
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

...................................................... 
 
  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ 
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว และเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ชะลอการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวออกไปก่อน นั้น 
 

  บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๕ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๙๕  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ภาค ข 
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในจังหวัด จ านวน ๒๒ กลุ่มวิชา  จ านวน ๑,๑๗๖  ราย ต่างจังหวัด   
จ านวน ๓๗ กลุ่มวิชา จ านวน ๔๑๗ ราย รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๙๓ ราย พร้อมสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ 

๒. ก าหนดวัน เวลา การสอบ ภาค ก และ ภาค ข 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
 

วัน/เวลา วันที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   เวลา 09.00 – 11.30 น. 
   เวลา 13.00 – 14.30 น. 
   เวลา 15.30 – 16.30 น. 
 

 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

 
100 คะแนน 
  50 คะแนน 
  50 คะแนน 

 

 



 
 
ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วันที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   เวลา 09.00 – 11.30 น. 
   เวลา 13.00 – 14.30 น. 
   เวลา 15.30 – 16.๐0 น. 
 

 
มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
100 คะแนน 
  ๗๕ คะแนน 
  ๒๕ คะแนน 

 

 
๓. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ 

ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชา
ที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์พร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๔.  ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ แนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด 
    ๕.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายตามข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ และปฏิบัติตนตาม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) แนบท้ายประกาศ
นี้โดยเคร่งครัด 
  ๖.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
                          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่รับสมัคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข 
เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
                          ทั้งนี้ ผูส้อบแข่งขันต้องได้คะแนนใน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 
 

  หากปรากฏในการด าเนินการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการ
ผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                                                                               
                       (นางกัลยา  มาลัย) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
              ประธานกรรมการจัดสอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

-๒- 



การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
๑.  ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา (ห้ามใช้น้ ายาลบ 
ค าผิด)  ดินสอ 2B  หรือดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ กบเหลาดินสอ หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจ าตัวสอบ  
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้เรียบร้อย 
  1.2  ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบ 
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 
  1.3  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
                            - สุภาพสตรี  ให้สวมเสื้อ (ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน) กระโปรง ชุดสุภาพ ไม่สวมเสื้อคลุม  
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
         - สุภาพบุรุษ  สวมเชื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ชุดสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น 
  1.4  ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและท่ีนั่งสอบ และรออยู่ 
ในบริเวณนั้น หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
  1.5  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ีเพ่ือเข้ารับการคัดกรอง
ก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ 
ATK  เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอ่ืน ๆ ที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับการสอบ 
  1.6  หากท าบัตรประจ าตัวสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ
เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าสอบ 
 

2. ก่อนเวลาสอบ 
  2.1 กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาท ี
  2.2 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  นาฬิกาเชื่อมต่อ  
มือถือ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษ
สิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น  กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค านวณได้  
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  ยกเว้น  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1    
หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิด
การสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
  2.3  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  และเลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ
จากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อ
กรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                                ๒.๔ ผู้เข้าสอบ... 
 
 



 
    

2.4  ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
  2.5  นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ ๒ คน ถูกก าหนดให้เป็น
ตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ 
  2.6  รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบ 
ที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปลี่ยนกับกรรมการก ากับการสอบ 
  2.7  ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
  2.8  ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวสอบ และรหัสวิชาที่สอบ 
บนกระดาษค าตอบ 
  2.9  ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัวสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ    
ผู้เข้าสอบ 
  2.10  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 
 
๓.  ในเวลาสอบ 
  3.1  เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
  3.2  ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าซองข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้ง
กรรมการก ากับการสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
  3.3  เมื่อมีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
  3.4  ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมทั้ง
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
  3.5  ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในที่ว่าง 
ของหน้ากระดาษข้อสอบ 
  3.6  เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็น ห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 
  3.7  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
  3.8  ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
  3.9  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์  
ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
  3.10  รับการตรวจการระบายรหัสประจ าตัวสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบ 
บนกระดาษค าตอบก่อนที่กรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการก ากับห้องสอบบน
กระดาษค าตอบ 
   
         /3.1๑  ผู้เข้าสอบไปถึง... 
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   3.11  ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
ให้เริ่มสอบในวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น  เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็น  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ พิจารณาอนุญาต 
  3.12  หากกระท าการทุจริตในการสอบหรือพยามยามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด  
ไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก 
  3.13  ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
  3.14  การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบที่โต๊ะ  
โดยห้ามลุกจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
  3.15  ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 

