุวรรณ เทคโนโลยีทางการศึกษา

15 095000077 นาย เทวิน เที่ยงธรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

16 095000078 นางสาว นัตยา โพธิ์ศรี เทคโนโลยีทางการศึกษา

17 095000079 นางสาว ปฏญิาธรณ์ ผลสุข เทคโนโลยีทางการศึกษา

18 095000081 นางสาว ศศินา ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

19 095000083 นางสาว ธันยช์นก ประศาสน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

20 095000084 ว่าที่ ร.ต. สุรพงศ์ สุขสวัสด์ิ เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 095000085 นางสาว มรกต ทองงาม เทคโนโลยีทางการศึกษา

22 095000086 นางสาว นริศรา วิมลรัตน์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

23 095000092 นางสาว กุลนันท์ นนนุศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

24 095000096 นาย อาณัติ สีหะวงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

25 095000097 นางสาว พรพรรณ ละครพล เทคโนโลยีทางการศึกษา
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 095000098 นาย ชาลี อิม่พงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095000098
2 095000100 นางสาว รุ่งนภา ขาวสะอาด เทคโนโลยีทางการศึกษา ถึง 095000151
3 095000102 นางสาว จฑุามาศ โดยค าดี เทคโนโลยีทางการศึกษา หอ้งสอบที่ 20
4 095000103 นางสาว อริสรา ต้ังใจดี เทคโนโลยีทางการศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 095000108 นางสาว จารุวรรณ ศรีจนัทร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095000109 นางสาว วรัญญา สกุลโพน เทคโนโลยีทางการศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095000110 นางสาว พลิาวรรณ คงประเวช เทคโนโลยีทางการศึกษา จงัหวัดชลบรีุ
8 095000116 นางสาว ปวีณา สดมสุข เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 555
9 095000118 นางสาว สลิตา แฟงเมือง เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 095000119 นางสาว วลัยลักษณ์ พลูชาติ เทคโนโลยีทางการศึกษา

11 095000121 นางสาว เพชรัตน์ ประสีระตา เทคโนโลยีทางการศึกษา

12 095000123 วา่ที่ร้อยเอก อดิศักด์ิ แก้วมะ เทคโนโลยีทางการศึกษา

13 095000125 นาย สุธี แก้วถาวร เทคโนโลยีทางการศึกษา

14 095000129 นางสาว ประภสัรา อ่อนน้อม เทคโนโลยีทางการศึกษา

15 095000135 นางสาว สายบวั พุ่มทเุรียน เทคโนโลยีทางการศึกษา

16 095000136 นางสาว ปรียากมล ชัยยะวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

17 095000137 นางสาว ไพลิน ทคีร เทคโนโลยีทางการศึกษา

18 095000140 นางสาว นฤภทัร เทยีมรอด เทคโนโลยีทางการศึกษา

19 095000142 นาง วลัยพรรณ เมฆิยานนท์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

20 095000145 นางสาว เด่นดาว ปยิะพสุิทธิ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 095000146 นาย สรนันทน์ สุขจติ เทคโนโลยีทางการศึกษา

22 095000147 นาย พชรกรณ์ กล่ันวารี เทคโนโลยีทางการศึกษา

23 095000148 นางสาว เบญจวรรณ เลิศวุฒิชัย เทคโนโลยีทางการศึกษา

24 095000149 นางสาว อัจฉรา เสนภงูา เทคโนโลยีทางการศึกษา

25 095000151 นาย เอกพล เชิดพานิชย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 095000152 นางสาว สุจารินี ค าไฮ เทคโนโลยีทางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095000152
2 095000153 นาย นัฐพล งามรัตน์ประเสริฐ เทคโนโลยีทางการศึกษา ถึง 095000190
3 095000154 นางสาว ศิรวดี ศรีนวล เทคโนโลยีทางการศึกษา หอ้งสอบที่ 21
4 095000155 นางสาว ณัชนิกานต์ พานทวีป เทคโนโลยีทางการศึกษา สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 095000156 นาย เอกชัย ค าหอมหวาน เทคโนโลยีทางการศึกษา ต าบลกุฎโง้ง
6 095000157 นาย นิติ จ าปขีาว เทคโนโลยีทางการศึกษา อ าเภอพนัสนิคม
7 095000158 นางสาว พชัรีกรณ์ วงษพ์ล เทคโนโลยีทางการศึกษา จงัหวัดชลบรีุ
8 095000159 นาย กิตติศักด์ิ สละสวัสด์ิ เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 556
9 095000162 นางสาว วริศา ภูร่ะหงษ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 095000165 นางสาว ชญาน์นันท์ เหลืองอร่าม เทคโนโลยีทางการศึกษา

11 095000170 นางสาว ตีรณา นารีวงค์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

12 095000171 นางสาว จณิหน์ิภา กองสุข เทคโนโลยีทางการศึกษา

13 095000174 นาย สิริคุปต์ จนัทร์แจง้ เทคโนโลยีทางการศึกษา

14 095000177 นางสาว อภชิญา แก้วงาม เทคโนโลยีทางการศึกษา

15 095000180 นางสาว วิภาวรรณ กล่ันเพชรพะเนาว์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

16 095000181 นาย ก้องยศ เหลืองอ่อน เทคโนโลยีทางการศึกษา

17 095000182 นางสาว ปิ่นสุดา โพธิข า เทคโนโลยีทางการศึกษา

18 095000183 นาง ปริศนา มาโนชญ์นิรันดร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

19 095000184 นางสาว จริาพชัร ปกประโคน เทคโนโลยีทางการศึกษา

20 095000185 นางสาว วิภาดา โพธิ์ประสาท เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 095000187 นางสาว ธัญวรัตน์ เชือ้ค าฮด เทคโนโลยีทางการศึกษา

22 095000189 นาง พชิญ์สินี อุมะลี เทคโนโลยีทางการศึกษา

23 095000190 นาย อนุ นาคทองอินทร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา
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กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 095100001 นาง วรรณภา แสนยะบตุร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 095100001
2 095100002 นางสาว อนุสรา เสนานุช เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 095100031
3 095100003 นางสาว กุสุมา บญุยอ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ หอ้งสอบที่ 22
4 095100004 นาย ทศพล ยนิดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 095100005 นางสาว กัลยา วรรณฑาณะ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 095100006 นาย ดิฐวัฒน์ ประดิษฐาทรัพย์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 095100007 นาย ปณัณวิช ค าหงส์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 095100008 นางสาว อรพรรณ หารี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 557
9 095100011 นาย เอกสิทธิ์ สินชัย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 095100013 นาย นาวี พลเจริญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 095100014 นาย พงศกร บญุทวีสูงส่ง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 095100015 นางสาว พรรณทวิา บตุรล้านช้าง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

13 095100016 นางสาว ปยินุช สายยศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

14 095100017 นาย อรรถชัย ส าราญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

15 095100018 นาย เศรษฐพงศ์ ศีรษะภมูิ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

16 095100019 นาย วัชรพงศ์ ละอองทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

17 095100021 นางสาว โยทะกาน หาญเสมอ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

18 095100022 นาย ณัฐพล ปู่ทวด เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

19 095100023 นางสาว พนิดา วันค า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

20 095100024 นางสาว จฑุามณีสิน สนิทพทิกัษสิ์นธุ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

21 095100026 นางสาว บษุยา ศศิธร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

22 095100027 ว่าที่ ร.ต. หญิง นัทธนิชา มานะดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

23 095100029 นางสาว อรพนิท์ บ ารุงกิจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

24 095100030 นาย ชาญชัย ผายแพ้ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

25 095100031 นางสาว ยพุาวดี ยวุบตุร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  22



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 095100032 นางสาว อินทร์ธุอร ประพนัธ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ 095100032
2 095100033 นาย ประกิต บญุขาว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 095100063
3 095100034 นางสาว ขวัญชนก บญุปก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ หอ้งสอบที่ 23
4 095100036 นาย อัศราวุฒิ ทองด้วง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 095100037 นางสาว ธัญญาลักษณ์ โกมาร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ต าบลกุฎโง้ง
6 095100038 นาย กิตติศักด์ิ เจนใจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ าเภอพนัสนิคม
7 095100042 นาย ศิรเสฏฐ์ บญุมาก เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จงัหวัดชลบรีุ
8 095100044 นาย อาภากร โพธิ์แก้ว เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 558
9 095100045 นางสาว เนติมา มะลิหวล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 095100046 นางสาว ธิดาวรรณ สมหวัง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 095100047 นาย สราวุธ ศุภนิมิตสมบติั เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 095100048 นางสาว ธษดิา โรจนามงคลกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

13 095100049 นาย สุริยนต์ สมบรูณ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

14 095100050 นางสาว สะอาดจติ การะเกษ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

15 095100051 นาย สิทธิชัย กล่ าสกุล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

16 095100052 นางสาว หทยัพร ทวีขจรวงศ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

17 095100053 นาย โชควิวัฒนา ชมาวัฒน์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

18 095100054 นาย ไพบลูย์ มาลาสาย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

19 095100056 นาย อลงกต ไวยวรรณ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

20 095100057 นาง อรอุมา ทองยอ่ย เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

21 095100059 นางสาว สุวนันท์ จนัดี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

22 095100060 นาย บณัฑิต จอ้ยลี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

23 095100061 นางสาว สุรีวงษ์ นามวงษ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

24 095100062 นาย ทรรปณะ งามแพง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

25 095100063 นางสาว ทญาวดี แก้วสะอาด เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  23



กลุม่วิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตัวสอบค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ป ีพ.ศ. 2564

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 5  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี

ที่

1 090500220 นางสาว บษุยา ศรีเมือง ภาษาจนี เลขประจ าตัวสอบ 090500220
2 090500221 นางสาว ณิชานันท์ แสนตา ภาษาจนี ถึง 695100116
3 060500033 นางสาว พชิชาภา ภพูานเพชร ภาษาจนี หอ้งสอบที่ 24
4 060500034 นางสาว นุสรา ทองที ภาษาจนี สนามสอบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

5 080500034 นางสาว ธฤษวรรณ สุทธิวัฒน์ ภาษาจนี ต าบลกุฎโง้ง
6 130500065 นางสาว รวิวรรณ ค าเงิน ภาษาจนี อ าเภอพนัสนิคม
7 260500019 นางสาว รักษณิา วรรณวิภษูติ ภาษาจนี จงัหวัดชลบรีุ
8 310500014 นางสาว ณัฐรภา อโนศรี ภาษาจนี อาคาร 5 ชัน้ 5 หอ้ง 559
9 400500052 นางสาว นิรชา พนัส้ิว ภาษาจนี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

10 640500021 นางสาว กนกทพิย์ พานวงศ์ ภาษาจนี
11 690100257 นางสาว วิชุดา ค ามาศ คณิตศาสตร์
12 690100268 นางสาว สุมน แสงประเสริฐ คณิตศาสตร์
13 740100028 นางสาว พกิุล อินช านาญ คณิตศาสตร์
14 740100156 ว่าที่ร้อยตรี กิตติภมูิ โพธิ์ทอง คณิตศาสตร์
15 095100065 นางสาว สิรี เสริมสุนทรศิลป์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

16 095100066 นางสาว ภมุริน โค้ค าหล้า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

17 505100010 นางสาว ชลดา ยาจติต์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

18 505100011 นางสาว รติกานต์ หมายมี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

19 505100015 นางสาว นุทรัช อิม่ใจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

20 575100019 นาง เพญ็นภา ใครอุบล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

21 575100020 นางสาว ทพิวรรณ พามา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

22 575100085 นางสาว อาริษา ทองสุข เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

23 695100116 นาย จริพงศ์ ทานงาม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

สนามสอบที ่5 หนา้  24



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
1 092000003 นางสาว สุจิตตรา ศิริสาร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092000003
2 092000006 นางสาว กมลรัตน์ วรรณชัย สังคมศึกษา ถึง 092000060
3 092000010 นางสาว กมลชนก หล้าปาวงศ์ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
4 092000012 นางสาว ณภชัจิตรา เรือนศักด์ิ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000013 นางสาว สุดา มีบุญมาก สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000016 นางสาว สุธดิา ทองยิง่ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000017 นางสาว โสรญา ธนกิจอ านวย สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000019 นางสาว ซีตีลัอยยะ มินเจริญ สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 1 ห้อง 215

9 092000023 นางสาว ภทัราวดี แป้นแก้ว สังคมศึกษา
10 092000024 นางสาว วภิาดา เชื่อสอน สังคมศึกษา
11 092000026 นางสาว วจิิตรา ศรีทอง สังคมศึกษา
12 092000029 นางสาว ปริญญาพร เพ็ชรรัตน์ สังคมศึกษา
13 092000032 นางสาว มณฑกานต์ สานุสันต์ สังคมศึกษา
14 092000033 นาง สมพิศ วนัศรี สังคมศึกษา
15 092000034 นางสาว ดารณี ชินามล สังคมศึกษา
16 092000037 นางสาว บุษบา มณีเนตร สังคมศึกษา
17 092000038 นาย ธนพล โพธขิันธ์ สังคมศึกษา
18 092000041 นางสาว ปองทิพ โกสิยะพันธ์ สังคมศึกษา
19 092000044 นาย ชาญณรงค์ บุญล้ า สังคมศึกษา
20 092000045 นางสาว จนัสวรรณ วลิาวรรณ์ สังคมศึกษา
21 092000046 นางสาว อารีรัตน์ สินสมบูรณ์ สังคมศึกษา
22 092000048 นาย อุทิศ พรมมา สังคมศึกษา
23 092000050 นางสาว ภภสัสร เมยแดง สังคมศึกษา
24 092000052 นาย วนัชัย โตหนองหวา้ สังคมศึกษา
25 092000060 นางสาว สิริพรรณ พิมพ์สกุล สังคมศึกษา

เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

สนามสอบที ่6 หนา้ 1



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000061 นางสาว วพิาพร อินทร์หอม สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092000061
2 092000062 นาย พงศ์ศิริ วเิศษมงคลชัย สังคมศึกษา ถึง 092000116
3 092000064 นางสาว สมฤดี แสนค า สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 2
4 092000065 นางสาว นฤภร สุขวงศ์ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000066 นางสาว ศุภนุช เขินอ านวย สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000069 นางสาว สุณัฏฐา ทองนาค สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000070 นาย วนัชนะ สุวรรณศรี สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000072 นางสาว เกษฎาภรณ์ นานอก สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 1 ห้อง 214

9 092000073 นางสาว ชุติมา เกิดปรางค์ สังคมศึกษา
10 092000074 นางสาว กาญจนา ทรงพระนาม สังคมศึกษา
11 092000076 นางสาว น้ าทิพย์ สุกทน สังคมศึกษา
12 092000077 นาย คณิน บัวบุญ สังคมศึกษา
13 092000087 นางสาว ศิริรัตน์ เสาเวยีง สังคมศึกษา
14 092000090 นางสาว กมลชนก ชัยปฏวิติั สังคมศึกษา
15 092000092 นางสาว พลอยไพลิน ศรีสุธรรม สังคมศึกษา
16 092000095 นางสาว เกวลี เชื้อทอง สังคมศึกษา
17 092000096 นางสาว ชลิตา สายทอง สังคมศึกษา
18 092000097 นางสาว จันทมณี ชูจันทร์ สังคมศึกษา
19 092000101 นางสาว รวรัีตน์ นุกูลกิจ สังคมศึกษา
20 092000107 นางสาว อายลัดดา กุแก้ว สังคมศึกษา
21 092000108 นางสาว นภาทิพย์ บุญเที่ยง สังคมศึกษา
22 092000109 พ.จ.ต. วฒิุชัย กงัวานเลิศปัญญา สังคมศึกษา
23 092000112 นางสาว สุดารัตน์ วงค์วนัดี สังคมศึกษา
24 092000113 นาย บุญธรรม เชิดชู สังคมศึกษา
25 092000116 นาย สมสินธ์ รักบุญ สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 2



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000117 นางสาว กนกอร พนัสบดีกุล สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000117
2 092000118 นางสาว ปิยวรรณ ชาญกาลี สังคมศึกษา ถึง 092000180
3 092000122 นางสาว กนกวรรณ สาคเรศ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 3
4 092000123 นางสาว วลัยพร โสมเมา สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000124 นางสาว พัชรี ธนูรักษ์ สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000126 นางสาว กาญจนา สมบัติวงค์ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000127 นางสาว มนทิพา แจ่มสวา่ง สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000132 นางสาว อรนภา กมลเลิศ สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 1 ห้อง 213

9 092000136 นาย กิตติพศ กาฬภกัดี สังคมศึกษา
10 092000137 นางสาว อโรชา อินทร์พิพัฒน์ สังคมศึกษา
11 092000138 นางสาว ชนัญญา ช่างตกแต่ง สังคมศึกษา
12 092000141 นางสาว ธดิารัตน์ ไชยเรือง สังคมศึกษา
13 092000145 นาย วรวธุ ไชยรัมย์ สังคมศึกษา
14 092000148 นางสาว กันตนา วนัดีรัตน์ สังคมศึกษา
15 092000149 นางสาว ศิราณี ทองดอนดู่ สังคมศึกษา
16 092000150 นางสาว อรอุมา แสนบุญยัง สังคมศึกษา
17 092000161 นางสาว สิริขวญั พันสะระ สังคมศึกษา
18 092000163 นางสาว เยาวลักษณ์ ไชยชาติ สังคมศึกษา
19 092000165 นางสาว วรรณิษา อุณนารักษ์ สังคมศึกษา
20 092000170 นางสาว ณัฐรดา ลาภนาคทอง สังคมศึกษา
21 092000171 นางสาว พาฝัน คณารักษ์ สังคมศึกษา
22 092000173 นางสาว ปภาวี ศรีดาพรหม สังคมศึกษา
23 092000174 นางสาว กุลลนัฐ เติมสุทา สังคมศึกษา
24 092000176 นางสาว อาภาภรณ์ จันทรเสนา สังคมศึกษา
25 092000180 นางสาว ธมลวรรณ เทียนสีม่วง สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 3



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000181 นางสาว โยทะยา ง่วนดา สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000181
2 092000183 นางสาว กมลทิพย์ ไชยกาล สังคมศึกษา ถึง 092000242
3 092000186 นางสาว ณัฎยา สมพงษ์ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 4
4 092000190 นางสาว สกุลกาญจน์ กล่ินรุ่ง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000191 นางสาว ราตรี ปิตตังเสโน สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000192 นางสาว วไิล ประจงรัมย์ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000193 นาย อดิศักด์ิ อบอุ่น สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000195 นาย ชนะชัย วรัิสสะ สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 1 ห้อง 212

9 092000196 นางสาว จิรภา ชูค า สังคมศึกษา
10 092000199 นางสาว ละอองดาว ใหม่ปุ้ย สังคมศึกษา
11 092000206 นางสาว พัชรี อาจประโคน สังคมศึกษา
12 092000207 นางสาว จิราพร กุลบุตร สังคมศึกษา
13 092000208 นาย ธนาศิลป์ ไชยศรี สังคมศึกษา
14 092000211 นางสาว วรรณวไิล ศรีสุพัฒน์ สังคมศึกษา
15 092000212 นางสาว เนตรนภา พิมพ์หอม สังคมศึกษา
16 092000215 นางสาว ปรารถนา ลีกลาง สังคมศึกษา
17 092000217 นางสาว นัทนวนันท์ ต้นโคง สังคมศึกษา
18 092000221 นาย เอกชัย เล่ือมใส สังคมศึกษา
19 092000225 นางสาว ชุติมน อ่อนละมูล สังคมศึกษา
20 092000226 นางสาว พรรณทิพย์ ชื่นชม สังคมศึกษา
21 092000227 นาย สุขสันต์ แซ่เจีย่ สังคมศึกษา
22 092000229 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองลืม สังคมศึกษา
23 092000236 นาย ภาณุวฒัน์ ค ากองแก้ว สังคมศึกษา
24 092000240 นางสาว สาวติรี เพียะวงค์ สังคมศึกษา
25 092000242 นางสาว สุนิสา จันสอน สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 4



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000243 นางสาว ผกามาศ โปร่งจิต สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000243
2 092000245 นาย วสันต์ พิมแพง สังคมศึกษา ถึง  092000291
3 092000247 นางสาว เพียงพิศ แสนมา สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 5
4 092000248 นางสาว มนัญชยา สุทธิ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000249 นางสาว พัชญ์ธมน จุลละครินทร์ สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000250 นาย ทรงศักด์ิ พันธุโ์ยธา สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000251 นางสาว จิราพร สีโสด สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000252 นางสาว จิดาภา ค าโสม สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 1 ห้อง 211

9 092000255 นางสาว ฉัตรแก้ว นามวงค์ สังคมศึกษา
10 092000259 นางสาว ศิรภสัสร สีเขียว สังคมศึกษา
11 092000262 นางสาว พิณรัชฎ์ น้อยแก้ว สังคมศึกษา
12 092000264 นางสาว ศิญาภสัร์ ศิระอักษรภสัร์ สังคมศึกษา
13 092000267 นาย วรีะพล สุทธปิระภา สังคมศึกษา
14 092000269 นางสาว รินรฎา พงศ์ธนิต สังคมศึกษา
15 092000274 นางสาว ชฎาพร ถินวสัิย สังคมศึกษา
16 092000278 นางสาว กรกมล มีชัย สังคมศึกษา
17 092000280 นางสาว อัจฉรี นามรินทร์ สังคมศึกษา
18 092000281 นางสาว กัญญณัช อาชญาทา สังคมศึกษา
19 092000282 นางสาว สิริพรรณ ทองเอี่ยม สังคมศึกษา
20 092000283 นางสาว กัลยา เจซอ สังคมศึกษา
21 092000284 นาย ชวภณ เข็มทอง สังคมศึกษา
22 092000285 นาย พิชิต บุญช่วย สังคมศึกษา
23 092000286 นางสาว ธญัวรัตน์ ผาสิกา สังคมศึกษา
24 092000290 นาย พงศธร จันทรเสนา สังคมศึกษา
25 092000291 นางสาว วรรณนภา ค าใส สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 5



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000294 นางสาว วรรณภา สิงห์งอย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000294
2 092000301 นางสาว ยุธดิา ท่อนจันทร์ สังคมศึกษา ถึง  092000358
3 092000302 นาย สิงหาคีริศวร์ พลไชย สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 6
4 092000303 นางสาว อินทิรา อัปการัตน์ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000304 นางสาว จุฬารัตน์ พิพันเพียง สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000305 นางสาว จุฑารัตน์ บัวชุม สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000309 นางสาว นิรชา เสมาทอง สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000311 นางสาว ธนัยพร กัว้มาลา สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 225