4.  หลังเวลาสอบ 
  4.1  หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือ 
ไม่ไกลจากสนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการก ากับการสอบ หรือกรรมการกลาง
ประจ าสนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
  4.2  เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการสิ่งของที่น ามาให้ครบก่อนกลับที่พัก 
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

…………………………………… 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่  5-6  กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 
 เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
เขต 1 จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวันสอบ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนและน าหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธี RT – PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (ท่ีมีการรับรองผลการตรวจจาก
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจออกใบรับรอง)  ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมา
แสดงในวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  และต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

2. ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรมควบคุมโรคประจ าจังหวัด องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น สถานพยาบาล ในการจัดเตรียมสถานที่สอบ ดังนี้ 
       2.1  เตรียมสถานที่เพ่ือให้ผู้เข้าสอบรอก่อนเข้าสอบ โดยด าเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
       2.2  ก าหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคาร   
       ๒.๓  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบ 
                2.4  มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
      2.5  ท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอ้ี และภายในอาคาร สถานที่จัดสอบ 
ก่อนและหลังการสอบ 
      2.6  จัดห้องสอบแยกเฉพาะผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง” 
      2.7  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ 
4. ขอให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือ 

เดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้ง
กับทางสนามสอบโดยด่วน 

5. เมื่อหมดเวลาการท าข้อสอบ ให้กรรมการคุมห้องสอบปล่อยผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ โดยให้เว้น 
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

6. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเคร่งครัด 
     ........................................... 
 



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330100001 นางสาว ณัฏฐกันย์ หาเมธี คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาคณิตศาสตร์  

2 330100002 นางสาว ศรมณี แวงคํา คณิตศาสตร์ 330100001 ถึง 330100027
3 330100003 นาย อดิศร รามคุณ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่ 1
4 330100004 นางสาว พัชริดา มดแสง คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330100005 ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฒณิชา ทิพยามาตร คณิตศาสตร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330100006 นางสาว ทวิตา ผุดผาด คณิตศาสตร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330100007 นาย สันติ สุริวัฒน์ คณิตศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330100008 นางสาว วัลย์ลดา มาท้วม คณิตศาสตร์ อาคาร 3   
9 330100009 นาย ชัชชานนท์ แหล่ทอง คณิตศาสตร์ ชั้น 1  ห้อง  311
10 330100011 นางสาว กัญญาณัฐ อรุณพัฒน์ คณิตศาสตร์
11 330100012 นางสาว จิราภรณ์ หอมผา คณิตศาสตร์
12 330100013 นาย อติชาต พุทธิพัฒน์ คณิตศาสตร์
13 330100014 นางสาว อัสมา เอี่ยมใจรักษ์ คณิตศาสตร์
14 330100015 นางสาว วิภาวี ฉิมใจเอื้อ คณิตศาสตร์
15 330100016 นางสาว จิระญา ตรีหิรัญ คณิตศาสตร์
16 330100017 นางสาว ดุษฎี อรุณฤกษ์ คณิตศาสตร์
17 330100018 นางสาว ภัทรานิต แก้วสุวรรณ์ คณิตศาสตร์
18 330100019 นาย พีรพล พรมเหลา คณิตศาสตร์
19 330100020 นางสาว ชลธาร พัสดุ คณิตศาสตร์
20 330100021 นางสาว ฐะปะนีย์ จุ้ยเจริญ คณิตศาสตร์
21 330100022 นางสาว ศรัณยา บุญกุศล คณิตศาสตร์
22 330100023 นางสาว วรรณวิมล มั่งมี คณิตศาสตร์
23 330100025 นาย นพดล ผลไพร คณิตศาสตร์
24 330100026 นางสาว ศศิโสม พากเพียร คณิตศาสตร์
25 330100027 นางสาว สกาววัลย์ จันทาทุม คณิตศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330100028 นาย เอกวิทย์ สงเคราะห์กิจ คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาคณิตศาสตร์  