9 092000312 นาย สิรวชิญ์ อัครปัญญาวทิย์ สังคมศึกษา
10 092000316 นางสาว ณัฐกมล โตลาภ สังคมศึกษา
11 092000320 นางสาว จริญญา จรเข้ สังคมศึกษา
12 092000322 นาง นรินทร ฐิติณรงค์สกุล สังคมศึกษา
13 092000328 นางสาว พรรษสาฬิห์ ชายแดน สังคมศึกษา
14 092000329 นาย ภานุมาศ สุจริต สังคมศึกษา
15 092000330 นางสาว นิภาพร สุริกัลป์ สังคมศึกษา
16 092000334 นาย ทศพล อาภารุ่งสุวรรณ สังคมศึกษา
17 092000337 นาย บุณยฤทธิ์ ศิริโม่ สังคมศึกษา
18 092000344 นางสาว ลลิตา สุขสังขาร สังคมศึกษา
19 092000349 นางสาว อารียา สีทน สังคมศึกษา
20 092000351 นางสาว ศิริพร คงเรือง สังคมศึกษา
21 092000352 นางสาว วรรณรัตน์ ศุภพงษ์ สังคมศึกษา
22 092000353 นางสาว มัทนา แก้วกาใจ สังคมศึกษา
23 092000355 นางสาว บุษบา ปัตเถ สังคมศึกษา
24 092000357 นางสาว ทิพย์สุดา พายสูงเนิน สังคมศึกษา
25 092000358 นางสาว กาญจนา วะลัยใจ สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 6



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000359 นางสาว อภญิญา ศรีธรรมบุตร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000359
2 092000363 นางสาว สุพรรษา เนตรพิมพ์ สังคมศึกษา ถึง  092000401
3 092000365 นางสาว ภทัรา เล่ียมทองหลาง สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 7
4 092000366 นาย พิสิทธิ์ หมั่นจ ารูญ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000367 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ไอรดา ทองโต สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000368 นางสาว จุฑามาศ แสวงดี สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000370 นาย เกรียงไกร มงคลววิฒัน์ สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000372 นางสาว ศิลาณี เหล่าพลายนาค สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 224

9 092000373 นาย สิทธกิร คงภเูขียว สังคมศึกษา
10 092000374 นางสาว สุดารัตน์ นิสัยรัมย์ สังคมศึกษา
11 092000375 นางสาว ชลาลัย เพ็งบุญโสม สังคมศึกษา
12 092000376 นาง อมราวดี บุตรเสมียน สังคมศึกษา
13 092000382 นางสาว เนตรนภศิ วงัแก้ว สังคมศึกษา
14 092000383 นาย เอกรินทร์ หอมสุข สังคมศึกษา
15 092000384 นางสาว ชาลิณี ขุนเณร สังคมศึกษา
16 092000385 นางสาว ดาราวดี ราชวงษ์ สังคมศึกษา
17 092000388 นางสาว จินตนา เชื้อตาทอง สังคมศึกษา
18 092000390 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ สังคมศึกษา
19 092000391 นางสาว พรรณทิวา ดวงค าน้อย สังคมศึกษา
20 092000396 นางสาว ณัฏฐณิชา พันเทศ สังคมศึกษา
21 092000397 นางสาว กาญจนา มั่นคง สังคมศึกษา
22 092000398 นางสาว นัฏฐิวรรษา สิริปฐมภษูิต สังคมศึกษา
23 092000399 นาย ณัฐวฒิุ มหากัณฑ์ สังคมศึกษา
24 092000400 นาย ภทัธยิะ คงประสม สังคมศึกษา
25 092000401 นาย ทศพล สีกองค า สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 7



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000403 นางสาว วชัรีวรรณ กษณะสาย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000403
2 092000404 นาย ณัฎฐชญาภทัร กล้ารบ สังคมศึกษา ถึง  092000456
3 092000406 นาย รัฐณต มาลัย สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 8
4 092000407 นางสาว สายฝน ฤทธิม์นตรี สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000413 นางสาว ธดิารัตน์ สินชู สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000414 นางสาว สร้อยสุดา วงัคีรี สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000416 นาย รณกฤต จันทรสมบัติ สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000417 นางสาว สุวรรณา สุขผล สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 223

9 092000418 นางสาว สายฝน เกือ้นุ้ย สังคมศึกษา
10 092000420 นางสาว พรสวรรค์ สมชิต สังคมศึกษา
11 092000422 นางสาว กัญญารัตน์ หวานคง สังคมศึกษา
12 092000423 นาย ปรีชาพล เหล็กดี สังคมศึกษา
13 092000426 นางสาว บุณฑริก สีล าใย สังคมศึกษา
14 092000427 นางสาว เจนจิรา พืชสิงห์ สังคมศึกษา
15 092000430 นางสาว สุภาวดี ภาษี สังคมศึกษา
16 092000433 นางสาว พรพิมล ราชค า สังคมศึกษา
17 092000445 นางสาว ศิราณี ตรีแก้ว สังคมศึกษา
18 092000447 นางสาว เบญจวรรณ โสภณธนณารา สังคมศึกษา
19 092000449 นางสาว ขจีพร พุ่มสุข สังคมศึกษา
20 092000451 นางสาว กรรณิการ์ เครือโป้ สังคมศึกษา
21 092000452 นางสาว เจนจิรา สุรารักษ์ สังคมศึกษา
22 092000453 นางสาว พุทธชาติ สมร่าง สังคมศึกษา
23 092000454 นางสาว ปารวี วรรณภมูิ สังคมศึกษา
24 092000455 นาง ชุลีพร ชุมนุมพร สังคมศึกษา
25 092000456 นาย ชาญณรงค์ อุ่นมณี สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 8



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000457 นางสาว นิติวรรณ นิวาทวงษ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000457
2 092000460 นางสาว ธนัญญา รัตนจ านงค์ สังคมศึกษา ถึง  092000497
3 092000462 นางสาว อัญชลี สีดางาม สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 9
4 092000463 นางสาว พานิดา หนักแน่น สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000464 นางสาว พันธฑิ์ตา อินทนิล สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000465 นาย ศุภชัย สิงห์โคตร สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000467 นางสาว ปภชัญา ใจนวน สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000468 นาย พีรพล มีสมบัติ สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 222

9 092000469 นางสาว จันทร์เพ็ญ ปิ่นเพ็ชร์ สังคมศึกษา
10 092000470 นางสาว กาญจนาพร บุรกรณ์ สังคมศึกษา
11 092000472 นางสาว ศิริพร แย้มบาน สังคมศึกษา
12 092000474 นางสาว สุพัตรา รัศมี สังคมศึกษา
13 092000475 นางสาว นิจรินทร์ หนูน้อย สังคมศึกษา
14 092000476 นาย สิทธโิชค ขุมมา สังคมศึกษา
15 092000477 นางสาว สิรินาถ ขอญาติกลาง สังคมศึกษา
16 092000479 นางสาว วรพร นามปัญญา สังคมศึกษา
17 092000481 นางสาว กนกวรรณ งานดี สังคมศึกษา
18 092000482 นาง กรรณิกา พลสันต์ สังคมศึกษา
19 092000484 นางสาว ศิรินทร์ พิชัยค า สังคมศึกษา
20 092000487 นางสาว สมศรี กราบส าโรง สังคมศึกษา
21 092000488 นางสาว สุรีย์พร ลบหนองบัว สังคมศึกษา
22 092000490 นางสาว กมลวรรณ จันทฤทธิ์ สังคมศึกษา
23 092000495 นางสาว กนกวนา นาคพูล สังคมศึกษา
24 092000496 นาย วชิาญ ดีพลงาม สังคมศึกษา
25 092000497 นางสาว ขนิษฐา ประสาร สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 9



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000499 นาง สุรดาภทัร รัตนเนตร สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000499
2 092000500 นางสาว นฤมล เอมเปีย สังคมศึกษา ถึง  092000537
3 092000502 นางสาว วชิราภรณ์ ศรีปัตเนตร สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 10
4 092000503 นางสาว ณมษา สุพรรณ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000504 นางสาว ขวญัทิวา ขาวภา สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000506 นาย สิทธพิงษ์ นิลพัฒน์ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000507 นางสาว สิวนิีย์ มณีนิล สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000508 นางสาว อินทิรา สวนกัน สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 221

9 092000510 นางสาว ศิริญานันท์ วนัทวี สังคมศึกษา
10 092000513 นางสาว ศศิวมิล เนตรมุข สังคมศึกษา
11 092000514 นางสาว สุวนันท์ ขันค า สังคมศึกษา
12 092000515 นาย พยุงศักด์ิ ป้องแก้ว สังคมศึกษา
13 092000516 นาย เจษฎา บุตะเขียว สังคมศึกษา
14 092000517 นางสาว ศิรินภา กรวยทอง สังคมศึกษา
15 092000519 นางสาว วชิราภรณ์ นวสุธาวงค์ สังคมศึกษา
16 092000520 นางสาว ชนัญชิดา ศรีนวนจันทร์ สังคมศึกษา
17 092000521 นาง พิชชานันท์ บุญปัด สังคมศึกษา
18 092000523 นางสาว สุธดิา ลีทัพไทย สังคมศึกษา
19 092000525 นางสาว ธนัญชา เสือโห้ สังคมศึกษา
20 092000527 นางสาว กนกวรรณ วรรณวงษ์ สังคมศึกษา
21 092000529 นางสาว ล้อมดาว วชิัยรัมย์ สังคมศึกษา
22 092000531 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ศรีสันต์ สังคมศึกษา
23 092000532 นางสาว สิมาพร พงษ์ปลัด สังคมศึกษา
24 092000535 นางสาว สาวณีิ ปัญญาดี สังคมศึกษา
25 092000537 นางสาว จินตนาพร เพชรแสง สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 10



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000542 นางสาว กอบกาญจน์ งามเลิศ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000542
2 092000544 นางสาว กัลยาณี รัตนโชติ สังคมศึกษา ถึง 092000583
3 092000546 นางสาว จุฑารัตน์ แต่งงาม สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 11
4 092000549 นางสาว ณัฐพร สนธกิรณ์ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000550 นางสาว ธดิารัตน์ ค าคูณ สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000551 นาง พรทิพย์ การุณ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000554 นางสาว บุญญารัตน์ ปันทะทา สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000556 นางสาว จิราภรณ์ ธงชัย สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 235

9 092000559 นางสาว วาสนา บุญชู สังคมศึกษา
10 092000561 นางสาว นริสา ใจแปง สังคมศึกษา
11 092000562 นางสาว ชฎาพร บุญรังษี สังคมศึกษา
12 092000563 นาย นฤทธิ์ ตันสกุล สังคมศึกษา
13 092000564 นางสาว อวลี ดุลยสุริเยนทร์ สังคมศึกษา
14 092000565 นางสาว มะลิวลัย์ บุญเสริม สังคมศึกษา
15 092000566 นางสาว ดาวเรือง เดชเดิม สังคมศึกษา
16 092000570 นางสาว ศิริวรรณ บุญขันธ์ สังคมศึกษา
17 092000571 นางสาว ทิพย์สุดา มาระศรี สังคมศึกษา
18 092000572 นางสาว วไิลภรณ์ พลยางนอก สังคมศึกษา
19 092000573 นางสาว วชิราภรณ์ โอภาโส สังคมศึกษา
20 092000575 นาง โชติกา ดวงจันทร์ สังคมศึกษา
21 092000577 นางสาว ณัฐมล ยามันสะบีดีน สังคมศึกษา
22 092000579 นาย วรีพล วงศ์ทวี สังคมศึกษา
23 092000580 นาย กรกช วงัวสัิย สังคมศึกษา
24 092000582 นางสาว ชนิดา บุญน้อย สังคมศึกษา
25 092000583 นางสาว พิชยา อักษรกริช สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 11



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000584 นางสาว จุฑาภรณ์ ค าฤาชัย สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000584
2 092000585 นางสาว ก าไลทอง สมศรี สังคมศึกษา ถึง  092000627
3 092000588 นาย นิคม หนองคูน้อย สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 12
4 092000589 นางสาว ละออพรรณ โสรถาวร สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000591 นางสาว ล าไพร แสนมี สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000592 นางสาว ศิริวรรณ แดงทอง สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000595 นางสาว ไปรยาลภสั สหพัฒนสมบัติ สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000599 นางสาว เจียรนัย คุมโสระ สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 234

9 092000601 นางสาว ชัชชญา อินทร์ติยะ สังคมศึกษา
10 092000602 นางสาว ณัฐชา พุ่มพวง สังคมศึกษา
11 092000605 นางสาว ปนัดดา ใต้ชมภู สังคมศึกษา
12 092000606 นางสาว กนกอร ไชยโคตร สังคมศึกษา
13 092000607 นางสาว ปรารถนา วนัดี สังคมศึกษา
14 092000610 นางสาว พนิดา จันทะวงศ์ สังคมศึกษา
15 092000612 นางสาว กวสิรา โสทัน สังคมศึกษา
16 092000614 นาย พงษ์พล ทาบรรหาร สังคมศึกษา
17 092000616 นางสาว กนกวรรณ วงแสน สังคมศึกษา
18 092000617 นางสาว กานต์พิชชา ศิริเทศ สังคมศึกษา
19 092000620 นางสาว ปาจรีย์ สุขเขียว สังคมศึกษา
20 092000621 นางสาว พรสุดา ชูพันธ์ สังคมศึกษา
21 092000623 นาย วชัราวฒิุ อุทัยอัน สังคมศึกษา
22 092000624 นางสาว พนัทดา ถาวรพจน์ สังคมศึกษา
23 092000625 นางสาว ภญิญาพัชญ์ ทองแจ่ม สังคมศึกษา
24 092000626 นาย วชัรพล พิลาลัย สังคมศึกษา
25 092000627 นาย ภทัรพงศ์ ดาสันทัด สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 12



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000628 นางสาว กาญจนา ปลิวทอง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 092000628
2 092000633 นางสาว พัฒนาภรณ์ พระสุนิน สังคมศึกษา ถึง  092000668
3 092000635 นางสาว บุรณี มีสัตย์ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 13
4 092000636 นางสาว ศรันนภทัร แซ่โง้ว สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000637 นางสาว จรูญรัตน์ มีด้วง สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000638 นาย สุรสิทธิ์ ไทยทรง สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000639 นางสาว นันทาศิริ ลุลาภ สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000640 นางสาว พรพรรณ พันธนา สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 233

9 092000641 นาย อัฐพงษ์ ล่ิมจูห้มึง สังคมศึกษา
10 092000642 นางสาว ปริยา กงกาเรียน สังคมศึกษา
11 092000643 นาย ธงชัย ตรงสายดี สังคมศึกษา
12 092000645 นางสาว วรวรรณ รักธรรม สังคมศึกษา
13 092000653 นาย ทศพร ปัญญาไวย์ สังคมศึกษา
14 092000654 นางสาว สุกัลยา สารบุตร สังคมศึกษา
15 092000656 นางสาว รัชดาพร เวหน สังคมศึกษา
16 092000657 นาย พศิน สังเงิน สังคมศึกษา
17 092000659 นางสาว ศิรประภา ปิ่นแก้ว สังคมศึกษา
18 092000660 นางสาว อรนุช เหลาคม สังคมศึกษา
19 092000661 นางสาว นิตยา ศรีเมือง สังคมศึกษา
20 092000662 นางสาว รสสุคนธ์ ผลจินดา สังคมศึกษา
21 092000663 นางสาว อัญชิสา พงษ์สุวริิยสกุล สังคมศึกษา
22 092000664 นาง วชัรินทร์ รอดทุกข์มโหสถ สังคมศึกษา
23 092000666 นางสาว อรวรรณ ศรีผุย สังคมศึกษา
24 092000667 นาย รณกร พัฒน์ณชนก สังคมศึกษา
25 092000668 นางสาว พิมพา พิพัฒน์ศรี สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 13



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000669 นางสาว ศิรินาถ ชายทวปี สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000669
2 092000670 นางสาว จิราภรณ์ แสงแก้ว สังคมศึกษา ถึง  092000712
3 092000672 นางสาว นภสัสร สักทอง สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 14
4 092000673 นาย วชัระ ขวญัศิริมงคล สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000674 นางสาว สุภานันท์ ง้ิวผา สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000675 นางสาว จรินทร์ทิพย์ โชติเดชาพงศกร สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000677 นางสาว จิรวดี พลขันธ์ สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000678 นางสาว ลิปิการ์ ขวญัทอง สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 232

9 092000679 นาย สังกิจ มะยม สังคมศึกษา
10 092000680 นางสาว วภิาพร รามศรี สังคมศึกษา
11 092000684 นางสาว ณัฐธดิา ทองใบหนา สังคมศึกษา
12 092000689 นางสาว วรุณยุภา แทนสอ สังคมศึกษา
13 092000691 นางสาว เกศมณี พรมศรี สังคมศึกษา
14 092000693 นางสาว กมลชนก นิลจันทร์ สังคมศึกษา
15 092000695 นาง สมพร สุขเก่า สังคมศึกษา
16 092000698 นางสาว อลิษา ปานอ่วม สังคมศึกษา
17 092000699 นาง วนันิสา ประคองบุญ สังคมศึกษา
18 092000700 นางสาว ฐิติชญา สิทธิน์ะศรี สังคมศึกษา
19 092000703 นาย พีรพัฒน์ เรียนตะคุ สังคมศึกษา
20 092000704 นางสาว น้ าฝน พรินรัมย์ สังคมศึกษา
21 092000706 นางสาว ไกวลัสิริ ไกรวลัย์ สังคมศึกษา
22 092000708 นางสาว คนึงนิจ ฤกษ์ใหญ่ สังคมศึกษา
23 092000709 นางสาว กัญญาภคั บัญญวตักุล สังคมศึกษา
24 092000710 นาย ชนนท์ ชัยศรีวี สังคมศึกษา
25 092000712 นางสาว ผกามาศ ชาญชัย สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 14



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000713 นางสาว สุทธดิา มาละเงิน สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000713
2 092000714 นางสาว นวลนรินทร์ ต้อนโสกี สังคมศึกษา ถึง 092000747
3 092000715 นางสาว วาสนา วสิกรัตน์ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 15
4 092000717 นางสาว ยลดา ศรีบุญเรือง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000718 นางสาว กุลนัท โพธิจ์ิต สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000719 นางสาว กัญญารัตน์ สิงสีทา สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000722 นางสาว เพ็ญนภาพร ทับโต สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000723 นางสาว วลัฤดี โพธิศ์รี สังคมศึกษา อาคารเรียน 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 231

9 092000724 นางสาว วรรณิศา ศรีเพียงจันทร์ สังคมศึกษา
10 092000726 นางสาว ธดิารัตน์ ทวชีาติ สังคมศึกษา
11 092000727 นางสาว วภิาดา อัคคะแก้ว สังคมศึกษา
12 092000728 นางสาว วราภรณ์ จันทรเทพ สังคมศึกษา
13 092000729 นาง จารุวรรณ ชุมพล สังคมศึกษา
14 092000730 นางสาว ปิยะดา ปัดไธสง สังคมศึกษา
15 092000732 นางสาว พรกนก จ าเนียร สังคมศึกษา
16 092000734 นางสาว สุภสัสร มณฑา สังคมศึกษา
17 092000735 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อภญิญา วงเวยีน สังคมศึกษา
18 092000737 นางสาว จีรพร ตลับทอง สังคมศึกษา
19 092000741 นางสาว กชนันท์ งามแฉล้ม สังคมศึกษา
20 092000742 นางสาว อุมาภรณ์ ธรรมกุล สังคมศึกษา
21 092000743 นางสาว ปุณณภา ชาตินามสกุล สังคมศึกษา
22 092000744 นางสาว อุไลลักษณ์ พรหมบุตร สังคมศึกษา
23 092000745 นางสาว กัญญา ทองใบ สังคมศึกษา
24 092000746 นางสาว พิชชาภา จันทร์นรา สังคมศึกษา
25 092000747 นางสาว นัทศรา ค าแหง สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 15



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000748 นางสาว บัวแก้ว ไกยวงศ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000748
2 092000751 นางสาว พิมลทิพย์ มะโนลัย สังคมศึกษา ถึง  092000781
3 092000752 นางสาว สุภาภรณ์ สีงามข า สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 16
4 092000753 นาย ประสิทธิ์ อินทร์สา สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000754 นางสาว ริดตา ชาติทหาร สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000755 นางสาว พรพรรณ รุ่งปลิก สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000756 นางสาว กาญจนา เรียบร้อย สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000758 นางสาว ลัดดา จันทร์พูล สังคมศึกษา อาคาร อบจ.ชลบรีุ ชัน้ 2 หอ้ง 1203

9 092000759 นางสาว ฉัตรอนงค์ จัตุชาติ สังคมศึกษา
10 092000763 วา่ที่ร.ต.หญิง ปัทมาพร ซ้ายก่า สังคมศึกษา
11 092000765 นาง สมพร สุกใส สังคมศึกษา
12 092000766 นางสาว นุภมาตร์ พลอยขุนทด สังคมศึกษา
13 092000767 นางสาว ชฎาพร นาน้ า สังคมศึกษา
14 092000768 นางสาว เกศรินทร์ ผุสดี สังคมศึกษา
15 092000769 นางสาว โสรญา จันแปงเงิน สังคมศึกษา
16 092000770 นาง แววฤดี สิทธชิาติธนากร สังคมศึกษา
17 092000771 นางสาว นิรัญญา เรืองทอง สังคมศึกษา
18 092000772 นางสาว สุชาดา นามมุงคุณ สังคมศึกษา
19 092000773 นาย พลาวธุ ชลพิทักษ์พงษ์ สังคมศึกษา
20 092000775 นางสาว อรุณรัตน์ รุ่งเรือง สังคมศึกษา
21 092000777 นางสาว อุบลวรรณ อั้งล้ิม สังคมศึกษา
22 092000778 นางสาว สุปิญา จ าปาศรี สังคมศึกษา
23 092000779 นางสาว พิญากานต์ ใจชื่น สังคมศึกษา
24 092000780 นางสาว จุฑามาศ โคสารคุณ สังคมศึกษา
25 092000781 นาย อภนิันท์ ค าหารพล สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 16



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000782 นางสาว ภทัรารวยี์ ธนาทวพีงศ์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000782
2 092000783 นางสาว มยุรา พรหมอินทร์ สังคมศึกษา ถึง  092000813
3 092000784 นางสาว บุษบา มิ่งขวญั สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 17
4 092000785 นางสาว ศุภกานต์ เทียนเงิน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 092000788 นาย อนุชา ชื่นใจ สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 092000790 นางสาว ภทัราพร ทองบูรณ์ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 092000791 นางสาว วภิาพรรณ ยืนรัมย์ สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 092000793 นาง พรรณทิพย์ พิทักษ์จิรภาส สังคมศึกษา อาคาร อบจ.ชลบรีุ ชัน้ 2 หอ้ง 1204

9 092000794 นางสาว จันทิมา สาอิ้ม สังคมศึกษา
10 092000795 นางสาว บุญญาพร นามวงษ์ สังคมศึกษา
11 092000796 นางสาว สาวณีิ สุริสาย สังคมศึกษา
12 092000797 นางสาว นีรนุช ไออาวรณ์ สังคมศึกษา
13 092000799 นางสาว ณัฐญา พลราชม สังคมศึกษา
14 092000800 นางสาว จุฑามาศ มะณีวนั สังคมศึกษา
15 092000801 นางสาว จิตรลดา โพธพิัฒน์ สังคมศึกษา
16 092000802 นาย ศิริชัย ข างาม สังคมศึกษา
17 092000803 วา่ที่ร.ต. ธวชัชัย สีสม สังคมศึกษา
18 092000804 นางสาว นฤมล โงนข า สังคมศึกษา
19 092000806 นาง ทิพย์พญา อ้นพร้อม สังคมศึกษา
20 092000807 นางสาว พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ์ สังคมศึกษา
21 092000808 นางสาว ปิยนุช เหมืองอุ่น สังคมศึกษา
22 092000810 นางสาว อรณีย์ บุตะเคียน สังคมศึกษา
23 092000811 นางสาว ชรัชต์ฎา บุญมี สังคมศึกษา
24 092000812 นาย ทิวานนท์ ชั่งดี สังคมศึกษา
25 092000813 นางสาว ณัชธเ์มมิน สุภารัตน์ สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 17



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 092000814 นางสาว ศิริลักษณ์ หนองม่วง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  092000814
2 092000815 นางสาว จิราภา ภชูื่นชม สังคมศึกษา ถึง  282000474
3 022000312 นางสาว ยุพรัตน์ ทวชีัย สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 18
4 022000527 นางสาว กชพร ธวุะนาคะ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 032000032 นางสาว บุษราภรณ์ สีสันต์ สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 032000152 นางสาว ประภสัสร ศรไชย สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 052000095 นางสาว ประกาย ไชยแสง สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 072000053 นางสาว นิศากร เรืองจันทร์ สังคมศึกษา อาคาร อบจ.ชลบรีุ ชัน้ 2 หอ้ง 1205

9 072000209 นาย สมยศ ส าโรงลุน สังคมศึกษา
10 082000125 นางสาว ฉววีรรณ ตาลสูง สังคมศึกษา
11 082000152 นางสาว น้ าฝน จอมประโคน สังคมศึกษา
12 082000217 นางสาว จารุวรรณ มูลจัด สังคมศึกษา
13 082000252 นางสาว อรุณทิพย์ ทุ่งนา สังคมศึกษา
14 082000289 นางสาว เครือวลัย์ ภู่ทับทิม สังคมศึกษา
15 082000315 นางสาว จารุวรรณ สายที สังคมศึกษา
16 082000334 นางสาว อนุสรา ศรีภมูิ สังคมศึกษา
17 112000078 นางสาว จิราภรณ์ แก่นจันทร์ สังคมศึกษา
18 122000152 นางสาว ปรางค์ทิพย์ ผสมทรัพย์ สังคมศึกษา
19 192000082 นางสาว อชิรญา ไปเร็ว สังคมศึกษา
20 202000009 นางสาว สุธาสินี ศรีบุญเรือง สังคมศึกษา
21 202000326 นาย ประดิวฒัน์ วงศ์ล่าม สังคมศึกษา
22 212000475 นางสาว เบญญาพร ใจเสน สังคมศึกษา
23 212000538 นางสาว เมธาลิกา นามโคตร สังคมศึกษา
24 282000417 นางสาว ณัฐธดิา ธงพันธ์ สังคมศึกษา
25 282000474 นางสาว เบญจพร กระสุนรัมย์ สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 18



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
เลขประจ าตวัสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

สนามสอบที่

1 292000174 นางสาว มาลิยา ผ่องพูน สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 292000174
2 312000029 นางสาว พรพิมล ดี สังคมศึกษา ถึง  782000034
3 312000040 นางสาว สุภาวดี พิมพ์อ่อน สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 19
4 552000043 นางสาว รสสุคนธ์ งามทอง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนบา้นเนินพลับหวาน

5 562000041 นางสาว วาสนา พรรณา สังคมศึกษา เมืองพัทยา
6 572000187 นางสาว สุนิตา ศรีทานนท์ สังคมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 572000427 นาย อัมรินทร์ ใจแก้ว สังคมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 572000428 นาย ชาญณรงค์ ระฆงัทอง สังคมศึกษา อาคาร อบจ.ชลบรีุ ชัน้ 2 หอ้ง 1206

9 602000021 นาย คณาพงษ์ นุมา สังคมศึกษา
10 602000214 นางสาว พิศสุดา ตนนาช า สังคมศึกษา
11 632000116 นาย วฒิุชัย คุณเขต สังคมศึกษา
12 632000174 นางสาว จิรภทัร นวนแสง สังคมศึกษา
13 632000199 นาย บุรเศรษฐ์ กุลธนไชยวฒัน์ สังคมศึกษา
14 692000632 นางสาว อักษราภคั แก้วตา สังคมศึกษา
15 702000021 นางสาว วนิิธา มูลวงศรี สังคมศึกษา
16 732000157 นางสาว รัชนี ดวงบุบผา สังคมศึกษา
17 742000135 นางสาว พัชรี วเิป สังคมศึกษา
18 742000300 นางสาว ยุภาพร มูลป้อม สังคมศึกษา
19 782000034 วา่ที่ร้อยโท ชวลิต ชมภู สังคมศึกษา

สนามสอบที ่6 หนา้ 19



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
1 090300003 นางสาว วนิดา ดีปะวี ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 090300003
2 090300004 นาย กฤติณ ปัญญามูล ภาษาอังกฤษ ถึง 090300048
3 090300005 นางสาว เจนจิรา พุทธา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
4 090300007 นางสาว อภญิญา เอี่ยมเงิน ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300008 นางสาว ศิรินาถ ศรีเฮือง ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300009 นางสาว อรทัย ค ามี ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300011 นางสาว ญาตาวี ศรีเอียด ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300017 นางสาว นุจรี สุขยืน ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1
9 090300018 นางสาว วาทกร มาศรีสุข ภาษาอังกฤษ
10 090300019 นางสาว จันทร์จิรา โงชาฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ
11 090300020 นางสาว อรญา บุตตอินทร์ ภาษาอังกฤษ
12 090300022 นางสาว ปวชิญา ธมิะดี ภาษาอังกฤษ
13 090300023 นางสาว สุริวภิา หมุนอุดม ภาษาอังกฤษ
14 090300026 นางสาว นันทวรรณ ภกัด์ิโสภา ภาษาอังกฤษ
15 090300028 นางสาว จิราพร จ่าบาล ภาษาอังกฤษ
16 090300029 นางสาว วชัรินทร์ ฐานหมั่น ภาษาอังกฤษ
17 090300030 นางสาว สุภาพร โกเล้ียง ภาษาอังกฤษ
18 090300031 นางสาว พนิตนันท์ ชื่นวงศา ภาษาอังกฤษ
19 090300037 นาย วฒิุศักด์ิ พันธฉ์ลาด ภาษาอังกฤษ
20 090300039 นางสาว กรพัชรพร เบ็ญกูล ภาษาอังกฤษ
21 090300041 นางสาว สุพรรษา จังอินทร์ ภาษาอังกฤษ
22 090300045 นางสาว สุมิตรา คงสุข ภาษาอังกฤษ
23 090300046 นางสาว ศิริวรุิณ จงเทพ ภาษาอังกฤษ
24 090300047 นางสาว มนัสวี มูลดับ ภาษาอังกฤษ
25 090300048 นางสาว กณัชชา เสง่ียมงาม ภาษาอังกฤษ

ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

สนามสอบที ่7 หนา้ 1



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 090300050 นางสาว ละมัย ขันทะราม ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 090300050
2 090300051 นางสาว สุดารัตน์ ทับอุไร ภาษาอังกฤษ ถึง  090300100
3 090300054 นางสาว สุดาพร วนัทอง ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 2
4 090300056 นางสาว สุทธดิา สุดดี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300057 นางสาว สายทิพย์ ก าลังฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300058 นางสาว วภิาศิณี ฮาบพนม ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300059 นางสาว ปวณีา วงสาโท ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300064 นางสาว รัฐภรณ์ ปะรุมรัมย์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2
9 090300065 นางสาว สุพรรณี แก้วกรอง ภาษาอังกฤษ
10 090300067 นาย จารุกิตต์ิ ภริมย์รักษ์ ภาษาอังกฤษ
11 090300068 นางสาว อัญชลี ใจปันธิ ภาษาอังกฤษ
12 090300069 นางสาว ศิริมล พรมวภิกัด์ิ ภาษาอังกฤษ
13 090300073 นางสาว สุชาดา เคนค า ภาษาอังกฤษ
14 090300074 นางสาว อมรรัตน์ จันทร์หอม ภาษาอังกฤษ
15 090300075 นางสาว ฐิติวรดา แก้วอุไร ภาษาอังกฤษ
16 090300076 นางสาว กรกมล พานวงศ์ ภาษาอังกฤษ
17 090300078 นางสาว มนัสวดี หิรัญนิล ภาษาอังกฤษ
18 090300084 นาง สุพรรณี เลิศธญัญา ภาษาอังกฤษ
19 090300085 นางสาว สาวติรี พรหมวงศ์ ภาษาอังกฤษ
20 090300087 นางสาว อริสา พรหมเปี่ยม ภาษาอังกฤษ
21 090300088 นางสาว จีตา วงหอม ภาษาอังกฤษ
22 090300091 นางสาว วรัญญา ทองศรี ภาษาอังกฤษ
23 090300095 นางสาว จิราพัชร สระกระโทก ภาษาอังกฤษ
24 090300097 นาย ธญันพพงศ์ พัชรธชัพงศ์ ภาษาอังกฤษ
25 090300100 นางสาว ชิชญา แก้วลอดหล้า ภาษาอังกฤษ

สนามสอบที ่7 หนา้ 2



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 090300101 นางสาว ณิชชยา สุตะภกัด์ิ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 090300101
2 090300102 นาง วรรณิศา สายแก้ว ภาษาอังกฤษ ถึง 090300159
3 090300104 นางสาว ธญัญธร กงภเูวช ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 3
4 090300105 นางสาว ดุษฎี สุขนวล ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300106 นางสาว ศลิษา ค าดี ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300108 นางสาว ภคพร ศาลาจันทร์ ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300112 นางสาว อริสา ลานซอ ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300115 นางสาว ณัฐริณีย์ สังกะสิงห์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/3
9 090300117 นางสาว นิศารัตน์ ปินะลา ภาษาอังกฤษ
10 090300118 นาย เฌอมาลย์ นันทพานิช ภาษาอังกฤษ
11 090300120 นางสาว สุพิญชา กาแดง ภาษาอังกฤษ
12 090300123 นางสาว นิชาภา ผาระพัฒน์ ภาษาอังกฤษ
13 090300124 นางสาว สิริญญา โสพิศ ภาษาอังกฤษ
14 090300128 นางสาว รัตนาภรณ์ สอนสุด ภาษาอังกฤษ
15 090300129 นาย ธนากร โวรา ภาษาอังกฤษ
16 090300132 นางสาว วลัลภา โนนทิง ภาษาอังกฤษ
17 090300134 นาย อรรถพล เพ็ชรเสนา ภาษาอังกฤษ
18 090300137 นางสาว ทาริกา เพ็ชรเกิด ภาษาอังกฤษ
19 090300138 นางสาว นารีนาฏ พุ่มพวง ภาษาอังกฤษ
20 090300140 นางสาว วภิาดา สมบุญโต ภาษาอังกฤษ
21 090300142 นาย เตชินท์ พาลีขัน ภาษาอังกฤษ
22 090300143 นางสาว ผุสดี โพธิแ์ก้ว ภาษาอังกฤษ
23 090300152 นางสาว ณัฐกฤตา ทองบุรี ภาษาอังกฤษ
24 090300156 นางสาว เบญจวรรณ จงดอนหัน ภาษาอังกฤษ
25 090300159 นางสาว พรทิตย์ สิทธปิัญญาพร ภาษาอังกฤษ

สนามสอบที ่7 หนา้ 3



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 090300160 นางสาว วชิาดา บุญเชื้อ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  090300160
2 090300164 นางสาว ลลิตา ชาญประเสริฐ ภาษาอังกฤษ ถึง 090300208
3 090300165 นางสาว นฤมล อ่อนนา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 4
4 090300167 นางสาว แสงอรุณ กวยทอง ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300168 นางสาว ลภสัรดา อุ่นใจ ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300169 นางสาว อารียา แก้วเจริญ ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300170 นางสาว ณัฐฐินันท์ สารรัก ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300175 นางสาว ศุภสุตา ปราศัย ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.3/4
9 090300181 นาง มิ่งขวญั สิงห์เข้าจ้ า ภาษาอังกฤษ
10 090300182 นางสาว ธญัญารัตน์ บุญหมอน ภาษาอังกฤษ
11 090300183 นาย จิรายุ ศรีโยธา ภาษาอังกฤษ
12 090300185 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณบุตร ภาษาอังกฤษ
13 090300186 นาย ฤทธชิัย วงษ์ศิริ ภาษาอังกฤษ
14 090300188 นางสาว ดวงใจ สมหมาย ภาษาอังกฤษ
15 090300189 นางสาว อรวรรณ สวนกุดเลาะ ภาษาอังกฤษ
16 090300190 นางสาว ณิชารัตน ไชยมี ภาษาอังกฤษ
17 090300194 นางสาว สุวมิล สุรินทร์ต้ังตระกูล ภาษาอังกฤษ
18 090300195 นางสาว สุลัดดา โพธิ ภาษาอังกฤษ
19 090300198 นาย ชาญวทิย์ มังสุไร ภาษาอังกฤษ
20 090300201 นาย ณัฐวฒิุ ส าราญ ภาษาอังกฤษ
21 090300202 นางสาว ศิรดา อ่อนกร ภาษาอังกฤษ
22 090300203 นางสาว กชกร ทัศน์ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ
23 090300205 นางสาว ฐิติพร ดาราดิลก ภาษาอังกฤษ
24 090300207 นางสาว บรรจง วงศ์ศรี ภาษาอังกฤษ
25 090300208 นางสาว จินตนา ประพันธพ์ัฒน์ ภาษาอังกฤษ
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1 090300210 นางสาว กุลสตรี จารุภาค ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 090300210
2 090300211 นางสาว ศุภคัรษร โทนะหงษา ภาษาอังกฤษ ถึง 090300246
3 090300212 นางสาว แก้วธดิา คงซ่าน ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 5
4 090300213 นางสาว นฤมล โปทาวี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300214 นางสาว ดวงแก้ว โกติรัมย์ ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300216 นางสาว จิราพัชร ศรีภวูงค์ ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300217 นางสาว กชกร โง่นหงษ์ ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300219 นางสาว ธดิา โคตมา ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1
9 090300221 นาย ณัฐพงษ์ ลครพล ภาษาอังกฤษ
10 090300222 นาง ณิชาภา กุมรัมย์ ภาษาอังกฤษ
11 090300223 นางสาว ใจภสั ไข่แก้ว ภาษาอังกฤษ
12 090300224 นางสาว ศิรภสัสร อุดมชัย ภาษาอังกฤษ
13 090300225 นางสาว นภสร ทองหาร ภาษาอังกฤษ
14 090300228 นางสาว สิรภทัร โหนแหยม ภาษาอังกฤษ
15 090300229 นางสาว รินทร์เพชร ศิลากัน ภาษาอังกฤษ
16 090300232 นางสาว รัตติยากรณ์ กุลเมือง ภาษาอังกฤษ
17 090300233 นาง ชนันต์พร ศรีสุวรรณ ภาษาอังกฤษ
18 090300234 นางสาว จิราพร ยืนอ๊อด ภาษาอังกฤษ
19 090300235 นางสาว สุนีย์ บุตรประวติั ภาษาอังกฤษ
20 090300236 นางสาว สิดาพร แสงกระจ่าง ภาษาอังกฤษ
21 090300237 นางสาว กมลชนก สอนทอง ภาษาอังกฤษ
22 090300240 นางสาว ทิพย์สุดา สวนม่วง ภาษาอังกฤษ
23 090300241 นางสาว สุภาพร ทวกีุลพัฒน์ ภาษาอังกฤษ
24 090300242 นางสาว ธนัยากานต์ ค ากล่ัน ภาษาอังกฤษ
25 090300246 นางสาว วชัลีวรรณ วชิัย ภาษาอังกฤษ
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1 090300247 นางสาว นภสัชญาฐ์ หยวกดา ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  090300247
2 090300248 นางสาว รุจิรา พรหมชาติ ภาษาอังกฤษ ถึง  090300306
3 090300252 นางสาว ภทัรียา สวสัดี ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 6
4 090300256 นางสาว พิมลแข ดุสิต ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300258 นางสาว พรสุดา นนตานอก ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300263 นางสาว จิตติมา อิ่มรัมย์ ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300270 นาง พัชรพรรณ ปานะโปย ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300272 นางสาว เสาวลักษณ์ เสริมศรี ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2
9 090300274 นางสาว พัชราภรณ์ แก้วแสงสุข ภาษาอังกฤษ
10 090300275 นางสาว พัณณ์ชิตา พอกล้า ภาษาอังกฤษ
11 090300276 นาย พงศกร ทองประสงค์ ภาษาอังกฤษ
12 090300278 นางสาว วรินทร พิทักษ์ ภาษาอังกฤษ
13 090300279 นางสาว พัชริยา จอดนอก ภาษาอังกฤษ
14 090300287 นางสาว ชรัญภรณ์ ปาโส ภาษาอังกฤษ
15 090300289 นางสาว ชลิตาพร ซุซัน ภาษาอังกฤษ
16 090300290 นางสาว มัญชุลิกา ใจอ่ า ภาษาอังกฤษ
17 090300291 นางสาว อารดา แมนไธสง ภาษาอังกฤษ
18 090300292 นางสาว สุพัตรา ทองเจือ ภาษาอังกฤษ
19 090300295 นางสาว ชุติมา แสงพา ภาษาอังกฤษ
20 090300298 นางสาว นพรัตน์ สุขบรรเทิง ภาษาอังกฤษ
21 090300299 นางสาว ขวญัตา ผลแม่น ภาษาอังกฤษ
22 090300301 นางสาว ลัคษณา คงสตรี ภาษาอังกฤษ
23 090300302 นางสาว งามจิตร ดุงศรีแก้ว ภาษาอังกฤษ
24 090300303 นาย ศรายุ วฒิุเลิศเจริญวงษ์ ภาษาอังกฤษ
25 090300306 นางสาว สุนิสา อนุญาหงษ์ ภาษาอังกฤษ
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1 090300310 นางสาว มินตรา ผู้ช านาญ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  090300310
2 090300311 นางสาว พัชฏาภรณ์ วนัชา ภาษาอังกฤษ ถึง  090300353
3 090300313 นางสาว มยุรีย์ สักขวา ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 7
4 090300314 นางสาว โชติรส รอดสีเสน ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300315 นางสาว สุดาวรรณ ศรีสวสัด์ิ ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300316 นางสาว สุพัตรา ปุยะติ ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300317 นางสาว นันทวนั นาประทุม ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300319 นางสาว จุฬารัตน์ ยังบุญช่วย ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/5
9 090300323 นางสาว มานี พวงเพชร ภาษาอังกฤษ
10 090300325 วา่ทีร้่อยตรีหญงิ วจิิตรา คูค า ภาษาอังกฤษ
11 090300334 นางสาว กัญญาณัฐ อยูดี่ ภาษาอังกฤษ
12 090300335 นาย อภวิจัน์ ไชยค า ภาษาอังกฤษ
13 090300336 นางสาว สุวลักษ์ พลชลี ภาษาอังกฤษ
14 090300337 นางสาว ประภาพิณ เทียนกัณฑ์เทศน์ ภาษาอังกฤษ
15 090300338 นางสาว ปีติชา เทียมคีรี ภาษาอังกฤษ
16 090300339 นางสาว รุจิรา แจ่มใส ภาษาอังกฤษ
17 090300341 นางสาว อภสันันท์ ไชยสงคราม ภาษาอังกฤษ
18 090300344 นางสาว เกือ้กานต์ แสนท้าว ภาษาอังกฤษ
19 090300347 นางสาว วชิุดา ค าล า ภาษาอังกฤษ
20 090300348 นางสาว ศิริลักษณ์ สมร ภาษาอังกฤษ
21 090300349 วา่ที่ร้อยตรี ทรงวทิย์ รอนไพริน ภาษาอังกฤษ
22 090300350 นางสาว ฝันภริมณ์ แจ่มผล ภาษาอังกฤษ
23 090300351 นางสาว พัชรา ผาเจริญ ภาษาอังกฤษ
24 090300352 นาย ชัย เชาเซอร์ ภาษาอังกฤษ
25 090300353 นางสาว อริยา นามกอง ภาษาอังกฤษ
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1 090300354 นางสาว ชนิดาภา วรีภทัรเดโช ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  090300354
2 090300359 นางสาว กนกอร สีสิน ภาษาอังกฤษ ถึง 090300395
3 090300360 นางสาว ภสักุล บดีรัฐ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 8
4 090300361 นางสาว กัญญา หิรัตพรม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300363 นางสาว กรรชพร งามกนก ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300364 นางสาว ณัฐชา ปณะราช ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300366 นางสาว วาสนา สาลี ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300368 นางสาว ปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/4
9 090300369 นางสาว สุทธนิี จงจิตต์เวชกุล ภาษาอังกฤษ
10 090300370 นางสาว ชฎาพร ไชยชาญ ภาษาอังกฤษ
11 090300373 นางสาว สมหญิง สิทธบิุญ ภาษาอังกฤษ
12 090300376 นางสาว วลัย์ณิษา ตะเสนา ภาษาอังกฤษ
13 090300378 นางสาว จินตนา นนดี ภาษาอังกฤษ
14 090300379 นางสาว ภทัรนารี ขาวข า ภาษาอังกฤษ
15 090300380 นาง จารุรัศมิ์ อารีสิริมงคล ภาษาอังกฤษ
16 090300381 นางสาว จุฑาลักษณ์ แก้วสีเคน ภาษาอังกฤษ
17 090300384 นางสาว เบญจวรรณ เจียมสกุล ภาษาอังกฤษ
18 090300386 นางสาว อัชณี วยัรัตนา ภาษาอังกฤษ
19 090300388 นางสาว เพชรไพริน ทองเอี่ยม ภาษาอังกฤษ
20 090300389 นาย ชวณัฐ ปัญญาสิม ภาษาอังกฤษ
21 090300390 นางสาว นารี ผูกสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ
22 090300392 นางสาว เจนจิรา ซ่ือตรง ภาษาอังกฤษ
23 090300393 นาย เจนณรงค์ ประวงั ภาษาอังกฤษ
24 090300394 นางสาว กุสุมา คิดเข่ม ภาษาอังกฤษ
25 090300395 นางสาว วริะฉัตร ศรีสุข ภาษาอังกฤษ
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 090300396 นางสาว ยุวดี ทวชีาติ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  090300396
2 090300397 นางสาว สุนันทิพย์ โลกานินทร์ ภาษาอังกฤษ ถึง 090300425
3 090300398 นางสาว ไอยรินทร์ กวา้งใหญ่ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 9
4 090300399 นางสาว พัชรพร บุญปั๋น ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300400 นางสาว พิมพ์ชนก พัฒนเลิศกิจสกุล ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300401 นางสาว รัตติยา ภมูี ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300402 นางสาว ศศิธร งามแพง ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300404 นางสาว พันธญา ปล้ืมกมล ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/6
9 090300406 นางสาว ธญัญรัตน์ ภู่จักรเพชรจรัส ภาษาอังกฤษ
10 090300407 นาย เมธสั แจ่มเกาะ ภาษาอังกฤษ
11 090300408 นาย กรกฎ สังฆพัน ภาษาอังกฤษ
12 090300409 นางสาว นฤมล จิตรช่วย ภาษาอังกฤษ
13 090300410 นางสาว จีรินันท์ เพชรศรีธนัส ภาษาอังกฤษ
14 090300411 นางสาว ยุพกานต์ บุดดี ภาษาอังกฤษ
15 090300412 นางสาว พรพรรณ อุปนันท์ ภาษาอังกฤษ
16 090300414 นางสาว รัตนา ทองป้อม ภาษาอังกฤษ
17 090300415 นางสาว นันทนา สุขอุดม ภาษาอังกฤษ
18 090300416 นางสาว พิรัลภทัร สุวมิลธนายศ ภาษาอังกฤษ
19 090300418 นางสาว วนิดา วงค์จันทร์ ภาษาอังกฤษ
20 090300419 นางสาว วลัภา รัตนทารส ภาษาอังกฤษ
21 090300420 นางสาว กรกนก บ ารุงบุญ ภาษาอังกฤษ
22 090300421 นางสาว ประภาพร จันใด ภาษาอังกฤษ
23 090300423 นางสาว อรนันท์ จันค า ภาษาอังกฤษ
24 090300424 นาย สุภคัวี โรจนวนั ภาษาอังกฤษ
25 090300425 นางสาว สงกรานต์ ลีลา ภาษาอังกฤษ
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 090300426 นางสาว สุภาวรรณ์ สุการี ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  090300426
2 090300427 นางสาว เบญจมาศ จันทร์เปา ภาษาอังกฤษ ถึง  090300453
3 090300428 นางสาว วชิยา ศรีสิงห์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 10
4 090300429 นางสาว สุพร ชมชื่นดี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300430 นางสาว อนุธดิา ปัญญาภา ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300431 นางสาว ระววีรรณ ถาวรพันธ์ ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300432 นางสาว นภาพร ค าคนซ่ือ ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300433 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วละมุล ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/6
9 090300434 นางสาว เสาวนีย์ ตลาดขวญั ภาษาอังกฤษ
10 090300435 นาง ศจีพันธ์ อินทร์แพง ภาษาอังกฤษ
11 090300436 นางสาว ปาลิตา แป้นเจริญ ภาษาอังกฤษ
12 090300438 นางสาว คณิตา สุขผ่อง ภาษาอังกฤษ
13 090300439 นางสาว สุดารัตน์ ยศรุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ
14 090300441 นาย ดนุสรณ์ คุณกัณหา ภาษาอังกฤษ
15 090300442 นางสาว จันทร์นิภา พุกน้อย ภาษาอังกฤษ
16 090300443 นางสาว อัจฉรา ฝาชัยภมูิ ภาษาอังกฤษ
17 090300444 นางสาว จิตสุภา ไพราม ภาษาอังกฤษ
18 090300445 นาย ธรรมสรณ์ มุกดา ภาษาอังกฤษ
19 090300446 นางสาว รัตนาพร ตลอดนอก ภาษาอังกฤษ
20 090300447 นาง ณัฐชุนันท์ บัวบาน ภาษาอังกฤษ
21 090300448 นางสาว จินตหรา สูงชัยภมูิ ภาษาอังกฤษ
22 090300450 นาง พรณภทัร สุชาโต ภาษาอังกฤษ
23 090300451 นางสาว อรยา วงัแก้ว ภาษาอังกฤษ
24 090300452 นางสาว สุนิตรา จันคณา ภาษาอังกฤษ
25 090300453 นางสาว ชลฤนาท ประทุมมา ภาษาอังกฤษ
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 090300454 นางสาว พจน์จนีย์ นุ่มละมูล ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 090300454
2 090300456 นางสาว ชุติภาณี อัคลา ภาษาอังกฤษ ถึง 040300094
3 090300457 นางสาว ปรีดานุช ก่อแก้ว ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 11
4 090300458 นางสาว ศิริพร ธรรมธานมงคล ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 090300460 นางสาว ชลนัฐ นาควชัรางกูร ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 090300461 นาย ศิริมงคล ค าอุ่น ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 090300462 นางสาว ยุวดี แก้วเกิด ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 090300463 นางสาว คุณัญญา วงค์ตาท า ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2
9 090300464 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีนอก ภาษาอังกฤษ
10 090300465 นางสาว กนกรัตน์ นิ่มนวล ภาษาอังกฤษ
11 090300467 นางสาว พัชรพร ไผ่ทอง ภาษาอังกฤษ
12 090300468 นาย ธรีวฒิุ จันตา ภาษาอังกฤษ
13 090300469 วา่ทีร้่อยตรีหญงิ พรนิภา สิมมา ภาษาอังกฤษ
14 090300470 นาย ธนดล ศรีสง่า ภาษาอังกฤษ
15 090300471 นาย ถวลัย์ เย็นเกษม ภาษาอังกฤษ
16 090300472 นางสาว ณัตญา พิสัย ภาษาอังกฤษ
17 090300473 นางสาว น้ าฝน พันหนองเป็ด ภาษาอังกฤษ
18 090300475 นางสาว ปภทัร์สิริ เมยขุนทด ภาษาอังกฤษ
19 090300476 นางสาว ศิรินาถ กิจขุนทด ภาษาอังกฤษ
20 090300477 นางสาว สุพิชชา สังข์เมือง ภาษาอังกฤษ
21 090300479 นางสาว สายเพชร นุชพุ่ม ภาษาอังกฤษ
22 090300480 นางสาว ปรียานุช โปยกัก ภาษาอังกฤษ
23 090300481 นางสาว อุบล สีทา ภาษาอังกฤษ
24 090300483 นางสาว มะลิวลัย์ สมรักษ์ ภาษาอังกฤษ
25 040300094 นางสาว บุษบา พิกุลดก ภาษาอังกฤษ