2 330100029 นางสาว ศศิธร สินมาก คณิตศาสตร์ 330100028 ถึง 330100052
3 330100030 นาย กัมปนาท เกิดโสฬศ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่ 2
4 330100031 นางสาว สุพรรณี สุขญาณกิจ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330100032 นางสาว กัลยาณี พิมพ์หนู คณิตศาสตร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330100033 นางสาว อังคณา แต่งทรง คณิตศาสตร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330100034 นางสาว วราภรณ์ อ้วนลํ่า คณิตศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330100035 นางสาว ปรชนก โตรัตน์ คณิตศาสตร์ อาคาร   3
9 330100036 นางสาว ปิยะนุช ชาปู่ คณิตศาสตร์ ชั้น  1    ห้อง  312
10 330100037 นาย กิตติศักด์ิ ทรัพย์บวร คณิตศาสตร์
11 330100038 นางสาว อัญชลี รุณเจริญ คณิตศาสตร์
12 330100039 นางสาว ซารีน่า บอระเฮม คณิตศาสตร์
13 330100040 นางสาว ดวงกมล มงคลมล คณิตศาสตร์
14 330100041 นางสาว ศุภลักษณ์ สุขขีวุฒิ คณิตศาสตร์
15 330100042 นางสาว นัทธมน พลขันธ์ คณิตศาสตร์
16 330100043 นาย กฤษณะ ยมเทศ คณิตศาสตร์
17 330100044 นางสาว นัจวา ขันธวิธิ คณิตศาสตร์
18 330100045 นางสาว มินทร์ฐิตา ทิศาพรทรัพย์ คณิตศาสตร์
19 330100046 นาย อนุภัทร เอี่ยมสุวรรณ คณิตศาสตร์
20 330100047 นางสาว กััญญารััตน์ สุธรรมมา คณิตศาสตร์
21 330100048 นางสาว รสสุคนธ์ ทองไพบูรณ์ คณิตศาสตร์
22 330100049 นางสาว สุชาดา อยู่เป็นสุข คณิตศาสตร์
23 330100050 นางสาว จินดารัตน์ แสงอุทัย คณิตศาสตร์
24 330100051 นางสาว วิจิตรา แต่งงาม คณิตศาสตร์
25 330100052 นาย ศรัณย์ ต้ังคารวกุล คณิตศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330100053 นางสาว จันทร์จิรา รอดภัย คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์  