สนามสอบที ่7 หนา้ 11



กลุ่มวิชา หรอืทาง
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ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 080300070 นางสาว สิริวมิล กงประโคน ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 080300070
2 130300242 นาย จตุพล นามนาย ภาษาอังกฤษ ถึง 500300141
3 140300491 นางสาว สุดารัตน์ ทานันท์ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 12
4 200300154 นางสาว นฤมล จันทะพรม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 210300049 นางสาว นฤมล ชูคันหอม ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 210300122 นางสาว จุฑาขวญั ทับทอง ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 210300307 นางสาว ปวณีา ปุสันเทียะ ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 210300390 นางสาว ปรางทิพย์ วงศ์ชาลี ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3
9 210300450 นางสาว พิไลวรรณ พิมพ์นนท์ ภาษาอังกฤษ
10 210300485 นางสาว พรวภิา หมั่นนอก ภาษาอังกฤษ
11 210300577 นางสาว ณัฐสุดา กองกาญจน์ ภาษาอังกฤษ
12 210300830 นางสาว นัทธพร จันทะขัน ภาษาอังกฤษ
13 210301125 นางสาว ธนัญชกร สบายใจ ภาษาอังกฤษ
14 210301204 นางสาว อาภาภรณ์ ป้อมมาตรา ภาษาอังกฤษ
15 230300151 นาย สรวฒิุ ธนูทอง ภาษาอังกฤษ
16 280300197 นางสาว รุ้งนภา รวมโพธิช์ัย ภาษาอังกฤษ
17 330300093 นางสาว ปนิษฐา ภญิโญ ภาษาอังกฤษ
18 380300120 นางสาว สุธาสินี ลอยฟ้า ภาษาอังกฤษ
19 460300020 นางสาว มณฐิฌา เก็บทอง ภาษาอังกฤษ
20 460300058 นาย วรีะยุทธ โคภมูี ภาษาอังกฤษ
21 480300009 นาย พชรศาสตร์ ค าภากุม ภาษาอังกฤษ
22 480300103 นางสาว ณัฐวมิล เพ็ญสงคราม ภาษาอังกฤษ
23 500300073 นางสาว ปริญดา ไชยนุต ภาษาอังกฤษ
24 500300074 นางสาว ศุภรัตน์ คุตะโค ภาษาอังกฤษ
25 500300141 นางสาว เพ็ญนภา สาวไชย ภาษาอังกฤษ
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1 500300146 นางสาว ฝันสุดา กองกะมุด ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 500300146
2 500300206 นางสาว สุธาทิพย์ อุดรพันธ์ ภาษาอังกฤษ ถึง 690300138
3 500300210 นางสาว ณิชาภา แข็งขัน ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 13
4 500300222 นางสาว จินตนา โคตะบิน ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 560300110 นางสาว ออมบุญญา สุวรรณเสาร์ ภาษาอังกฤษ เมืองพัทยา
6 560300267 นางสาว สิรินทรา เสนคราม ภาษาอังกฤษ อ าเภอบางละมุง
7 570300320 นาย วศิเรศ ศรีใสค า ภาษาอังกฤษ จังหวดัชลบุรี
8 570300348 นางสาว สิริพร รูปใส ภาษาอังกฤษ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/4
9 600300262 นางสาว สุนิษา บุญธรรม ภาษาอังกฤษ
10 630300111 นางสาว แสงระวี ศุภนาม ภาษาอังกฤษ
11 670300206 นางสาว เพ็ญศิริ ศรีบุญเรือน ภาษาอังกฤษ
12 690300085 นางสาว ลดาเดือน เย็นศิริ ภาษาอังกฤษ
13 690300138 นางสาว วรรณกร คชพันธ์ ภาษาอังกฤษ
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1 092900003 นาย วริิยะ ดิษฐี ดนตรีไทย เลขประจ าตัวสอบ  092900003
2 092900007 นางสาว นัทชริดา จันทร์หอม ดนตรีไทย ถึง 092900033
3 092900008 นางสาว ธดิารัตน์ พลอยเล้ียง ดนตรีไทย ห้องสอบที่ 14
4 092900009 นาย นภนต์ จันทร์สงวน ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 092900010 นางสาว วราภรณ์ อุสมร ดนตรีไทย เมืองพัทยา
6 092900011 นางสาว วนัดี สุนทรงาม ดนตรีไทย อ าเภอบางละมุง
7 092900013 นาย บุญฤทธิ์ บุญเยีย่ม ดนตรีไทย จังหวดัชลบุรี
8 092900014 นางสาว ปัณณิกา เจริญเมือง ดนตรีไทย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
9 092900015 นางสาว ธญัญารัตน์ เสียงเย็น ดนตรีไทย
10 092900016 นาย พร จันทาทิพย์ ดนตรีไทย
11 092900017 นาย นนท์ณัฏฐ์ จันทรเนตร ดนตรีไทย
12 092900018 นาย ชาตรี โหมดเขียว ดนตรีไทย
13 092900021 นางสาว ธนิตา มณีอินทร์ ดนตรีไทย
14 092900022 นาย ณัฐดนัย วชิาเดช ดนตรีไทย
15 092900023 นาย ณัฐพล อุ่นอบ ดนตรีไทย
16 092900024 นางสาว รัตติยา ทองหล่อ ดนตรีไทย
17 092900025 นาย รัฐพล ชูไกรไทย ดนตรีไทย
18 092900026 นางสาว ชลาลัย สุขมา ดนตรีไทย
19 092900027 นางสาว อาลิสา เลิศแสงธรรม ดนตรีไทย
20 092900028 นางสาว พิชยานิษฐ์ เพ็ชรอยู่ ดนตรีไทย
21 092900029 นาย ณัฐนนท์ เอี่ยมศรี ดนตรีไทย
22 092900030 นาย พรเทพ พนมมรรค ดนตรีไทย
23 092900031 นางสาว ชนนิกานต์ นวลแสง ดนตรีไทย
24 092900032 นาย สุรชัย เรืองแจ่ม ดนตรีไทย
25 092900033 นาย กฤษฎา ประจวบกลาง ดนตรีไทย
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1 092900035 นาย ศุภกิตต์ิ วงศ์อานันต์ ดนตรีไทย เลขประจ าตัวสอบ 092900035
2 092900037 วา่ที่ร้อยตรี อวรุิทธ์ หงอนไก่ ดนตรีไทย ถึง 092900068
3 092900038 นางสาว วรดา ศรีขาว ดนตรีไทย ห้องสอบที่ 15
4 092900039 นางสาว สิริกร เอี๊ยบกงไชย ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 092900040 นาย ศตวรรษ มาเปี่ยม ดนตรีไทย เมืองพัทยา
6 092900041 นาย เศรษฐศิลป์ ผดุงผล ดนตรีไทย อ าเภอบางละมุง
7 092900043 นาย ธญัเทพ กล่ินด้วง ดนตรีไทย จังหวดัชลบุรี
8 092900044 นาย เอกราช เข้มแข็ง ดนตรีไทย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2
9 092900046 นาย เอกชัย เข้มแข็ง ดนตรีไทย
10 092900049 นาย ธวชัชัย วงษาวลัิย ดนตรีไทย
11 092900050 นางสาว จุฑารัตน์ ขมหวาน ดนตรีไทย
12 092900051 นางสาว จิรนันท์ บุญหนัก ดนตรีไทย
13 092900054 นางสาว หทัยชนก โสภณ ดนตรีไทย
14 092900055 นาย พินิจ วรรณกิจ ดนตรีไทย
15 092900056 นางสาว ศิรินทิพย์ ทิพย์วงค์ ดนตรีไทย
16 092900057 นาย นิติพงศ์ เนียมอยู่ ดนตรีไทย
17 092900058 นาย ทศพล กันเขตวทิย์ ดนตรีไทย
18 092900059 นางสาว บุญน า วรพนพิพัฒน์ ดนตรีไทย
19 092900060 นาย จตุรงค์ นูแป ดนตรีไทย
20 092900061 นาย ณัฐพงษ์ คชทิพ ดนตรีไทย
21 092900062 นางสาว ปิยนัท หน่อทอง ดนตรีไทย
22 092900063 นางสาว ชลกานต์ สอนกลาง ดนตรีไทย
23 092900065 นางสาว อรทัย สิงหาระโท ดนตรีไทย
24 092900067 นาย สดายุ อุณาพันธ์ ดนตรีไทย
25 092900068 นาย ภาวติ อัมพรพิริยะ ดนตรีไทย
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1 092900070 นาย นฤพล เขียนรูปครุฑ ดนตรีไทย เลขประจ าตัวสอบ  092900070
2 092900071 นาย ศุภกร พาเทพ ดนตรีไทย ถึง 682900021
3 092900072 นาย นพดล แก้วมุกดา ดนตรีไทย ห้องสอบที่ 16
4 092900073 นางสาว หทัยชนก บุรกรณ์ ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 092900074 นางสาว พรสวรรค์ ศรีกลางเมือง ดนตรีไทย เมืองพัทยา
6 092900075 นาย อานนท์ ค าสีทา ดนตรีไทย อ าเภอบางละมุง
7 092900076 นาย วฒุธชิัย ภเูฉิดฉาย ดนตรีไทย จังหวดัชลบุรี
8 092900077 นางสาว น้ าฝน พันธุย์ิม้วงษ์ ดนตรีไทย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3
9 092900078 นางสาว สุภาพร คงด า ดนตรีไทย
10 092900080 นางสาว วภิาภรณ์ ทองศรี ดนตรีไทย
11 092900081 นางสาว อภญิญา สวา่ง ดนตรีไทย
12 092900082 นาย พีระเดช ละมัย ดนตรีไทย
13 092900083 นาย อานนท์ โพธิง์าม ดนตรีไทย
14 092900084 นางสาว สิริรยา รังสิยานนท์ ดนตรีไทย
15 092900085 นางสาว เพ็ญนภา อยูอ่ิ่ม ดนตรีไทย
16 292900013 นาย สินธชุา ภาโคกทม ดนตรีไทย
17 302900038 นาย วรรินทร์ อ่อนแช่ม ดนตรีไทย
18 502900036 นางสาว กวนิตรา ทวาเรศ ดนตรีไทย
19 672900052 นาย อัมฤทธิ์ ไกลหอม ดนตรีไทย
20 682900021 นาย ปรมินทร์ เต็มพร้อม ดนตรีไทย
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ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 093000002 นาย จีรายุทธ ยศเกตุ ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ 093000002
2 093000004 นาย วรรณทวี ทองบุตร ดนตรีสากล ถึง  093000037
3 093000005 นาย ชนาธปิ โพธิ ดนตรีสากล ห้องสอบที่ 17
4 093000006 นาย กิตติพงศ์ เดชสุภา ดนตรีสากล สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 093000007 นาย สถาพร สวา่งสุข ดนตรีสากล เมืองพัทยา
6 093000008 นาย เกียรติศักด์ิ เดชพิทักษ์ ดนตรีสากล อ าเภอบางละมุง
7 093000009 นาย ธรีศักด์ิ บัวรุ่งสวสัด์ิ ดนตรีสากล จังหวดัชลบุรี
8 093000010 วา่ที่ ร.ต. ปฏภิาณ พูกูงาม ดนตรีสากล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.3/6
9 093000012 นาย ธรีนันท์ ศรีไชยวาน ดนตรีสากล
10 093000013 นาย พนากร เดโช ดนตรีสากล
11 093000015 นาย ภาสกร แย้มศรี ดนตรีสากล
12 093000016 นางสาว หทัยภทัร ศุภคุณ ดนตรีสากล
13 093000017 นาย ชัยวฒัน์ ราชประโคน ดนตรีสากล
14 093000020 นาย วศิรุต เจีย้งยี่ ดนตรีสากล
15 093000022 นางสาว วรีวรรณ ธรรมวงศา ดนตรีสากล
16 093000023 นางสาว รัชชวลี ปุ่ยพล ดนตรีสากล
17 093000026 นาย แสงชัย ดวงแก้ว ดนตรีสากล
18 093000027 นาย สุวสัน กิมเล่งจิว ดนตรีสากล
19 093000029 นาย ภาณุพงษ์ สุขทนารักษ์ ดนตรีสากล
20 093000030 นาย กฤษฎา ดาวเรือง ดนตรีสากล
21 093000031 นางสาว ศิริชน พลเสน ดนตรีสากล
22 093000032 นางสาว สุนิสา สวสัดี ดนตรีสากล
23 093000033 นางสาว บุษบา สวสัดี ดนตรีสากล
24 093000034 นางสาว สุวนันท์ ปั้นงาม ดนตรีสากล
25 093000037 นาย รภทักร มิตรเจริญรัตน์ ดนตรีสากล
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 093000038 นางสาว ธญัญาเรศ พลต้ือ ดนตรีสากล เลขประจ าตัวสอบ  093000038
2 093000039 นาย สรณ์สิริ นารอด ดนตรีสากล ถึง 143000018
3 093000040 นาย อ านาจ ซุยซวง ดนตรีสากล ห้องสอบที่ 18
4 093000041 นาย สมาน แสนสุภา ดนตรีสากล สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 093000044 นาย ศตวรรษ ไชยพัฒน์ ดนตรีสากล เมืองพัทยา
6 093000045 นาย ธนานพ พึ่งพงษ์ ดนตรีสากล อ าเภอบางละมุง
7 093000046 นาย ฉัตรชัย ปุริตังสันโต ดนตรีสากล จังหวดัชลบุรี
8 093000047 นาย สุมนัส พาหัน ดนตรีสากล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.3/5
9 143000008 นาย สมชาย มณีโชติ ดนตรีสากล
10 143000018 นาย กมล กันทะวงั ดนตรีสากล

สนามสอบที ่7 หนา้ 18



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 093200001 นาย กงพล ทองมี นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ  093200001
2 093200002 นางสาว เบญจวรรณ ไวยเนตร นาฏศิลป์ ถึง 093200034
3 093200005 นางสาว ปาณิสรา สุขส าราญ นาฏศิลป์ ห้องสอบที่ 19
4 093200006 นาย เนติพงค์ ยอดผกา นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 093200008 นางสาว ธญักร ช่วยชูทรัพย์ นาฏศิลป์ เมืองพัทยา
6 093200009 นาย นพฤทธิ์ ท้าวสบาย นาฏศิลป์ อ าเภอบางละมุง
7 093200011 นาย อานนท์ บุญรัตนากุล นาฏศิลป์ จังหวดัชลบุรี
8 093200012 นางสาว อรอุมา อุ่นสิม นาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4
9 093200015 นางสาว ประภสัรา เดชแฟง นาฏศิลป์
10 093200016 นางสาว สกุลรัตน์ มะลิทอง นาฏศิลป์
11 093200017 นางสาว วรรณพร จ าเนียรธรรม นาฏศิลป์
12 093200019 นางสาว ณัฐกานต์ อรุณเจริญ นาฏศิลป์
13 093200020 นางสาว วรรณวภิา หล่าอุดม นาฏศิลป์
14 093200021 นางสาว วราพร เมเศรษฐี นาฏศิลป์
15 093200022 นางสาว ขวญักมล มะลิทอง นาฏศิลป์
16 093200023 นางสาว สุพัตรา ขาวประโคน นาฏศิลป์
17 093200024 นาย ปฏภิาณ กองเมือง นาฏศิลป์
18 093200025 นางสาว กัญญาณัฏฐ์ วาจาสัตย์ นาฏศิลป์
19 093200027 นางสาว ทัศนีย์ เชยชม นาฏศิลป์
20 093200029 นางสาว อชิรญา เกิดบุญเพิ่ม นาฏศิลป์
21 093200030 นาย พนมกร แก้วประดิษฐ์ นาฏศิลป์
22 093200031 นางสาว อารยา งามเทศ นาฏศิลป์
23 093200032 นางสาว พรรณทิพย์ กวชีัยสมบุญ นาฏศิลป์
24 093200033 นางสาว สุมินทร นวนกาง นาฏศิลป์
25 093200034 นางสาว วชิิดา คล้ายถม นาฏศิลป์
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 093200036 นาง จีรภญิญา ยอดรัก นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ  093200036
2 093200037 นางสาว ศุภลักษณ์ เหลือกลาง นาฏศิลป์ ถึง  093200063
3 093200038 นาย บัณฑิต รุ่งเป้า นาฏศิลป์ ห้องสอบที่ 20
4 093200040 นางสาว ปิยภทัร์ สืบวงศ์ นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 093200042 นางสาว รุจิรดา กรุพิมาย นาฏศิลป์ เมืองพัทยา
6 093200043 นางสาว จารุวรรณ คมข า นาฏศิลป์ อ าเภอบางละมุง
7 093200045 นางสาว วชิญาดา ไกรนาค นาฏศิลป์ จังหวดัชลบุรี
8 093200046 นางสาว อธษิฐาน ตางาม นาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3
9 093200047 นางสาว พริสร ทัพธานี นาฏศิลป์
10 093200048 นางสาว ศศิวมิล บัวแก้ว นาฏศิลป์
11 093200049 นาย ชัยสิทธิ์ หินด า นาฏศิลป์
12 093200050 นางสาว กุสุมาลย์ เหง้าพรมมินทร์ นาฏศิลป์
13 093200051 นางสาว จิดาภา วถิีธรรมศักด์ิ นาฏศิลป์
14 093200052 นางสาว นิภาวรรณ ทองสุข นาฏศิลป์
15 093200053 นางสาว อภสัรา บุญครอง นาฏศิลป์
16 093200054 นางสาว สุดารัตน์ ขานไธสง นาฏศิลป์
17 093200055 นางสาว ขวญัฤดี คงมณี นาฏศิลป์
18 093200056 นางสาว หทัยภทัร อปราชัยกุล นาฏศิลป์
19 093200057 นางสาว ตรีรัตน์ พุฒเสือ นาฏศิลป์
20 093200058 นางสาว สุวรรณี นิลสนธิ นาฏศิลป์
21 093200059 นางสาว ศิริวรรณ ผลเจริญสุข นาฏศิลป์
22 093200060 นาย ชัยรัตน์ สิบพุทธ นาฏศิลป์
23 093200061 นางสาว สุรีรัตน์ กิง่วงษา นาฏศิลป์
24 093200062 นางสาว รุจจิรา จุลนันท์ นาฏศิลป์
25 093200063 นางสาว กชามาศ ทับน้อย นาฏศิลป์
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 093200064 วา่ที่ร้อยตรี ประจิตร จารัตน์ นาฏศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ 093200064
2 093200065 นาย ภวูนารถ กล่ันประโคน นาฏศิลป์ ถึง 603200082
3 093200066 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สวาสด์ิเพ็ชร์ นาฏศิลป์ ห้องสอบที่ 21
4 093200067 นาย ธงไชย โกวฬิาร นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 093200069 นางสาว พัสตราภรณ์ นวสุธาวงค์ นาฏศิลป์ เมืองพัทยา
6 093200070 นางสาว ยุพิน เจริญศักด์ิ นาฏศิลป์ อ าเภอบางละมุง
7 093200071 นางสาว ชนันธร หิรัญเชาว์ นาฏศิลป์ จังหวดัชลบุรี
8 093200072 นางสาว สุวมิล บัวงาม นาฏศิลป์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2
9 093200073 นางสาว พรชนิตว์ ปลอดรอด นาฏศิลป์
10 093200075 นางสาว ศิโรรัตน์ กล่ าสวสัด์ิ นาฏศิลป์
11 093200076 นางสาว สุจิตรา นางสะอาด นาฏศิลป์
12 093200077 นางสาว วณีา ไชยรัตน์ นาฏศิลป์
13 093200078 นางสาว เนตรนภา หม้อทอง นาฏศิลป์
14 093200079 นางสาว กมลวรรณ ศรีสุข นาฏศิลป์
15 093200080 นางสาว จรัสแสง เทพรังสฤษฎิ์ นาฏศิลป์
16 093200081 นางสาว จุลชลิตา อินจันทร์ นาฏศิลป์
17 093200082 นางสาว ชญาพร สร้อยสน นาฏศิลป์
18 093200083 นางสาว สุธดิา ย ารัมย์ นาฏศิลป์
19 093200084 นางสาว วรัญญาภรณ์ ติวาวงศ์รัตน์ นาฏศิลป์
20 093200085 นาย วรีชัย ผาสุข นาฏศิลป์
21 213200133 นางสาว วลีพร พันธุตุ์ล นาฏศิลป์
22 213200166 นาย ธนากร โมราราษฎร์ นาฏศิลป์
23 213200169 นาย วชัรพงษ์ สอนสกุล นาฏศิลป์
24 233200043 นางสาว สุชาดา นรมาศ นาฏศิลป์
25 603200082 นางสาว กัณนิกา พรมหาลา นาฏศิลป์
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กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 095600002 นางสาว ชลิตา สิยานันท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095600002
2 095600003 นางสาว มาริสา รุ่งเรือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 095600046
3 095600007 นางสาว พิชญา พลชัย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที่ 22
4 095600009 นางสาว ธญัญลักษณ์ รับรอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 095600012 นางสาว ชาสุนิตา สุภคัรังสี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เมืองพัทยา
6 095600013 นางสาว อรนุช ศรีสมพงษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 095600016 นางสาว จิรชยาพร ทัดแก้ว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095600019 นางสาว ชาลิณี พิณย์มณี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1
9 095600021 นางสาว ศิริพร กรรมวสุิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 095600022 นางสาว กุลธดิา เภารัศมี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 095600023 นางสาว ธญัญารัตน์ ถิน่ชนก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 095600025 นางสาว ผุสดี เมืองสนาม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 095600028 นางสาว เพชรัตน์ รักสุจริต ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 095600030 นางสาว วนิดา ค าสาริกา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 095600031 นางสาว ธญัวรรณ อินทศร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 095600032 นางสาว ปทิตตา ภทัรขวญั ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 095600036 นางสาว กิง่เพชร สมานทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 095600038 นางสาว สุดารัตน์ โกศล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 095600039 นางสาว วชัราภรณ์ ตันตุลา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 095600040 นางสาว ณัฐภรณ์ เสนาพักตร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 095600041 นางสาว ศิริรัตน์ ดวงภกัดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 095600042 นางสาว ณัฐสุดา วงค์เงิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 095600044 นาง ภทัรา ลุนโสภา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 095600045 นางสาว เสาวลักษณ์ ชื่นตา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 095600046 นางสาว จิตตินันท์ ดีงามเลิศ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

สนามสอบที ่7 หนา้ 22



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 095600047 นางสาว จารุณี ไพบูลย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  095600047
2 095600048 นางสาว เจษฎาภรณ์ กิจจา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 095600088
3 095600051 นางสาว ประภาพร บุญทนาวงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที่ 23
4 095600052 นางสาว ศศิวรรณ เงาแก้ว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 095600054 นางสาว อนุธดิา วรสิทธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เมืองพัทยา
6 095600055 นางสาว ณัฎฐา สืบเพ็ง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 095600056 นาง นางน้อย ศรีสุวรรณ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095600057 นางสาว เจนจิรา ดาศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/4
9 095600058 นางสาว สิรีธร บุญยงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 095600060 นางสาว รัญชิดา เอื้อวงศ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 095600061 นางสาว สุดารัตน์ ภกัดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 095600066 นางสาว พัชธชิา อาจยิง่ยง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 095600068 นางสาว ภาคินี แก้วภกัดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 095600070 นางสาว มะลิวรรณ ใจคุ้มเก่า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 095600071 นาง ชนัญชิดา ล้อมพงษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 095600072 นางสาว เพลินใจ ภาโสม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 095600075 นางสาว ปาริฉัตร ย่อมกลาง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 095600079 นางสาว ปนัดดา พันธบ์านชื่น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 095600082 นางสาว อรดา ศรีไชย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 095600083 นางสาว นุสบา มะห์มูด้ี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 095600084 นางสาว อาภาภรณ์ ธรรมชาติ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 095600085 นางสาว ภทัราวดี แก้วมะไฟ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 095600086 นางสาว ทัศนีย์ ขุลี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 095600087 นางสาว เนตรนพิศ ชนิดกุล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 095600088 นางสาว ชัญญานุช แดงบุญเรือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

สนามสอบที ่7 หนา้ 23



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 095600091 นางสาว ศิริรัตน์ ค าด้วง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095600091
2 095600093 นางสาว ปวณีา สุขนาคะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 095600124
3 095600094 นางสาว สกุลตรา อ่อนค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที่ 24
4 095600095 นางสาว ศุวณี บุตรวงษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 095600096 นางสาว กฤตชยา นวลละออง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เมืองพัทยา
6 095600097 นางสาว จันทร์ทิพย์ บรรดาศักด์ิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 095600098 นางสาว จินตนา ทุ่งลาด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095600100 นางสาว วรรณกาณต์ วงับง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3
9 095600102 นางสาว พีชญาภา ยอดสิงห์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 095600104 นางสาว ใจงาม จ าปา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 095600105 นางสาว นวพรรณ เป็งมาวงศ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 095600107 นางสาว นิสาชล ปัญญา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 095600108 นางสาว เบญจพร สีเสน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 095600110 นาง สุนิษา ตะเคียนจันทร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 095600111 นางสาว นิภาพร รอบรู้ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 095600112 นางสาว สุวนันท์ วนัเพ็ง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 095600113 นาง ฟารีซา แวสาเมาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 095600114 นาง ชัชชญา ส าราญฤทธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 095600116 นางสาว นิภาพร ทองนาม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 095600117 นางสาว โสรญา แก้วดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 095600118 นางสาว นฤมล แสงเหลือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 095600121 นางสาว สุจิตรา ชะฎาทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 095600122 นางสาว ไพฑูรย์ การะทอน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 095600123 นางสาว จันทรา นวลกล่ิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 095600124 นาย นวพรรธน์ เนื่องจ านงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

สนามสอบที ่7 หนา้ 24



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 095600126 นางสาว ศิรินโรจน์ ชิณศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ 095600126
2 095600127 นาย เชาวนันต์ อันนอก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 095600153
3 095600129 นางสาว ณิชารีย์ นนทกานันท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที่ 25
4 095600130 นางสาว กรวภิา บุตรให้ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 095600131 นางสาว จารุวรรณ โม่งปราณีต ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เมืองพัทยา
6 095600132 นางสาว พิมชนก วงัหอม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 095600133 นางสาว อรทัย มูลจิตร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 095600134 นางสาว สิริยากร วงศ์มา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/2
9 095600135 นางสาว ณัจฉรียา วงศ์ทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 095600136 นางสาว สุนารี เมืองดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 095600138 นางสาว ภคอร บุญต่อ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 095600139 นางสาว อรอุมา คุณแก้ว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 095600140 นางสาว วภิาวดี จ าปามูล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 095600141 นางสาว อัญชลี สิมอุด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 095600142 นางสาว ชนิดา สะบุตรดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 095600144 นาง อาภาพร คุ้มภยั ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 095600145 นางสาว ดวงหทัย จันดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 095600146 นางสาว ภทัราภรณ์ เสาเปรีย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 095600147 นางสาว ปภสัสร อุทุมพร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 095600148 นางสาว ปฐมพร ล้ีเจริญผล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 095600149 นางสาว หนึ่งฤทัย โพธิจ์ิต ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 095600150 นางสาว น้ าฝน เพาะบุญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 095600151 นางสาว วจนะพร สีเกาะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 095600152 นางสาว นิรินมิกา เขียวมรกฎ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 095600153 นางสาว ณัฏฐณิชา เหล่าขันติปรีชา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

สนามสอบที ่7 หนา้ 25



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่  21  มกราคม  2565)

สนามสอบที่ 7  โรงเรยีนวัดสุทธาวาส อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 095600154 วา่ที่ร้อยตรี บัญชา สาระวนั ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  095600154
2 095600155 นางสาว อาทิตยา ขุมทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง  775600088
3 095600156 นางสาว ชนิกา ศรีสุนนท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที่ 26
4 095600157 นางสาว เทพธดิา มณีรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนวดัสุทธาวาส
5 095600158 นางสาว เกวลี ฉายฉันท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เมืองพัทยา
6 145600074 นางสาว สิริพร นันพนัก ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอบางละมุง
7 215600069 นางสาว ดวงเดือน ตลับทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวดัชลบุรี
8 285600077 นางสาว ลัดดาพร จิกจักร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1
9 635600047 จ่าสิบตรีหญิง ตันหยง พิมพ์ยนต์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 695600085 นางสาว ลดาวลัย์ อนันตสุข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 695600192 นางสาว ปราถนา จันทร์เกษม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 695600208 นางสาว อภสัรา สมานทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 775600007 นางสาว มนทิชา เคนสิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 775600088 นางสาว ไพลิน ศิลชาติ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

สนามสอบที ่7 หนา้ 26



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก

1 091500001 นางสาว วลิาวรรณ อุ่นแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500004 นางสาว กานดา ชะนะฉันท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500001 -

3 091500010 นางสาว สุชาดา ธนาวฒิุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500071

4 091500012 นางสาว หทัยวรรณ จินดายก วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 1

5 091500016 นาง ปล้ืมฤดี สุพร วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 1

6 091500024 นางสาว ชุตินันท์ ศรีบุญเรือง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500026 นางสาว วชิราภรณ์ มะณี วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง  122

8 091500027 นางสาว อรวรรณ กรีเทพ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500029 นางสาว พัทยา สุวรรณา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500030 นางสาว กล่ินขจร บุญเชิญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500032 นางสาว ศิรดา พงษ์วนั วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500040 นางสาว เกษราภรณ์ เอี่ยมพรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500045 นางสาว ศิริวรรณ ธรรมดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500046 นางสาว สุพัชยาณี วงษ์ภกัดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500047 นาย ชวนิโรจน์ พจน์ประบุญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500051 นางสาว สิริญญา ค ามาลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500053 นางสาว อิศราภรณ์ ไชยบุตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500057 นางสาว แก้วกาญจน์ อุปโคตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500058 นาย ธนกร เเย้มประพาย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500060 นางสาว พัทยา แจ่มมณี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500061 นางสาว จินตนา ติงสะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500064 นางสาว สุภาพร บุญเมือง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500065 นาง ฐิติยาภรณ์ ชาดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500068 นางสาว ณิชาภทัร เสาโกมุท วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500071 นางสาว พรรณณิกา พุทไธสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

สนามสอบที ่8 หนา้ 1



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500072 นางสาว อริสรา หนูโงน วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500074 นาย ววิฒัน์ นาคชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500072 -

3 091500075 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษ์คละ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500145

4 091500078 นางสาว กิรณา สมพมิตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 2

5 091500082 นางสาว อนงค์ พุทธคุณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  1

6 091500086 นางสาว ศิริกัญญา แวน่แก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500088 นางสาว กรรณิกา ภจูันมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 123

8 091500091 นางสาว เกศสุดา สามารถ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500099 นาย ธนกฤต วรปภรณ์ชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500104 นางสาว กวนิทิพย์ ปัญญาเรืองวรกุล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500107 นางสาว อรอนงค์ ถิตย์สรรพ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500112 นางสาว ชุติมา เสือขุนชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500113 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ริดแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500114 นางสาว วริศรา พรหมภกัดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500116 นางสาว สุพรรษา พิมพ์สุคะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500118 นางสาว นุชจรี นันทสิงห์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500121 วา่ที ่ร.ต.หญิง พัชร์จิรารัชช์ อนุญาหงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500122 นางสาว นิตยา บุญสิม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500127 นางสาว กัลยาณี เกตุแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500133 นางสาว ภทัราพร ผดาศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500135 นางสาว นุสรา มะลิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500137 นางสาว สมฤดี ผลทวี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500138 นางสาว จันทร์เพ็ญ บ ารุงอาจ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500143 นางสาว กัญญารัตน์ งามผ่อง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500145 นางสาว นฤมล แก้วสวสัด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 2



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500147 นาง ปิยธดิา จวงไธสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500149 นางสาว ปรารียา บารอเฮม วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500147 -

3 091500150 นางสาว ธมลวรรณ เกตุมาโร วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500220

4 091500153 นางสาว ขนิษฐา บุญมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 3

5 091500156 นางสาว ประภาพรรณ วนัวเิศษ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 1 

6 091500158 นางสาว นัฐพร หันเหิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500163 นางสาว สุวรรณ ศรีทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 124

8 091500168 นางสาว กัญญาวญิญ์ อาจหาญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500177 นางสาว ดุษดี กุลจิลัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500183 นางสาว เกศินี โพธิท์อง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500184 นาง วรรณี ทองค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500185 นาย สุรพงษ์ ประสิทธสิาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500186 นางสาว รัตนา พรบุญทองขาว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500187 นางสาว สุวชัรา อุ่นชื่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500194 นางสาว เจนจิรา ทรัพย์งาม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500195 นางสาว สุภาพร ค าเปรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500197 นางสาว มะลิวลัย์ คุ้มศักด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500199 นางสาว สุภาวดี อินทเกตุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500200 นางสาว พิราวรรณ นันทะวงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500203 นางสาว กมลชนก นันทะวงศ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500204 นาย ศราวฒิุ เย็นรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500209 นาย กิตติพศ เทศสิงห์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500212 นางสาว กรรภริมย์ พรมตวง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500219 นางสาว จิรัฐิติกาล สหนฤมิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500220 นางสาว ศุภานิจ ศรีเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 3



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500222 นางสาว สุพิชชา กอบกุลศิวพร วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500225 นางสาว ฐิฒารีย์ บุญช่วยเหลือ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500222 -

3 091500228 นาย อัคร โพธิศ์รี วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500302

4 091500231 นางสาว กัญญา พันธกุาง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 4

5 091500234 นางสาว จิณัฐตา พะนิจรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  1

6 091500236 นาย พิสัย สมีดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500237 นางสาว กัญญาภา ทิวาพัฒน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 125

8 091500239 นางสาว ภทัราภรณ์ โพธา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500240 นางสาว นุรไอนี อาบู วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500246 นางสาว กติรัตน์ ชาภวูงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500250 นางสาว พิมพ์ชนก รัตน์ประโคน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500261 นางสาว นัทธมน ไชยสลี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500266 นาง ธนภร ไชยเยศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500269 วา่ที่ร้อยตรี พิชญากร ลัคณาวงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500270 นางสาว กัญญาณัฐ อุดมพร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500273 นางสาว วชิุดา จันเทศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500282 นางสาว อริสา มะลิหวน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500284 นางสาว ชนัญชิดา ลุนสืบ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500291 นาย ธรรมนูญ สินธชุัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500292 นางสาว กาญจนา มาตย์วงัแสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500293 นางสาว อนิลธติา พลภยั วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500296 นางสาว ชนิดา กาญจนกูล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500298 นาย เทวญั จันทร์แก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500300 นางสาว รุ่งนภา อุ่นแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500302 นางสาว ลักษณารีย์พร ถาวรวริิยะนันท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 4



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500304 นาย รณชัย พลทามูล วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500306 นางสาว ปัทมาภรณ์ สืบเลย วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500304 -

3 091500313 นาง รัตนา นาควนั วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500357

4 091500315 นางสาว กัลยา เสนาบุญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 5

5 091500320 นางสาว ธดิารัตน์ แก้วประดิษฐ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 1

6 091500323 นาย ด าริ หวนัทา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091500325 นางสาว เกศรา จินดาธรรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 131

8 091500329 นางสาว ศิรินทรา อุตะมะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500331 นางสาว ลลิตา จ านงค์สุข วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500333 นาย ณัฐิวฒิุ จันแดง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500334 นางสาว ณัฐธดิา ศรีมงคุณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500336 นางสาว พิรยา เลิศศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500337 นางสาว กนกอร แก้วมะโน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500339 นาย ณัฐพัชร ภารไสว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500341 นางสาว อรทัย ทรัพย์อยู่ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500343 นางสาว ศิริพร มูลเทพ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500344 นาย สิวะ วโิย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500345 นางสาว ภญิญดา ดัชถุยาวตัร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500346 นางสาว อัญชนา ชลวานิช วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500348 นางสาว สร้อยทิพย์ สกุลแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500349 นางสาว พรทิพา ภเูดช วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500352 นางสาว รัตติยา อุดมทวี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500353 นางสาว สุภาวดี พัฒมะณี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500355 นาย ธนากร พันหนอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500357 นางสาว กรวกิา ช านาญพล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 5



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500358 นางสาว นัทวรรณ โนรีรัตน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500359 นางสาว วชัรกรนันทน์ ค าสา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500358 -

3 091500360 นางสาว ประภสัสร การะเกต วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500401

4 091500361 นางสาว สุกันยา ทองเฟื่อง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 6

5 091500366 นาย ธวชัชัย บุระค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 1

6 091500367 นางสาว ธญัญานุช วนิทะไชย วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091500369 นาย ปิยวฒัน์ กุลชาติ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 132

8 091500370 นางสาว พัชรีกร สารีค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500372 นางสาว ขวญัชนก รังกุพันธุ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500373 นางสาว ขนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500374 นาย อริญชัย กุลวงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500377 นางสาว พัชรี ราชดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500378 นาย วศิน วงศ์สกุลธารา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500379 นางสาว วชิุดา แสนประสิทธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500381 นางสาว ชุติกาญจน์ ทานผล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500383 นางสาว สุพัตรา ฉิวรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500386 นางสาว พิชญ์สินี ทัพไทย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500387 นางสาว จรัญญา แสวงวงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500389 นาง ศกุนตลา อินทศร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500394 นางสาว พัชณีญา ค าแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500395 นาย อภสิิทธิ์ สมุทรสาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500396 นางสาว สุธารัตน์ เวยีงจันทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500397 นางสาว เกศิณีย์ ทองเผือก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500399 นาย ชนสรณ์ ดอกพุฒ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500401 นาง ธญัญารัตน์ พรมจันทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 6



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500408 นางสาว อัครภาส์ พวงมาลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500409 นางสาว นัยนา ส านักนิตย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500408 -

3 091500410 นางสาว สายฝน ภงูามเชิง วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500464

4 091500415 นางสาว อภวิรรณ แพงมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 7

5 091500416 นางสาว สุรีวลัย์ จันทร์งาม วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  1

6 091500417 นางสาว รุ่งฤดี โพธิเ์อี่ยม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091500418 นางสาว รัตนา จ าปาทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 133

8 091500420 นางสาว ราตรี ดวงศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500421 นางสาว บุญยวร์ี สาคุณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500422 นางสาว รัตติกา รินทะระ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500423 นางสาว วรรณศิริ ทรงศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500430 นางสาว ธญัญารัตน์ อัครอุปพันธ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500432 จ.ส.ต. กรันตวชิญ์ กองแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500437 นางสาว ละอองดาว แก้วสมนึก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500438 นาย สมบูรณ์ สิงหนนท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500442 นางสาว นฤมล กองค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500444 นาย ปราโมช ชะโยลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500445 นางสาว อภญิญา ธรรมดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500448 นางสาว พรชนก บุญทวสูีงส่ง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500449 นางสาว สุปรีดา อินต๊ะจันทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500460 นาย อธริาช เตชะพุฒ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500461 นางสาว กันยา จันทร์เทศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500462 นางสาว พรสุดา มั่งมูล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500463 นางสาว นราภรณ์ ไชยศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500464 นางสาว ลัดดาวลัย์ ทุมแต้ม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 7