2 330100054 นางสาว ฉัตรสุดา พละเลิศ คณิตศาสตร์ 330100053 ถึง 330100082
3 330100055 นางสาว มนัสวี ทรงไตรย์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่ 3
4 330100056 นางสาว สุพรรณ์สร อุเทศนันท์ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330100057 นางสาว คณิตฐา ทุดปอ คณิตศาสตร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330100058 นาย วีระเดช ป่าใหญ่ คณิตศาสตร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330100059 นางสาว ปาณิสรา ปานเพ็ง คณิตศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330100061 นางสาว สวิตา ด้วยโชติ คณิตศาสตร์ อาคาร  3 
9 330100063 นาย ณัฐวุฒิ กุศล คณิตศาสตร์ ชั้น 1     ห้อง  313
10 330100064 นางสาว ณัฏฐนันท์ ก้อนทอง คณิตศาสตร์
11 330100065 นางสาว พรนภา ย่องนุ่น คณิตศาสตร์
12 330100066 นางสาว นันทกาญจน์ ทรัพย์ปราชญ์ คณิตศาสตร์
13 330100067 นางสาว ธาราพร ใจอ่อน คณิตศาสตร์
14 330100068 นาง อารียา รัชคร คณิตศาสตร์
15 330100069 นางสาว จิรวดี ทรัพย์บุญ คณิตศาสตร์
16 330100070 นางสาว มุนญาตี มากเลาะเลย์ คณิตศาสตร์
17 330100071 นางสาว ธวัลหทัย ศิริมงคล คณิตศาสตร์
18 330100072 นางสาว บุสยาพร บรรเลง คณิตศาสตร์
19 330100073 นางสาว ประกายทิพย์ ทองสุวรรณ์ คณิตศาสตร์
20 330100074 นางสาว อมรรัตน์ คําเรืองศรี คณิตศาสตร์
21 330100076 นางสาว สุภากาญจน์ บํารุงพฤกษ์ คณิตศาสตร์
22 330100079 นาย เอกลักษณ์ พ่วงเฟือ่ง คณิตศาสตร์
23 330100080 นางสาว ธนิศา อินทวารี คณิตศาสตร์
24 330100081 นางสาว วัลยา เรือนทองคํา คณิตศาสตร์
25 330100082 นางสาว นิตยา ชัยสกุลวัฒนา คณิตศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330200001 นางสาว ปวีณ์นุช พิบูลรังสรรค์ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ วิชาภาษาไทย
2 330200003 นางสาว สิริมา เกิดทรง ภาษาไทย  330200001 ถึง 330200028
3 330200004 นาย ดิเรก ตรีวรรณ์ ภาษาไทย ห้องสอบที ่ 4
4 330200005 นางสาว แพรวไพลิน รางสาตร์ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330200007 นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว ภาษาไทย ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330200008 นางสาว นันทวรรณ ทองแคล้ว ภาษาไทย อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330200009 นาย รัชพล ตรีคงคา ภาษาไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330200010 นางสาว อัมพรพรรณ ยาหอม ภาษาไทย อาคาร 3  
9 330200011 นางสาว ชนากานต์ อินทรสิทธิ์ ภาษาไทย ชั้น  1    ห้อง  314
10 330200012 นาย นรินธร ภะมะรินทร์ ภาษาไทย
11 330200013 นางสาว รัตนกร ตามสกุล ภาษาไทย
12 330200014 นางสาว ณัฐฌาพร สุขสุรัส ภาษาไทย
13 330200015 นางสาว นวรัตน์ พรหมศิริ ภาษาไทย
14 330200016 นางสาว มลฤดี เมืองสนาม ภาษาไทย
15 330200017 นางสาว พิมพ์ลดา จิตรสุทธิทรัพย์ ภาษาไทย
16 330200018 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดาศรี ภาษาไทย
17 330200019 นาย กิตติกานต์ กิตติธนากร ภาษาไทย
18 330200020 นางสาว มณีรัตน์ ฤกษ์สนธิ ภาษาไทย
19 330200021 นาย กันตภน วาทะพุกกณะ ภาษาไทย
20 330200022 นาย กันตพิชศ์ วาทะพุกกณะ ภาษาไทย
21 330200023 นางสาว อรอนงค์ ผอบทอง ภาษาไทย
22 330200024 นาย ชนะพล เฉลิมสถาน ภาษาไทย
23 330200025 นาย เกริกเกียรติ กุลวิสุทธิ์ ภาษาไทย
24 330200027 นางสาว เจนจิรา สมจิตร์ ภาษาไทย
25 330200028 นาย ชินพันธ์ เสนาป่า ภาษาไทย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330200029 นาย กิตติพงษ์ ชมสมุทร ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ วิชาภาษาไทย 
2 330200030 นางสาว จันทิมา เกษจันทร์ทิวา ภาษาไทย 330200029 ถึง 330200055
3 330200031 นางสาว กนกพร ทรัพย์งาม ภาษาไทย ห้องสอบที ่ 5
4 330200032 นางสาว วราภรณ์ สินสิมหา ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330200034 นางสาว ปณัญธกร เทพอัม ภาษาไทย ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330200035 นางสาว ภูวเรศน์ น้อมถวาย ภาษาไทย อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330200036 นางสาว อจลา ผลทับทิม ภาษาไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330200037 นางสาว พิชชา กระแสขันธ์ ภาษาไทย อาคาร   3
9 330200038 นาย นัฐวิทย์ สายันต์ ภาษาไทย ชั้น 1     ห้อง  315
10 330200039 นางสาว พรรษกาญจน์ จํารัส ภาษาไทย
11 330200040 นางสาว ปารณีย์ คล้ายมุข ภาษาไทย
12 330200041 นางสาว สุภาณี พันธุเ์พ็ง ภาษาไทย
13 330200042 นาย กรธวัช โชตินิสากรณ์ ภาษาไทย
14 330200043 นางสาว เพ็ญนภา ชูประดิษฐ ภาษาไทย
15 330200044 นางสาว อรณิชา วิงวร ภาษาไทย
16 330200045 นางสาว ธีมาพร โภชฌงค์ ภาษาไทย
17 330200046 นางสาว สุนิษา วงค์พันธ์ ภาษาไทย
18 330200047 นางสาว สุปราณี ขาวเหลือง ภาษาไทย
19 330200048 นางสาว ธิติมา ดาราตระกูล ภาษาไทย
20 330200049 นาย ภัคพงศ์ สุขศรี ภาษาไทย
21 330200050 นางสาว ธัญญารัตน์ ครํ่าดี ภาษาไทย
22 330200052 นาย ชานนท์ ทรัพย์เอนก ภาษาไทย
23 330200053 นางสาว สุภาวดี อดทน ภาษาไทย
24 330200054 นางสาว มณีรัตน์ บุญอุทิศ ภาษาไทย
25 330200055 นางสาว กรกฎ บุญถนอม ภาษาไทย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330200056 นางสาว นพวรรณ สุขสมโภชน์ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ ภาษาไทย 
2 330200057 นางสาว รชนีกร ยิ้มเครือทอง ภาษาไทย 330200056 ถึง 330200081
3 330200058 นางสาว นิตยา ร่ืนเนตร ภาษาไทย ห้องสอบที ่ 6
4 330200059 นางสาว สาวิตรี เอี่ยมเมี้ยน ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330200060 นางสาว นิศาชล หิรัญพฤกษ์ ภาษาไทย ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330200061 นางสาว สุธาสินี อ้นปราง ภาษาไทย อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330200062 นางสาว ญาณิน จูงใจ ภาษาไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330200063 นางสาว นภาพร อินปา ภาษาไทย อาคาร   3
9 330200064 นางสาว กฤติยารัตน์ หงษ์เพชร ภาษาไทย ชั้น 1     ห้อง  316
10 330200065 นางสาว ลลิดา ควรรวม ภาษาไทย
11 330200066 นางสาว พันธกานต์ สร้อยทรัพย์ ภาษาไทย
12 330200067 นางสาว สาลินี วัตถุสินธิ์ ภาษาไทย
13 330200068 นางสาว จินตนาพร ปลายแก่น ภาษาไทย
14 330200069 นางสาว พีระนุช ปิติญาณ ภาษาไทย
15 330200070 นางสาว สิริรัตน์ พรมทอง ภาษาไทย
16 330200071 นางสาว จิรัชยา ช้างงาเนียม ภาษาไทย
17 330200072 นาย วสุ ธะนะจันทร์ ภาษาไทย
18 330200073 นางสาว รัตนาพร แช่มเสถียร ภาษาไทย
19 330200074 นางสาว สุกัญญา เรือนแพ ภาษาไทย
20 330200075 นางสาว จุฑามาศ เข็มบุปผา ภาษาไทย
21 330200076 นางสาว จิรวรรณ ทองคํา ภาษาไทย
22 330200077 นางสาว มยุรา คําก้อน ภาษาไทย
23 330200079 นางสาว ณัฏฐารีย์ โฉมอินทร์ ภาษาไทย
24 330200080 นางสาว บุษรินทร์ ร้ือยอด ภาษาไทย
25 330200081 นางสาว น้ํา กัญญาโพธิ์ ภาษาไทย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330300001 นางสาว เบญจพร เบ็ญชูสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ วิชาภาษาองักฤษ 