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
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ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500465 นางสาว จินทิมา ธญัญารักษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500475 นางสาว โยธกา จันทน์เทศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500465 -

3 091500480 นางสาว เจนจิรา วงษ์พระบุตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500548

4 091500483 นางสาว เปรมวดี เมืองขวา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 8

5 091500487 นางสาว วนัทนา บุญกล้า วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 1

6 091500491 นางสาว เตือนจิตร บู่โฮม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091500492 นางสาว ชนากานต์ พนมไพร วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 134

8 091500493 นางสาว พรศิริ พรมมหาชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500495 นางสาว อิสราภรณ์ สหายา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500501 นางสาว ชนิตา แท่นแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500502 นางสาว นารี โทสวสัด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500503 นางสาว รัตนา ฉัตรทันต์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500507 นาย วรีะวฒัน์ ถาวร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500508 นางสาว รัตนาภรณ์ กลมประโคน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500511 นางสาว จุฑามาศ ลีหล้าน้อย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500513 นางสาว ศกัญญา เขตคาม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500524 นางสาว วรนุช ยุติธรรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500527 นางสาว สุวจี มูลมาตย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500528 นางสาว อังคณา คลองไข่น้ า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500530 นางสาว กาญจนา บุญรวม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500531 นางสาว ธนิัดดา เสียงล้ า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500536 นางสาว ปวณีา ทวยจันทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500537 นางสาว ขนิษฐา แก้วธานี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500541 นาง ชมนภสั เข็มทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500548 นางสาว เกศสุดา ใจอ่อน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 8



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500549 นางสาว ปรียานุช มูลมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500550 นางสาว วทิิตา อามาตมนตรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500549 -

3 091500554 นางสาว ภาวณีิ กิจจรัส วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500609

4 091500555 นางสาว เมวดี ธรุะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 9

5 091500564 นางสาว ภทัร์สุดา จันทะนาค วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 1 

6 091500567 นางสาว จิรัชยา ศรีทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091500571 นางสาว อัมรา โกษารักษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 135

8 091500575 นางสาว อรณี พวงสิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500576 นาย วฒันา จันทีเทศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500577 นางสาว อรนิตย์ ปัจจัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500580 นางสาว จิราพร สังเขตร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500582 นางสาว นัทฐา มิ่งทุม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500585 นางสาว โสภา ก าพังเทียม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500586 นางสาว มยุรี สุปะเม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500587 นางสาว ปวณีา นามพะธาย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500591 นางสาว สุปาณี อินทร์ปฐม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500594 นางสาว มะลิ ไหมทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500596 นางสาว ภทัรวดี จันทะเสน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500597 นางสาว วภิาพร ขุนทองพลัด วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500603 นางสาว จริยา บุญญานนท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500604 นางสาว ธญัพิชชา อินทฤทธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500605 นาย ศตวรรษ เหลียวกลาง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500606 นางสาว แพรวนภา ฮุบประโคน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500607 นางสาว อภริดี วงศ์ศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500609 นาย พงศกร ศรีทา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 9



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500612 นางสาว ประภาศรี เกาะโค้ง วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500613 นางสาว เพ็ญภกัด์ิ ศรีพอ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500612 -

3 091500614 นางสาว นุชนาฏ กัลยารัตน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500660

4 091500615 นาย ชิษณุพงศ์ พลสมบัติ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 10

5 091500616 นางสาว ดรรชนี กาญจรัส วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091500620 นางสาว สาลิกา ก าเนิดนนท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500625 นางสาว สิริรัตน์ วงค์วลิาศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 222

8 091500626 นางสาว อัญธกิา เหมปั้น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500627 นางสาว พิมพ์พิชชา อาทร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500628 นางสาว ศรารัตน์ มุลอามาตย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500629 นางสาว ศศิวมิล ไชยทองศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500637 นางสาว อรญา อาจเวทย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500638 นาย มาโนช อาจธานี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500640 นางสาว อรวรรณ บุตร์ราช วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500641 นางสาว ธาดารัตน์ หลอดกระโทก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500642 นาง จุฑารัตน์ ศรีแวน่แก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500644 นางสาว อ าพร วงศ์ววิงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500645 นางสาว ยอดอนงค์ จงใจหาญกล้า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500647 นางสาว ปานิดา ใจเครือ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500648 นางสาว อนุกูล บัวแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500649 นางสาว จิราพร ศรีมุล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500656 นางสาว จันทิมา สืบทิม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500657 นางสาว อภญิญา ประกายศักด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500658 นางสาว จันทิรา ม่วงเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500660 นางสาว ปิณิดา พุ่มพระคุณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 10



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500661 นางสาว อโณทัย บุญชู วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500666 นางสาว อรวรรณ จูมดอก วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500661 -

3 091500668 นางสาว รักษ์สุดา ไชยราชา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500727

4 091500669 นางสาว กรกนก นวลศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 11

5 091500674 นางสาว ขนิษฐา ดาทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091500679 นาง รุ่งลดา ทองสันเทียะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500681 นาย นันทพงศ์พนธ์ คนซ่ือ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 223

8 091500684 นางสาว กัณณิกา เทียมพล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500685 นางสาว ขวญัเรือน มันทสูตร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500687 นางสาว ธนาภรณ์ อ่อนบัตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500690 นางสาว ดาวหทัย สุขสมกร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500692 นางสาว ชิโนรส สุขสง่า วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500694 นางสาว สุปราณี สิงห์สา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500695 นางสาว อรอุมา สิงห์ดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500696 นางสาว กิติยาพร ประดับพร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500697 นางสาว มณีการ์ นิลโมทย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500698 นางสาว ธนัยพร กล่ินหอม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500700 นางสาว สุภาพร บุตรกูล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500702 นางสาว เบญจมาศ อ่อนหนองหวา้ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500703 นางสาว อัจฉราพรรณ ยวงพานิช วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500706 นางสาว พนัชกร เพิ่มวฒันา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500707 นาง พรพิศ ดอนคุณศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500708 นางสาว มินตรา ตาลพันธุ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500723 นางสาว สุฑารัตน์ สีอุ่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500727 นางสาว ภรินันท์ ไพรศาล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 11



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500728 นางสาว สายฝน แสงศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500732 นางสาว ฐาปนี อุปถัมภ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500728 -

3 091500735 นางสาว สุมาลัย ปิดตาทะสา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500806

4 091500738 นางสาว ยุรัตนา ปะโนรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 12

5 091500750 นางสาว พัทยา ปะวดัสา วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 2

6 091500753 นางสาว กิตติยาภรณ์ เทียมวงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500754 นางสาว จุฬามณี วรรณคีรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 224

8 091500758 นางสาว จงรัก แก่นธาตุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500760 นางสาว พัชรา สังข์วฒันะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500762 นางสาว จีราภรณ์ จันเส วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500767 นางสาว วณิชยา นวลน้อม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500768 นางสาว เจนจิรา ธนิาพิมพ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500772 นางสาว กมลทิพย์ โกศล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500775 นาง นงนุช กุลรัตน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500778 นาง กาญจนา ชัยรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500782 นางสาว กมลรัตน์ สมบูรณ์นาวนิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500783 นางสาว วภิาวดี สุขเลิศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500784 นางสาว รัชฎาภรณ์ สอนเยีย่ม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500785 นางสาว สุกัญญา วงสะเด็จ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500789 นาย ณัฐวฒัน์ บุญชู วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500798 นางสาว ปนิดา แหวนชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500802 นาย ยืนยง กวา้งนอก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500803 นางสาว กุสุมาวรรณ ศรีณรงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500804 นางสาว เบญญาภา อันทะปัญญา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500806 นาง มัลลิกา พิธาธนบดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 12



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500808 นางสาว ศิริพร ศรีกุตา วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500813 ว่าทีร่.ต.หญิง จันทร์ทิมา เปล่ียนสันเทียะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500808 -

3 091500814 นางสาว รติมา บางสอน วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500862

4 091500815 นางสาว นุชพร เยือ่ใย วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 13

5 091500824 นางสาว กาญจนา รักษาสุข วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 2

6 091500825 นางสาว ราตรี วนัค ากูด วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500826 นางสาว วราวรรณ สรายหอม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 225

8 091500828 นางสาว เบญจมาศ ทิพมาตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500830 นางสาว พัชรี ประสิทธิน์อก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500831 นางสาว ขนิษฐา สงเสือ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500833 นาย วรัญญู พรมแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500835 นางสาว พรพรรณ สมใจ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500836 นางสาว ปิยนุช อ่อนพุทธา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500838 นาย จิรวฒัน์ อินทนะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500840 นาย พงศ์สิษฐ์ ระยับศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500842 นางสาว วลิาสินี ประเสริฐกุล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500843 นางสาว วารุณี พลลาภ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500849 นางสาว มัทติญา ล้านภเูขียว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500851 นางสาว จินตนา อยูเ่กษม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500852 นางสาว สุพัตรา เรีองสระ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500854 นางสาว มณีรัตน์ โพธิพ์ิมพ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500857 นางสาว นิศารัตน์ บัวจันอัด วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500858 นางสาว พลอยนภสั สุวรรณชูนิกร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500860 นางสาว ณัฐชญา เรืองกิจการ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500862 นางสาว ภคัจิรา จันทาพูน วทิยาศาสตร์ทั่วไป
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(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500863 นางสาว กนิษฐา ค าชนะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500864 นางสาว นฤมล บุญหาญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500863 -

3 091500868 นางสาว สุณิสา จันทร์แจ้ง วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500919

4 091500870 นาย อดิศักด์ิ เสียงเลิศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 14

5 091500875 นางสาว ภทัรธดิา ค้ าชู วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091500876 นางสาว ศิริเกษ แก้วละมุล วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 2

7 091500877 นางสาว ศิวพร น้ าค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 226

8 091500878 นาย ณัฐกิจ ศรีสถาน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500879 นางสาว ศิวนาถ กาจันตา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500883 นางสาว สุทัศตา ประฮาดไชย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500886 นาย วรท หอมอินทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500888 นางสาว พิมลวรรณ คูหา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500889 นางสาว พิชญา ศิลาปัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500890 นางสาว สุพิชฌาย์ อุไรรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500895 นางสาว ทิพย์อักษร กันหะบุตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500896 นางสาว ลักษณา บุระเวทายัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500897 นาย สุทธพิงศ์ ประจิตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500899 นางสาว หนึ่งฤทัย แสงจันทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500901 นางสาว พิริย์กร ผิวเหลือง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500902 นาง กรรณิกา ฉิมนอก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500908 นาย จักรกริช บัญญัติ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500910 นาย สุพัชร์ณัฐ โนนสุวรรณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500917 นางสาว แคทลียา สายวงค์ฝ้ัน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500918 นางสาว ภสัราภรณ์ บาตรโพธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500919 นางสาว รจนา เรดสันเทียะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 14



กลุ่มวิชา หรอืทาง
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ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500921 นาง ชุติพันธุ์ อุ่นเวยีงชูวงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500922 นางสาว ชนัญชิดา พันสลาบขวา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500921 -

3 091500926 นางสาว นิศา ประสารการ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500993

4 091500927 นางสาว สุภาพร สุทธสิ าราญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 15

5 091500928 นาย ทวทีรัพย์ การส าเนียง วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 2

6 091500930 นางสาว มาลินี ทิพย์แสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  3

7 091500933 นางสาว ผกาภรณ์ นิรันดร วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 233

8 091500938 นางสาว อุไรพร บุญสิงห์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091500940 นางสาว ปริยากร ศิลารักษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091500943 นางสาว พิชชาภา ยาจิตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091500946 นางสาว นัทนา บุษรากรณ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091500949 นางสาว วนัวสิา เหมือดเขือ่นขันธ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091500952 นาย อรรถยา ชาภกัดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091500953 นางสาว จริยา มูลวลัิย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091500954 นางสาว วลิาภรณ์ เชื้อเมืองพาน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091500955 นางสาว จันทร์ธดิา แซ่จู วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091500959 นางสาว ทศมาศ เจียมพลายจิตร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091500977 นางสาว วชัรินธร อุปชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091500980 วา่ที่ร้อยตรี อิทธพิล เฉลียวจบ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091500982 นางสาว กัลยารัตน์ พันธม์าลี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091500985 นางสาว อัญชลิการ์ แก่นหมั่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091500989 นางสาว พัชรินทร์ แก้วอินทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091500991 นางสาว วราภรณ์ กอมขุนทด วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091500992 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุทุมมี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091500993 นางสาว มลัยวลัย์ ยืนยง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 15



กลุ่มวิชา หรอืทาง
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ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091500994 นางสาว พิชามญชุ์ กองทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091500996 นางสาว นวยีา ค่ าคูณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091500994 -

3 091500997 นางสาว ปัทมา นิยมแสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501035

4 091501000 นางสาว นภาพร พลชิวา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 16

5 091501001 นางสาว ดลพร สินสุพรรณ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091501002 วา่ที่ร้อยตรี ธวชัชัย อัมพรรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091501003 นางสาว วรรณิศา สุขเพิ่ม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 234

8 091501005 นางสาว สิริพร ไหมทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501006 นางสาว ปรีดาภรณ์ โกฎวเิชียร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501008 นางสาว จิตติมา เทียนฤกษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501009 นาย เชาวรัตน์ เยียดยัด วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501010 นางสาว ธติิมา ทาหอม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501013 นางสาว วริียา เนื่องแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501014 นาย ชล ตามกูล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501015 นางสาว สุพิศ ประชาราษฎร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501017 นางสาว ศิวพร น้อยด าเนิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501018 นางสาว พรรณี ทองสอาด วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501019 นางสาว เกตุสุดา ทุอุดม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501020 นางสาว วรรณนภา พงษ์สุวรรณ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501021 นางสาว นิรมล กัญญาโพธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091501028 นางสาว มะลิวลัย์ ข าเนตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091501032 นางสาว นันธยิา ค าทวี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091501033 นางสาว ศรีสุดา พลณรงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091501034 นางสาว ศันสนีย์ ทองไสล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091501035 นาง อภญิญา แถบก าปัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 16



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091501036 นางสาว ณัฏฐา พอดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091501038 นางสาว กมลทิพย์ ธรรมปรีชา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501036 -

3 091501041 นางสาว จริญญา ยีส่ารพัฒน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501099

4 091501042 นาย วรากร ไวทยะเสวี วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 17

5 091501043 นางสาว เจนจิรา ธรรมแสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091501044 นางสาว ศิรินภา คงคา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091501045 นางสาว สุมาลิน อุ่นวเิศษ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 235

8 091501046 นาย ภมูรินทร์ ววิาสุขุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501048 นางสาว ณัฏฐณิชา แอบกิง่ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501051 นางสาว สุรางคนา ทิพย์สุข วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501052 นางสาว อมรประภา นนทมาตร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501055 นาย ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501057 นางสาว สุกานดา พรหมพิลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501059 นางสาว เกศแก้ว เกล้ียงรส วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501060 นางสาว พิณทิพย์ อ าภวา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501062 นางสาว ศุภลักษณ์ ค ายันต์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501065 นางสาว ปราณี เถินมงคล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501067 นางสาว นุชรินทร์ เรียนพิษ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501070 นางสาว เมธศิา กรจนารัตน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501073 นางสาว บุษบาวรรณ บุญศรีนาค วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091501080 นางสาว ณัฐยา ไสยาศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091501081 นางสาว ธญัญาลักษณ์ ขันธวชิัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091501082 นาย วรรณชัย พลเสนา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091501085 นางสาว ศุทธนิี แพทย์สันเทียะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091501099 นางสาว วนัวสิา อินอุเทน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 17



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข
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ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091501100 นางสาว สุดาดวง ไก่แก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091501105 นางสาว มณฑิรา สันตะพันธ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501100 -

3 091501106 นางสาว หทัยชนก วฒันสิริกุลชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501158

4 091501108 นางสาว วราลักษณ์ วรนุช วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 18

5 091501110 นางสาว สุพรรณี ขุมค า วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091501112 นางสาว อาภพิันธา ไพโรจน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 3

7 091501113 นาย อรรฆย์พล มีศรีสวสัด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 236

8 091501118 นาง วรรณิภา นิยมสัตย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501120 นาง สุดารัตน์ กองแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501125 นางสาว วรรณพร วรโพธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501126 นางสาว ลลิตา ศรีมาตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501129 นางสาว วราภรณ์ วาจนสุนทร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501130 นางสาว ปิยมาศ คงศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501131 นางสาว จันธมิากร กมล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501133 นาย ธรีศักด์ิ นนทะวงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501135 นางสาว จิรัฎฐนันท์ ค าอินทร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501136 นางสาว กฤษชนก โคตรทิพย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501138 นางสาว ปนัดดา ท้าววเิศษ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501140 นางสาว อรวรรณ พันสะอาด วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501141 นางสาว สุดารัตน์ อายุเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091501143 นางสาว กิตติยา งามชื่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091501150 นาย กรวทิย์ กระจ่างจิตร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091501151 นางสาว ศิริญญลักษณ์ บัวสิงห์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091501156 นางสาว กรวกิา พุกชื่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091501158 นางสาว รัชตรียา ยะราช วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 18



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี
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ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091501159 นางสาว ธดิาวรรณ วงษ์มา วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091501160 นางสาว กัลยา มีลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501159 -

3 091501162 นาย ฉัตรมงคล สิมลี วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501200

4 091501163 นาย เอกชัย ศรีเลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 19

5 091501164 นางสาว ศลิษา วฒันวบิูลย์กิจ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091501166 นาย เกียรติศักด์ิ จันทร์ศักด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  4

7 091501167 นางสาว ณัฐธดิา มะลิซ้อน วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 242

8 091501168 นางสาว กัญญาภคั ฉิมพินิจ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501171 นาย ธนรัฐ หลีเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501175 นางสาว จิตตราภรณ์ บุญศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501176 นาย วรวทิย์ สมรัตน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501178 นางสาว สุภาวดี วโิสรัมย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501181 นาง อัญรินทร์ เหลืองเดชานุรักษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501182 นางสาว เนาวรัตน์ ประทุมลี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501183 นาง รินลดา เกษแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501185 นางสาว ณัฐนรี วงัคีรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501187 นาย จักรกฤษ ขันเงิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501188 นางสาว นิตยา ค ากอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501190 นางสาว ดลยา วอ่งไว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501191 นางสาว สุวมล ผลรักษา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091501194 นาย ชัชชัย ณ นครพนม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091501195 นางสาว จารุภรณ์ กันดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091501197 นางสาว อนุรักษ์ อาจสุนทร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091501199 นางสาว นิภาวรรณ นึกสม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091501200 นางสาว วรรณวภิา เพ็งพินิจ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 19



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข
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ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091501205 นางสาว ธมิาพร วรรณสิงห์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091501206 นางสาว วจิิตรา โทบุดดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501205 -

3 091501207 นางสาว เบญจวรรณ กันยา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501244

4 091501209 นางสาว สุชาดา ศรีพงษ์สุทธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 20

5 091501211 นาง ธญัญาภรณ์ นันพิลา วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091501215 นางสาว สายชู ถนอมธรีะนันท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  4

7 091501216 นางสาว จินตนา ยิม้แย้ม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 243

8 091501219 นางสาว ชื่นกมล แหวนเงิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501221 นางสาว ศุภวรรณ ฉัตรเงิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501222 นางสาว เบญจพร ทองโปรย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501224 นางสาว อัญฌลิตตา บุญด้วง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501225 นางสาว อัจฉราวดี ล าเพย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501226 นางสาว สุกัญญา ตราทิพย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501227 นางสาว เกศสุดา วรุณธรรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501228 นางสาว วจิิตรา แสนมนตรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501230 นางสาว ฐิติมา วไิลวรรณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501232 นาย จิระศักด์ิ พิมพ์พันธ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501234 นาง สุมิตรา โคตรสาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501235 นางสาว ณัฐรินทร์ นันทธรีสิทธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501236 นางสาว วชัราภรณ์ ขันเงิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091501238 นางสาว อรวรรณ ไพชนะ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091501240 นาง คชาภรณ์ เตชะสกุลเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091501241 นางสาว เจนจิรา มารศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091501242 นาย ทนงศักด์ิ ภกัดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091501244 นางสาว ภริตา รุณหิวา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 20



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091501246 นาย ยศพล โชติพูล วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091501247 นางสาว ศนิชา ไชยเม็ง วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501246 -

3 091501248 นางสาว สุนิสา นิยมนา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501279

4 091501249 นางสาว ลลิตา สอนจีน วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 21

5 091501250 นางสาว วรรณนภา แก้วก าพล วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร  2

6 091501251 นางสาว แพรวพรรณราย สิงห์ลอ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น 4

7 091501252 นางสาว วราภรณ์ เล้ียงพรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 244

8 091501253 นางสาว บุษบา บุษบงค์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501254 นางสาว นิชนันท์ ทิพวงค์ษา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501257 นาย สมบูรณ์ ค าเกล้ียง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501258 นางสาว ประภาพร แยบดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501259 นางสาว ปาณิศา หินผา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501260 นางสาว สุจิตรา แสงแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501261 นางสาว มัลลิกา กันตุ่ม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501263 นางสาว พัชรา กะการดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501266 นางสาว ตรีนุช พงษ์สวสัด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501267 นางสาว จินตนา บุญสิทธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501269 นางสาว เนตรนภสิ โคตรทองหลาง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501270 นางสาว พัชรี แซ่หาญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501272 นางสาว รุ่งนภา ศรีหงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 091501274 นาย อภนิันท์ โชติทองหลาง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 091501275 นางสาว นัตกา อุทโท วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 091501276 นาง อมร พุฒละ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 091501278 นางสาว ศิริลักษณ์ เป็นผาสุก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 091501279 นางสาว กชพรรณ สู่บุญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 21



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 091501280 นางสาว รัชดา เพชรพารา วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 091501281 นางสาว วาลิกา วรรณประดิษฐ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501280 -

3 091501282 นาย เทพรักษ์ กล่ินรุ่ง วทิยาศาสตร์ทั่วไป 091501307

4 091501283 นาง ทัชรินทร์ กิง่วชิิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 22

5 091501285 นางสาว ณัฐธกิา สุดเเสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 2

6 091501286 นาง ลลิตา บุญฉ่ า วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  4

7 091501287 นางสาว ผกามาศ ช่างปลูก วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 245

8 091501289 นางสาว จุฑามณี สิมาฤทธิ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 091501290 นางสาว วจิิตรา วงค์แปง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 091501291 นางสาว ธญัญา จุลดาลัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 091501292 นางสาว กัญญาภสัส์ อินดา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 091501293 นางสาว สุดารัตน์ สุริยันต์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 091501294 นางสาว ภทัรา ใจบุญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 091501298 นาง จุทามาศ ใจเพชร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 091501299 นางสาว ชวลัลักษณ์ นันทชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 091501300 นาง ณัฎฐพัชร ทองทวี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 091501301 นางสาว หทัยกาญ ไกลถิน่ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 091501304 นางสาว พิทยาภรณ์ ศรีนิบูลย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 091501305 นางสาว ปรียาภรณ์ ไชยโย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 091501307 นางสาว สุรีนารถ หันมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 22



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 021500568 นางสาว ปาริฉัตร สุหร่าย วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 041500142 นางสาว ปิ่นแก้ว ศรียงยศ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 021500568 -

3 041500191 นางสาว กีรติการย์ อันภกัดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป 291500545

4 041500370 นางสาว รัตนีวรรณ์ กมลภพ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 23

5 111500288 นางสาว สุมิตรา คลังเงิน วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 5

6 121500078 นาย สดายุ อ่อนพรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  1

7 161500038 นางสาว จิรพรรณ วรสาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 511

8 161500047 นางสาว ศศิธร บุญราช วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 161500075 นางสาว ไพลิน เปรียบนาน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 161500105 นางสาว ฤทัยรัตน์ ใยอุ่น วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 161500117 นางสาว สุภาภรณ์ เรืองนาม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 171500464 นางสาว สุดารัตน์ พงษ์พิษณุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 181500052 นางสาว สมฤทัย ประทุมแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 181500110 นางสาว กาญจนา คุณสมบัติ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 191500117 นางสาว สุวมิล ภาวงั วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 201500151 นางสาว ณัฐธดิา ภลู้นแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 211500403 นางสาว ภศัศริณย์ สงวนศักด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 211500589 นางสาว ปียาพร แสนโบราณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 231500542 นางสาว จินตนา สังข์ด้วง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 231500607 นางสาว พรรณอร พูลเกษร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 281500233 นางสาว มณีรัตน์ คูสังข์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 291500148 นางสาว ธญัญารัตน์ ถวลินอก วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 291500149 นาย อนันชัย นพพิบูลย์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 291500222 นาย อชิตพน ยิม้โสภา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 291500545 นางสาว สาลินี มนตรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 23



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 311500002 นางสาว มนต์สกาว มั่งค่ัง วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 311500115 นางสาว วรรณภา ฐานเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 311500002 -

3 311500120 นางสาว รัตนาภรณ์ ถาเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 691500197

4 311500156 นางสาว ศศิวภิา เศษบุปผา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 24

5 401500007 นางสาว นิศาลักษณ์ ชิณพัฒน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 5

6 431500070 นางสาว หนึ่งฤทัย จันสวาสด์ิ วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  1

7 431500105 นางสาว ชไมพร แก้วมูลมุข วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 512

8 511500150 นางสาว เพ็ญทิวา ทุมภู วทิยาศาสตร์ทั่วไป

9 601500031 นางสาว จารุนันท์ ค ายันต์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

10 601500180 นางสาว ชนิดา อุ่นใจชน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 601500227 นางสาว กิตติกานต์ กิตติยังกุล วทิยาศาสตร์ทั่วไป

12 601500250 นางสาว นัชดาพร สาระชัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

13 601500360 นางสาว สุพัตรา อัศวติวานนท์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

14 601500371 นางสาว จรินทร ฐานเจริญ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 601500372 นางสาว ชัญญา พรหมคุณ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 601500411 นางสาว พรพิรมณ์ ลือไชย วทิยาศาสตร์ทั่วไป

17 601500521 นาย ปัญจรัช พร้าวไธสง วทิยาศาสตร์ทั่วไป

18 601500622 นางสาว เสาวลักษณ์ กันนิยม วทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 601500664 นางสาว จีราพร เกษทองมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 601500665 นาย กฤษณภทัร เกษทองมา วทิยาศาสตร์ทั่วไป

21 641500217 นางสาว นิศาชล แก้วสลับ วทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 671500420 นางสาว ศิริพร โพธิส์าน วทิยาศาสตร์ทั่วไป

23 691500041 นางสาว อรทัย สุกใส วทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 691500097 นาง สุชาดา สมนาค วทิยาศาสตร์ทั่วไป

25 691500197 นาย ยศพล สวสัดี วทิยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบที ่8 หนา้ 24



กลุ่มวิชา หรอืทาง

หรอืสาขาวิชาเอก
ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สนำมสอบ

สนามสอบที่ 8 โรงเรยีนชลราษฎรอ ารงุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565)

ที่ เลขประจ าตวัสอบ

1 691500365 นางสาว วรรณวภิา ววิาสุขุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจ ำตัวสอบ

2 691500389 นาย ประทีป ไตรพรม วทิยาศาสตร์ทั่วไป 691500365 -

3 691500485 นางสาว สุทธดิา สมยิง่ วทิยาศาสตร์ทั่วไป 691500791

4 691500686 นางสาว สุวรรณา ประโลม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบที่ 25

5 691500704 นางสาว ศิรินภา ววิาสุขุ วทิยาศาสตร์ทั่วไป อำคำร 5

6 691500791 นางสาว รจนา นึกสม วทิยาศาสตร์ทั่วไป ชั้น  1

ห้อง 513

สนามสอบที ่8 หนา้ 25



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก

1 091600002 นางสาว สิริพร จนิตนา ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ

2 091600004 นางสาว จริาวรรณ ฮาดชมภู ฟิสิกส์ 091600002 - 091600052

3 091600005 นางสาว ภาพิอร จนัท า ฟิสิกส์ ห้องสอบที่  1

4 091600009 นาย ทวีโรจน์ กาวิชา ฟิสิกส์ อาคาร  1

5 091600011 นางสาว นริศรา แกว้กญัหา ฟิสิกส์ ชั้น  1

6 091600012 นางสาว สุลิตา จะชนรัมย์ ฟิสิกส์ ห้อง  119

7 091600014 นางสาว ภาวิณี เค้ามูล ฟิสิกส์

8 091600015 นาย นัฐพล ศรีโชค ฟิสิกส์

9 091600016 นาย พรชัย สุขเจริญ ฟิสิกส์

10 091600018 นางสาว ศุภิสรา ตะวัน ฟิสิกส์

11 091600019 นาย อภิวันท์ โพธิ์แกว้ ฟิสิกส์

12 091600021 นางสาว จฑุาทิพย์ สบบง ฟิสิกส์

13 091600025 นางสาว มัลลิกา หงสาชุม ฟิสิกส์

14 091600033 นางสาว หฤทัย แกว้มะไฟ ฟิสิกส์

15 091600037 นางสาว ณัฐกานต์ เกดิแจง้ ฟิสิกส์

16 091600038 นางสาว สมจติร บุษดี ฟิสิกส์

17 091600040 นาย นิติธร แยม้สบาย ฟิสิกส์

18 091600042 นางสาว สุวรรณา โพธิ์แกว้ ฟิสิกส์

19 091600043 นางสาว ขวัญภิรมย์ ต่ายเนาว์ดง ฟิสิกส์

20 091600046 นาย ยคุนธร ทองแสน ฟิสิกส์

21 091600047 นาย กนัต์ พัฒนานันท์ ฟิสิกส์

22 091600048 นาย สินธพ วงศ์ใหญ่ ฟิสิกส์

23 091600049 นางสาว อรณี เขื่อนเมือง ฟิสิกส์

24 091600051 นางสาว รสริน ไชยหาญ ฟิสิกส์

25 091600052 นางสาว พิไลวรรณ กระพี้นอก ฟิสิกส์

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

สนามสอบที ่9 หนา้ 1



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 091600053 นางสาว หัทยา ปะกสัิงข์ ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ

2 091600054 นางสาว ทักษพร สมสี ฟิสิกส์ 091600053 - 090700001

3 091600055 นางสาว ชุติมา มุย่ ฟิสิกส์ ห้องสอบที่  2

4 091600060 นางสาว จนัทิมา ไชยวงศ์ ฟิสิกส์ อาคาร  1

5 091600062 นางสาว ยลดา ทิพมนต์ ฟิสิกส์ ชั้น  1

6 091600063 นางสาว พรพรรณ นาคะยศ ฟิสิกส์ ห้อง  1110

7 091600064 นางสาว ภาวินี ดาศรี ฟิสิกส์

8 091600065 นางสาว กญัยา ด าเนินงาม ฟิสิกส์

9 091600066 นาย สรายทุธ ทองทิพย์ ฟิสิกส์

10 091600067 นาย เจษฎา พิลาทอง ฟิสิกส์

11 091600068 นางสาว วายภุักษ์ ปานะโปย ฟิสิกส์

12 091600071 นางสาว ศรีวรรณ โบแฉะ่ ฟิสิกส์

13 091600074 นางสาว เบญจมาศ ศรีอาค๊ะ ฟิสิกส์

14 091600077 นางสาว หนึง่ฤทัย จา้ยหนองบัว ฟิสิกส์

15 091600079 นาย ธวัชชัย อนิทร์โท่โล่ ฟิสิกส์

16 091600084 นาง ชนิสรา ระยะธรรม ฟิสิกส์

17 111600075 นางสาว ธัญวรัตน์ ยอดเพชร ฟิสิกส์

18 501600028 นาย สุทธินันท์ พุฒแกว้ ฟิสิกส์

19 501600056 นางสาว มณีนุช จุ่นมา ฟิสิกส์

20 501600075 นางสาว มาริสา ส่ือพรหม ฟิสิกส์

21 090700001 นางสาว กนกวรรณ สมบัติวรรณทนา ภาษาเกาหลี

สนามสอบที ่9 หนา้ 2



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 094500001 นางสาว จริาภรณ์ มัน่ใจจริง ทัศนศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 094500003 นาย กณัฐภัฎค์ ศุภมาศเสฏฐี ทัศนศิลป์ 094500001 - 734500005

3 094500004 นาย ทินพัฒน์ สุวรรณเพชร ทัศนศิลป์ ห้องสอบที่  3

4 094500006 นางสาว ปาริชาติ ทบอาจ ทัศนศิลป์ อาคาร  1

5 094500007 นางสาว รุจริา เขยีววัน ทัศนศิลป์ ชั้น  1

6 094500008 นาย ธีรภัทร์ ขนัทะมูล ทัศนศิลป์ ห้อง  1111

7 094500015 นางสาว จนัทธิภา กนกพรไพบูลย์ ทัศนศิลป์

8 094500016 นางสาว จนัทิมา พรมสนิท ทัศนศิลป์

9 094500018 นาย กรภัทร์ องค์ศิริมงคล ทัศนศิลป์

10 094500019 นางสาว จนัจริา แซ่ล้ี ทัศนศิลป์

11 094500020 นาย ศุพัฒน์โชค นาคสีหมอก ทัศนศิลป์

12 094500022 นาย ณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย ทัศนศิลป์

13 094500023 นางสาว พัชรพรรณ เป็นรัมย์ ทัศนศิลป์

14 024500015 นาย เดชศักด์ิ แกว้บับภา ทัศนศิลป์

15 734500005 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยนื ทัศนศิลป์

สนามสอบที ่9 หนา้ 3



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 095900001 นางสาว กฤติยาภรณ์ สุริยะ บรรณารักษ์ เลขประจ าตัวสอบ

2 095900002 นางสาว อรอนงค์ บุญเเต่ง บรรณารักษ์ 095900001 - 025900050

3 095900004 นางสาว สมจติร ค าผุย บรรณารักษ์ ห้องสอบที่  4

4 095900006 นางสาว มะลิวัลย์ ราชดี บรรณารักษ์ อาคาร  1

5 095900007 นางสาว อไุรรัตน์ ทรงพระ บรรณารักษ์ ชั้น  2

6 095900008 นางสาว ธนัชชา แสนวัง บรรณารักษ์ ห้อง  123

7 095900010 นางสาว กฤษณา เรืองรัมย์ บรรณารักษ์

8 095900014 นาย เสกสรรค์ พรมศักด์ิ บรรณารักษ์

9 095900015 นางสาว นันทนา สมเป็นชาย บรรณารักษ์

10 095900016 นางสาว ยภุาวดี ฐานิตสรณ์ บรรณารักษ์

11 095900017 นางสาว วิชุดา พินิตมนตรี บรรณารักษ์

12 095900020 นาย วีรชัย จนีสันเทียะ บรรณารักษ์

13 095900021 นางสาว อรัุสยา พรมมาตย์ บรรณารักษ์

14 095900022 นางสาว สุวรรณา สัตปานนท์ บรรณารักษ์

15 095900023 นางสาว ณฐพร ศรีประชากร บรรณารักษ์

16 095900024 นางสาว จริาภรณ์ อนิทร์ตา บรรณารักษ์

17 095900026 นางสาว วนิดา บุติมาลย์ บรรณารักษ์

18 095900027 นางสาว อทุัย สิทธิสังข์ บรรณารักษ์

19 025900010 นางสาว วนิดา วันลักษณ์ บรรณารักษ์

20 025900039 นางสาว อนิทร์ธุอร แกว้น้ าจุ บรรณารักษ์

21 025900050 นางสาว พิรา จนิดามาตย์ บรรณารักษ์

สนามสอบที ่9 หนา้ 4



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 091700001 นางสาว กลุนันท์ เจริญเตีย เคมี เลขประจ าตัวสอบ

2 091700002 นางสาว วรรณิศา เพ็ชรซีก เคมี 091700001 - 091700036

3 091700003 ว่าที่ร.ต.หญิง อริษา ศรีบัวเอี่ยม เคมี ห้องสอบที่  5

4 091700004 นางสาว สุภาพร เจริญสว่าง เคมี อาคาร  1

5 091700005 นาย พิศิษฏ์ เกตุกลุ เคมี ชั้น  2

6 091700007 นางสาว จดิาภา อนุจนัทร์ เคมี ห้อง  125

7 091700008 นางสาว จารุกร อนุทะ เคมี

8 091700013 นางสาว ชลธิชา บุญกลึง เคมี

9 091700016 นางสาว อรพรรณ วัลค า เคมี

10 091700017 นางสาว เบญจพร ยศดา เคมี

11 091700018 นางสาว สุรีภรณ์ คนรู้ เคมี

12 091700022 นางสาว ชุติมา มัชฌเวทย์ เคมี

13 091700024 นางสาว กลนา ทิพยเ์สนา เคมี

14 091700026 นางสาว ปติณญา วารี เคมี

15 091700027 นางสาว ฉตัรริกา นามวงศ์ เคมี

16 091700028 นางสาว เสาวณีย์ ศรีภูงา เคมี

17 091700031 นางสาว ชลิตา หัตถกอง เคมี

18 091700032 นาย ประยงค์ ทวีชัย เคมี

19 091700034 นางสาว อรวรรณ ศรีไตรรัตน์ เคมี

20 091700035 นางสาว กญัญา พรมสาวะณา เคมี

21 091700036 นางสาว ศิริลักษณ์ อสิณพงษ์ เคมี

สนามสอบที ่9 หนา้ 5



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 021700061 นาย สิวากร ชุมประเสริฐ เคมี เลขประจ าตัวสอบ

2 211700042 นางสาว อรอนงค์ ส่งเสริม เคมี 021700061 - 781800027

3 501700007 นางสาว วริศรา แซ่เตียว เคมี ห้องสอบที่  6

4 501700012 นางสาว ชิดชนก ขนุนคร เคมี อาคาร  1

5 501700023 นาย วีระพล ศรีโนนม่วง เคมี ชั้น  2

6 501700043 นางสาว สุดาพร สาแกว้ เคมี ห้อง  126

7 501700044 นางสาว สุรียภ์รณ์ สุขธนารักษ์ เคมี

8 501700063 นางสาว ศริญญา บุญวิเศษ เคมี

9 601700002 นางสาว ปฏิมากร ใจแล เคมี

10 691700037 นางสาว สุรีย์ จงัอนิทร์ เคมี

11 081800031 นางสาว นุชจรีย์ อนิทา ชีววิทยา

12 081800037 นางสาว ขนิษฐา บุตรงาม ชีววิทยา

13 081800056 นางสาว สุภาพร จนัทร์โส ชีววิทยา

14 211800051 นางสาว ชลิตา อิ่มดี ชีววิทยา

15 501800020 นางสาว ปิยนุช มีด้วง ชีววิทยา

16 781800027 นาย พิชิต สัตพันธ์ ชีววิทยา
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1 091800002 นางสาว กติติยา หุน่ทอง ชีววิทยา เลขประจ าตัวสอบ

2 091800004 นาย ทศรัตน์ วิมลทัศน์ ชีววิทยา 091800002 - 091800030

3 091800005 นางสาว ณัฐชยา ผุยขนัธ์ ชีววิทยา ห้องสอบที่  7

4 091800006 นางสาว สุภาทิพย์ สิมมา ชีววิทยา อาคาร  1

5 091800008 นางสาว นภาพร จนัทร์ค า ชีววิทยา ชั้น  2

6 091800009 นางสาว รวิสรา พุทธวงศ์ ชีววิทยา ห้อง  127

7 091800011 นางสาว ชนมณี ส้ันจนัดา ชีววิทยา

8 091800012 นาย วุฒิพงศ์ ทัสสา ชีววิทยา

9 091800013 นางสาว เสาวลักษณ์ แววสว่าง ชีววิทยา

10 091800014 นาย ณัษฐพงษ์ สุกลุอนุวัฒน์ ชีววิทยา

11 091800015 นางสาว บุญธิดา กลุวงศ์ ชีววิทยา

12 091800016 นางสาว ปรียาพร เสริมผล ชีววิทยา

13 091800017 นางสาว สุพิชญดา อปุปุย ชีววิทยา

14 091800018 นางสาว ณัฐญาภรณ์ สุขรัมย์ ชีววิทยา

15 091800019 นางสาว นัญฐพร สมบัติวงศ์ ชีววิทยา

16 091800021 นางสาว ขนิษฐา พาสนุก ชีววิทยา

17 091800022 นางสาว นิตยา ภูนนท์ ชีววิทยา

18 091800023 นางสาว วราภรณ์ ภูมิฐาน ชีววิทยา

19 091800024 นางสาว จริาภรณ์ บุญเที่ยง ชีววิทยา

20 091800025 นางสาว วิจติรา ดวงอาษา ชีววิทยา

21 091800026 นาย สุชาติ สงทอง ชีววิทยา

22 091800027 นาง วรุณยพุา พรมโสดา ชีววิทยา

23 091800028 นาย ธีรพงศ์ ภูศรี ชีววิทยา

24 091800029 นางสาว โยผกา เมืองแกว้ ชีววิทยา

25 091800030 นางสาว จริาพร ศิริไพบูลย์ ชีววิทยา
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1 092500002 นางสาว วิสุดา ทองค า สุขศึกษาและพลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 092500003 นาย วรพงษ์ ลิขติกจิวรกลุ สุขศึกษาและพลศึกษา 092500002 - 092500033

3 092500005 นาย ปรเมศวร์ ท่าดี สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องสอบที่  8

4 092500006 นาย บุรินทร์ สังขเ์งิน สุขศึกษาและพลศึกษา อาคาร  1

5 092500007 นางสาว ผจงรักษฺ์ ไกรงาม สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น  2

6 092500008 นาง ชมพู่ ศรีวิไชย สุขศึกษาและพลศึกษา ห้อง  129

7 092500010 นาย เกยีรติศักด์ิ อธิสุมงคล สุขศึกษาและพลศึกษา

8 092500011 นาย เกยีรติศักด์ิ แสงฤทธิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา

9 092500012 นางสาว จไุรรัตน์ สิริสุขะ สุขศึกษาและพลศึกษา

10 092500013 นางสาว กนกวรรณ นามปัญญา สุขศึกษาและพลศึกษา

11 092500014 นางสาว กชกร จ าปาราชทรัพย์ สุขศึกษาและพลศึกษา

12 092500015 นางสาว ปริญญา อทุิศรัมย์ สุขศึกษาและพลศึกษา

13 092500016 นางสาว จฑุารัตน์ ทวนทอง สุขศึกษาและพลศึกษา

14 092500017 นาย กนต์ธร มีมาตร สุขศึกษาและพลศึกษา

15 092500019 นางสาว อมเรศ แสนขวา สุขศึกษาและพลศึกษา

16 092500020 นาย กติติพงษ์ นันทลักษณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา

17 092500021 นางสาว ปวีณา ไชยศรี สุขศึกษาและพลศึกษา

18 092500023 นาย วงค์สถติย์ อกุรรัมย์ สุขศึกษาและพลศึกษา

19 092500024 นาย ธนากร ทยาวัตร สุขศึกษาและพลศึกษา

20 092500025 นาย ภาณุพงศ์ สุราวุธ สุขศึกษาและพลศึกษา

21 092500028 นาย ชโนดม แกว้ค า สุขศึกษาและพลศึกษา

22 092500030 นางสาว เกวลิน บุญสม สุขศึกษาและพลศึกษา

23 092500031 นางสาว ธิดานุช ไกรยบุตร สุขศึกษาและพลศึกษา

24 092500032 นางสาว เชษฐ์ธิดา ศรีศัย สุขศึกษาและพลศึกษา

25 092500033 นางสาว สุภาวดี พรมเฮียง สุขศึกษาและพลศึกษา
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1 092500034 นาย วัชระพล เรืองค า สุขศึกษาและพลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 092500035 นางสาว วรรณิษา ศิลาชัย สุขศึกษาและพลศึกษา 092500034 - 505800015

3 092500036 นาย ตระกลูบุญ ญาณนาม สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องสอบที่  9

4 092500037 นาย ชัยคุปต์ คอหล้า สุขศึกษาและพลศึกษา อาคาร  1

5 092500038 นาย กนธี แสงชื่น สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น  2

6 092500039 นางสาว อรวรรณ คีรีสุวรรณกลุ สุขศึกษาและพลศึกษา ห้อง  1210

7 092500040 นางสาว นัฐนิกา แจม่คง สุขศึกษาและพลศึกษา

8 092500041 นาย สุรศักด์ิ พรมพินิจ สุขศึกษาและพลศึกษา

9 092500042 นางสาว สุชานันท์ คงบุญ สุขศึกษาและพลศึกษา

10 092500043 นาย นัฐพงษ์ เนือ่งสายยศ สุขศึกษาและพลศึกษา

11 092500044 นาย ศิลาเมษฐ์ รังจริานนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา

12 092500045 นางสาว สารินี จ าประยรู สุขศึกษาและพลศึกษา

13 092500046 นาย เรืองเดช ชนะพาล สุขศึกษาและพลศึกษา

14 095800002 นางสาว พจนีย์ ยางเอน จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

15 095800003 นางสาว วิภาดา อยู่สบาย จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

16 095800005 นางสาว ชาลินี แสงจนัทร์ จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

17 095800006 นาย กติติ รัตน์วิทยากรณ์ จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

18 095800007 นางสาว สาวิตรี สมตุ้ย จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

19 505800009 นางสาว พัชราพร มุสิโก จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

20 505800015 นางสาว วาสนา สารศิริ จิตวทิยาและการแนะเเนว/แนะเเนว
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 093500001 นาย นนทวัฒน์ บุญสืบ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 093500002 นางสาว นันทพร ปัญญา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 093500001 - 093500034

3 093500004 นาย ธีรศักด์ิ ศรีสมบัติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่  10

4 093500005 นางสาว กาญจนา ยอดศรีค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร  3

5 093500006 นางสาว สุภาวดี สิริทรัพยอ์าภา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น  1

6 093500008 นางสาว สุกญัญา สุวรรณี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้อง  311

7 093500009 นางสาว สุดารัตน์ จนัทร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

8 093500010 นาย ยทุธหัตถ์ สุขสิงห์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

9 093500011 นาย พรสวัสด์ิ มะรุมดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 093500012 นางสาว อชิรญา วัฒนะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 093500013 นาย พงศกร จนัทโร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 093500014 นางสาว สมปรารถนา โนประโคน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 093500015 นาย สหชัย เอนก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 093500020 นาย วศิน แซ่เจง็ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 093500021 นาย ธนวัฒน์ มะลิขาว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 093500023 นางสาว พรรณประภา จารัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 093500024 นาย อดุมศักด์ิ สว่างวงษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

18 093500025 นางสาว นันทกานต์ วินประโคน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

19 093500026 นาย นิพนธิ์ ร้านจนัทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 093500027 นางสาว ณาตยา สุเมธีนฤมิต อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 093500029 นางสาว ปิติพร บุญทัน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 093500030 นางสาว สุธาสินี จกัดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

23 093500031 นาง สิรัชชา เดชแกว้ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

24 093500033 นางสาว ฐิติมา ประชุมฉลาด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

25 093500034 นาย มงคล พัฒนวิบูลย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 093500037 นาย ธีรพล ดาศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 093500038 นางสาว สัจจพร ส าอางค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 093500037 - 093500079

3 093500039 นางสาว สุชาดา ทองเปลว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่  11

4 093500041 นาย ธนกร รติพีรวาณิชย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร  3

5 093500042 นาย ณธเดช บุญแสนแผน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น  1

6 093500043 นางสาว สุกรรณยา นาระหัส อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้อง  312

7 093500044 นางสาว ดาอยีะ๊ ละลิหมุด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

8 093500047 นาย พีรพัฒน์ ติยวัฒน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

9 093500050 นาย ศราวุธ กจิงาม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 093500051 นาย จลุดิษ์ วิทยาวัจกร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 093500052 นางสาว ณัฐกานต์ โลหิตะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 093500053 นาย ทศพร แกว้ศรีสุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 093500056 นางสาว สิริอปัสร แจม่หม้อ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 093500057 นาย มานิต สารทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 093500061 นาย วุฒิชัย ธีรากจิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 093500064 นางสาว นิรมล ทัพจนี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 093500066 นางสาว มินตรา ด้วงปัน้ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

18 093500069 นาย พิสิทธิ์ ทัดภูธร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

19 093500070 นางสาว พรสุดา เพียงตา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 093500072 นางสาว ปิน่แกว้ เอี่ยมใส อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 093500073 นาย สุชาติ ราชบุรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 093500074 นาย ณัฏฐ์ปวินท์ กรรไพเราะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

23 093500075 นาย เริงชัย อนุศาสน์พัชรกลุ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

24 093500077 นางสาว มาลินี เทียนทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

25 093500079 นางสาว วีนัส วงค์พยคัฆ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 093500080 นาย ธนภูมิ แสงคุณธรรม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 093500082 นางสาว จริาภรณ์ เชื้ออา่ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 093500080 - 093500112

3 093500084 นางสาว ศศิประภา ท าสีทา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่  12

4 093500085 นาย กติติพงษ์ บุญลับ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร  3

5 093500086 นาย วิสิษฐ์พล สิงจานุสงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น  1

6 093500087 นางสาว วรัญญา กมุใจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้อง  313

7 093500089 นาย ธันวา ชื่นนิยม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

8 093500090 นางสาว พันทิภา เกดิเพิ่มดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

9 093500091 นาย ปิยะชัย ใจคง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 093500094 นาย อนุรักษ์ นาคมนต์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 093500095 นาย ภูริทัตต์ สุมา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 093500097 นางสาว สุธิดา หาสุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 093500098 นางสาว จนัทกานต์ สารคิด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 093500099 นาย จกัรพันธ์ ผกาศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 093500100 นางสาว ทวิกานต์ เทียมทะนงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 093500101 นางสาว พิชญ์ชนก อิ่มพิทักษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 093500102 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรีชาติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

18 093500103 นางสาว อรอมุา โพธิ์ชัย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

19 093500105 นาย ศักด์ินรินทร์ ปงชุ่มใจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 093500107 นางสาว ประภัสสร ธาดา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 093500108 นาย ทรงพล บูรณะสุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 093500109 นาย ศรราม บุญฤทธิ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

23 093500110 นาย ชนินทร ต่อพงศกร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

24 093500111 นาย ไพฑูรย์ เหลืองเรณูวลัย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

25 093500112 นางสาว ธัญญพัทธ์ ใจบาล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 093500113 นางสาว สุธิดา ใยยั่งยนื อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 093500117 นาย ขนัติ สุมังสะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 093500113 - 093500161

3 093500118 นาย สมบัติ จนัเพ็ง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่  13

4 093500121 นางสาว จนิตนา เผ่าสุขดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร  3

5 093500124 นาย รชตะ เตชะมา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น  1

6 093500127 นาย บัณฑิต วิชาสอน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้อง  314

7 093500128 นาย อนันท์ พิมพาสีดา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

8 093500129 นางสาว วิไลลักษณ์ บุญทัน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

9 093500130 นาย ธรรมนูญ เกษมศรีวิทยา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 093500132 นางสาว ชัชฎาพร บุญคง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 093500133 นาย สิทธิพร รอดฉยัยา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 093500140 นาย สหพงษ์ เอนก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 093500141 นาย มนตรี กะรัมย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 093500145 นาย สมชัย ธงหาร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 093500146 นาง วิภาวี บุญพิทักษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 093500147 นาย อดุลย์ พัดวี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 093500151 นาย สุพัฒน์ เทพพันธ์ุ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

18 093500153 นางสาว ณัฐวรรณ บุญชู อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

19 093500154 นาย นิลล์พนมไพร สุนทร อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 093500155 นาย สันติ ทิพโอสถ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 093500156 นาย กนัตพงศ์ ไทยสุริยะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 093500158 นางสาว ณิภัทรกร ยนจอหอ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

23 093500159 นาย วิชิต ปิน่หอม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

24 093500160 นาย สมเกยีรติ สมพอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

25 093500161 นางสาว พรทิพย์ ยิ้มประเสริฐ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

สนามสอบที ่9 หนา้ 13



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 093500164 นางสาว มณฑิตา สุวรรณเกดิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ

2 093500165 นาย กฤษฎากร ม่วงศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 093500164 - 733500041

3 093500166 นางสาว พันธุ์ทิพา วิเชียรชัยยะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่  14

4 023500054 นาย วิทวัส สระเสียงดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร  3

5 063500001 นางสาว เกศสุดา ศรแผลง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น  1

6 063500102 นางสาว อรปรียา สรรพมุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้อง  315

7 063500123 นาย อภิวัฒน์ ดาทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

8 063500312 นาย พลวัฒน์ ไชยศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

9 173500030 นางสาว ธารวิมล วงศ์โอษฐ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 173500285 นางสาว โชติกา ปิจดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 213500132 นางสาว ธีราภรณ์ ครัวนอก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 213500208 นางสาว ศิริลักษณ์ พูนนอก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 513500049 นางสาว กลุธิดา ทองสุริเดช อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 643500016 นางสาว สมฤทัย วรรณชัย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 643500017 นางสาว ณัฐสุดา เกยีรติธิวัฒน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 643500035 นางสาว อมร มณีบูรณ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 733500041 นาย นราศักด์ิ พรมมี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 094200001 นางสาว วลิษฐา มาสวน ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 094200002 นางสาว ธนวรรณ ทองเต่าอนิทร์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 094200001 - 094200036

3 094200003 นางสาว ผกามาส ศิริจนัทร์พร ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที่  15

4 094200007 นางสาว พรรณนภา รัตนทิภากร ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร  3

5 094200008 นางสาว นิลวดี มัติโก ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น  2

6 094200013 นาย ไชยวัฒน์ อดุมศิล ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้อง  321

7 094200014 นางสาว กมลชนก แกว้ประเสริฐ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

8 094200015 นางสาว วัลลภา ฮวบวัน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

9 094200016 นางสาว สุภาวดี กอ้นทองค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 094200017 นางสาว อาภาพร บุญมีศรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 094200018 นางสาว ญาณินท์ อดุมสุขถาวร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 094200019 นางสาว สุรัญญา ครองศรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

13 094200021 นาย จริายุ โนทา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

14 094200022 นาย มนตรี ค าต้ือ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

15 094200023 นาย อดิศักด์ิ อนิทรเพ็ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

16 094200024 นางสาว วิภาดา ส าลีนิล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

17 094200026 นางสาว ชนาภา อ่ าอน้ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

18 094200027 นางสาว ณฐภัทร นาเมือง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

19 094200028 นางสาว วรรณิภา ศิริโกสุม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

20 094200029 นาย วิทยา ฉวีวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

21 094200030 นางสาว ศิวดี นบนอบ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

22 094200031 นางสาว ขวัญนภา โฮ้เจริญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

23 094200033 นางสาว อรยา เทียกสา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

24 094200034 นาย ราชกติติภูมิ บุตรศรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

25 094200036 นางสาว ศิรีพร ศรีพลัง ศิลปะ/ศิลปศึกษา
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 094200037 นางสาว กญัญณัฐ ลูกจนัทร์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 094200038 นางสาว นุชนารถ ดีนอก ศิลปะ/ศิลปศึกษา 094200037 - 094200067

3 094200040 นาย สุภัทรชัย ศรีประโคน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที่  16

4 094200041 นาย เชษฐา ไพรพฤกษ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร  3

5 094200042 นางสาว จฬีาภรณ์ บ่อเงิน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น  2

6 094200044 นาย วันชัย สิงห์สถติย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้อง  322

7 094200045 นางสาว ลิติกาณ์ ขนุพรหม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

8 094200046 นาย เอกวิทย์ กลีบขจร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

9 094200047 นาย วัชระ จตุะโน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 094200048 นางสาว อารีรัตน์ หนูกลาง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 094200049 นางสาว บารมี ภูทองวิจติร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 094200050 นางสาว ระพีพรรณ ระวังดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

13 094200051 นาย กติติธัช จนัทมงคล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

14 094200052 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดารัตน์ บุญมี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

15 094200054 นางสาว นันท์กมล สาครรัตน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

16 094200055 นางสาว อรทัย น าพา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

17 094200056 นางสาว ณัฐธิดา สุขสุผล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

18 094200058 นาย องักรู อคัวัฒธนกลู ศิลปะ/ศิลปศึกษา

19 094200059 นางสาว วชิราภรณ์ รัตนวงศ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

20 094200060 นางสาว ฉฑัริกา บุผาสน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

21 094200062 นางสาว ชวัลนุช เสชัง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

22 094200063 นางสาว กลัยาณี ละลี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

23 094200064 นางสาว แคทรียา บุตรชัย ศิลปะ/ศิลปศึกษา

24 094200065 นาย พงษ์ศักด์ิ วันทอง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

25 094200067 นางสาว อมุาพร สังวรณ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 094200068 นางสาว อมรรัตน์ หิรัญรัตน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 094200073 นางสาว ณัฐพร พงษ์ธนู ศิลปะ/ศิลปศึกษา 094200068 - 094200106

3 094200078 นางสาว ชุติมา แทนไธสง ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที่  17

4 094200079 นาย ณัฐภูมิ ปัน้เจริญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร  3

5 094200080 นาย อคัรพล อนิทร์สุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น  2

6 094200081 นางสาว ปรียาฉตัร เกษกนั ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้อง  323

7 094200083 นางสาว เกษร โออวด ศิลปะ/ศิลปศึกษา

8 094200084 นาย ฐิติกร เชยสุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

9 094200085 นาย มนชัย สว่างแจง้ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 094200087 นาย รังสรรค์ เฟื่องฟู ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 094200089 นางสาว เพ็ญนภา รัตนรุ่งโรจน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 094200091 นางสาว ศิลป์ศุภา คุสินธุ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

13 094200092 นางสาว จฬุาลักษณ์ รัญไธสง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

14 094200093 นางสาว อลิสา อนิทะชัย ศิลปะ/ศิลปศึกษา

15 094200094 นางสาว ศุภาวรรณ แตงประดิษฐ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

16 094200095 นาย ณัฐกฤตา โต้เคีย ศิลปะ/ศิลปศึกษา

17 094200096 นางสาว พรรษวรรณ ปิยะวัฒน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

18 094200097 นางสาว นิรมล เผือกพิพัฒน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

19 094200098 นางสาว หนึง่ฤทัย บัวงาม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

20 094200100 นาย ปุญญพัฒน์ ขนัเพ็ชร ศิลปะ/ศิลปศึกษา

21 094200101 นางสาว รุ่งทิวา พงษ์จ าปา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

22 094200103 นางสาว สุชาดา คงทรัพย์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

23 094200104 นางสาว วิมลฉตัร แกว้ก า ศิลปะ/ศิลปศึกษา

24 094200105 นางสาว นฤมล จติพูนผล ศิลปะ/ศิลปศึกษา

25 094200106 นางสาว ปุณยนุช ปุยะติ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

สนามสอบที ่9 หนา้ 17



กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 094200107 นางสาว ปาจรีย์ สีล้ง ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 094200108 นางสาว ชนิกานต์ พรายแกว้ ศิลปะ/ศิลปศึกษา 094200107 - 094200135

3 094200109 นาย จงรักษ์ สมบูรณ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที่  18

4 094200111 นางสาว วรรษมล แกว้กา ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร  3

5 094200112 นางสาว จริาภรณ์ มลานวน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น  2

6 094200114 นาย ศักดา อาจปาสา ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้อง  324

7 094200117 นางสาว อภัสรา ค าบึงกลาง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

8 094200119 นางสาว ธัญกวินทร์ ธนะรังสิพัฒน์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

9 094200120 นางสาว เนตรนภิส วัชรเฉลิม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 094200121 นางสาว ขวัญฤดี กลางสุพรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 094200122 นางสาว แสงสวรรค์ ทองปัน้ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 094200123 นางสาว ชนากานต์ นิตยโรจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

13 094200124 นาย พัฒนชัย แกว้บุดดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

14 094200125 นาย อนุชา มีจนัทร์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

15 094200126 นางสาว ศิริพร ลัคณาพาชื่นกลุ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

16 094200127 นางสาว ชไมพร พุทธบุรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

17 094200129 นาย สมนึก เหลืองทองวัฒนา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

18 094200131 นางสาว ศรัญญา สายต่างใจ ศิลปะ/ศิลปศึกษา

19 094200133 นางสาว จรินทร์รัตน์ แกว้เขยีว ศิลปะ/ศิลปศึกษา

20 094200134 นาย กฤษฎา ส่งสุข ศิลปะ/ศิลปศึกษา

21 094200135 นาย กฤษณพงศ์ แกว้เจริญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 084200049 นาง วัชราภรณ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจ าตัวสอบ

2 134200035 นางสาว ดวงกมล ค าคล้าย ศิลปะ/ศิลปศึกษา 084200049 - 644200014

3 214200001 นาย กฤษดา ด่านกลาง ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้องสอบที่  19

4 214200130 นาย นภา เต็มราษี ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร  3

5 504200010 นางสาว สุนิษา โคตรอาสา ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น  2

6 644200014 นางสาว บุษยมาส ควบคุม ศิลปะ/ศิลปศึกษา ห้อง  325
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 031400230 นาย ยรรยงค์ ศรีชาย วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ

2 071400070 นางสาว มาลีวรรณ ทองอนิทร์ วิทยาศาสตร์ 031400230 - 211400440

3 081400018 นางสาว ประนอม พรหมศิริ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่  20

4 081400037 นางสาว ยภุา พันธ์สุภา วิทยาศาสตร์ อาคาร  3

5 081400058 นางสาว จริาภรณ์ อาษาดี วิทยาศาสตร์ ชั้น  3

6 081400081 นางสาว ณัฐวิภา เชื้ออนิทร์ วิทยาศาสตร์ ห้อง  331

7 081400082 นางสาว พนัดดา รักงาม วิทยาศาสตร์

8 081400102 นางสาว เพ็ญนภา ชาภักดี วิทยาศาสตร์

9 081400196 นางสาว พิชานันต์ ค ามันรัฐิวุฒิ วิทยาศาสตร์

10 081400219 นาย ชญานันท์ ขนัทะวัฒน์ วิทยาศาสตร์

11 081400220 นางสาว เจนจริา ไชยภักด์ิ วิทยาศาสตร์

12 081400222 นางสาว วนิดา ค าพินิจ วิทยาศาสตร์

13 081400223 นางสาว วราภรณ์ ค าพินิจ วิทยาศาสตร์

14 081400256 นางสาว กลัยรัตน์ จติเพ็ง วิทยาศาสตร์

15 081400257 นาย อนันตชัย อกัษร วิทยาศาสตร์

16 081400262 นางสาว พิชญาภา ร่องบุตรศรี วิทยาศาสตร์

17 081400270 นาย กติติธัช หอทอง วิทยาศาสตร์

18 081400273 นางสาว กษิรา ขนัธศุภกาญจน์ วิทยาศาสตร์

19 081400280 นางสาว กญัญารัตน์ เสนเหลา วิทยาศาสตร์

20 081400287 นางสาว เบญจมาศ เทียนชัย วิทยาศาสตร์

21 141400116 นางสาว จริยา ชัยศรี วิทยาศาสตร์

22 191400015 นางสาว นันทิดา วงค์ใหญ่ วิทยาศาสตร์

23 191400017 นางสาว ณัฐกมล ค ามา วิทยาศาสตร์

24 211400126 นางสาว ณัฐวดี ปิน่ทอง วิทยาศาสตร์

25 211400440 นางสาว สุชานันท์ กนุอก วิทยาศาสตร์
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 211400610 นาง นุจนารถ ศรีชัย วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ

2 211400744 นางสาว อรนิษา แกว้ไกรวรรณ วิทยาศาสตร์ 211400610 - 786000176

3 211400903 นางสาว สุภาวดี ยางเอน วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่  21

4 211400926 นางสาว ศันสนีย์ ราชประโคน วิทยาศาสตร์ อาคาร  3

5 211401030 นางสาว ปิยะดา จรรยา วิทยาศาสตร์ ชั้น  3

6 381400291 นางสาว ขวัญตา โรจน์ธนากร วิทยาศาสตร์ ห้อง  332

7 531400008 นางสาว ไอลดา วงค์เมืองค า วิทยาศาสตร์

8 571400012 นางสาว สโรชา บุตรดี วิทยาศาสตร์

9 631400011 นางสาว พัชรินทร์ สายยศ วิทยาศาสตร์

10 631400073 นางสาว อภันตรี ทองเชื้อ วิทยาศาสตร์

11 026000036 นางสาว นันทัชพร ดอนมงคล การเงิน/การบัญชี

12 026000074 นางสาว วริษฐา บุตรจนัทร์ การเงิน/การบัญชี

13 216000078 นางสาว ธาราวรรณ เที่ยงดี การเงิน/การบัญชี

14 606000011 นาย ณัฐพล รุ่งสว่าง การเงิน/การบัญชี

15 606000019 นางสาว ธิดาวรรณ รามศรี การเงิน/การบัญชี

16 636000011 นางสาว ทัศนีย์ สุวรรณวงค์ การเงิน/การบัญชี

17 786000031 นางสาว กาญจนา ศรียนัต์ การเงิน/การบัญชี

18 786000033 นางสาว ปัณจดิาภรณ์ พร้อมสันเทียะ การเงิน/การบัญชี

19 786000130 นางสาว สุขมุาภรณ์ พัฒนไพบูลยว์งศ์ การเงิน/การบัญชี

20 786000176 นาย สุรสิทธิ์ ลอย การเงิน/การบัญชี
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กลุม่วชิา หรือทาง

หรือสาขาวชิาเอก
ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สนามสอบ

บญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้สอบ ภาค ก และ ข

ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ลงวนัที่ 21 มกราคม 2565)

สนามสอบที่ 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี

1 302300001 นาง วริทธิ์ธร เจริญทรัพย์ ภูมิศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ

2 212600003 นางสาว พีระภรณ์ สอนวงษ์ สุขศึกษา 302300001 - 787401039

3 582600253 นางสาว ซาลูมา ดาโต๊ะ สุขศึกษา ห้องสอบที่  22

4 033600011 นางสาว ฐิตาภร หิรินทรานุกลู อตุสาหกรรม (ไฟฟ้า) อาคาร  3

5 353600005 นางสาว พิมพิกา ยอดดี อตุสาหกรรม (ไฟฟ้า) ชั้น  3

6 643600022 นาย วัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ อตุสาหกรรม (ไฟฟ้า) ห้อง  333

7 026300038 นางสาว วนิดา นงภา ธุรกจิศึกษา

8 506300016 นางสาว นิลรัตน์ ผิวทองค า ธุรกจิศึกษา

9 506300037 นางสาว จรัญญา ดวงเวาว์ ธุรกจิศึกษา

10 506300071 นางสาว พิมรดา อนิทมาตร์ ธุรกจิศึกษา

11 026400010 นางสาว สาตะนัน ฉายาชวลิต วดัผลและประเมนิผลการศึกษา

12 187000005 นาย ฆโนทัย ยนิดีสุข การพยาบาล

13 787100068 นางสาว ซัลมา มูเกม็ กายภาพบ าบัด

14 787300020 นาย จกัรพงศ์ พันธนิยะ จติวิทยาคลินิก

15 787400085 นางสาว สุไรดา ราแดง เเพทยแ์ผนไทย

16 787400267 นางสาว นุชชุดา มารยาท เเพทยแ์ผนไทย

17 787400433 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง เเพทยแ์ผนไทย

18 787400504 นางสาว ศศิฉาย วิริยะประกอบ เเพทยแ์ผนไทย

19 787400647 นาย สิทธิชัย ชลอยบุญ เเพทยแ์ผนไทย

20 787401039 นางสาว ออ่นนุช โทขนาด เเพทยแ์ผนไทย
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