2 330300002 นางสาว วันทนา ผาสุขพันธ์ ภาษาอังกฤษ 330300001 ถึง 330300027
3 330300003 นาย วิทวัส ยิ้มอยู่ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่ 7
4 330300004 นาย พุฒิพงศ์ รู้การ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330300005 นางสาว พรรษรัตน์ โพธิพ์ิทักษ์ ภาษาอังกฤษ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330300006 นาย ณัฐดนัย บุญเสริม ภาษาอังกฤษ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330300007 นางสาว กวินธิดา ชูแหวน ภาษาอังกฤษ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330300008 นางสาว พิชชาพร พุม่มาลา ภาษาอังกฤษ อาคาร   3
9 330300009 นางสาว ชมพูนุช เผือกผ่อง ภาษาอังกฤษ ชั้น  2    ห้อง  324
10 330300010 นางสาว ชนันทร์ธร กันเมล์ ภาษาอังกฤษ
11 330300012 นางสาว สาวิตตรี อุดมผล ภาษาอังกฤษ
12 330300013 นาย อัคคพล เพียรเสมอ ภาษาอังกฤษ
13 330300014 นางสาว ชฎาพร เฟือ่งศรี ภาษาอังกฤษ
14 330300015 นางสาว ฐิตาภรณ์ เสือบางพระ ภาษาอังกฤษ
15 330300016 นางสาว สโรชา เหมือนรัตน์ ภาษาอังกฤษ
16 330300017 นางสาว นฤมล นาแถมเพชร ภาษาอังกฤษ
17 330300018 นางสาว รุ่งรัตน์ พยุงแก้ว ภาษาอังกฤษ
18 330300019 นางสาว วิไล แซ่ล้ิม ภาษาอังกฤษ
19 330300020 นางสาว อาทิตยา ศรีสมชัย ภาษาอังกฤษ
20 330300021 นางสาว ปานรวี พุม่สวย ภาษาอังกฤษ
21 330300022 นางสาว ศิริลักษณ์ หาญไพริน ภาษาอังกฤษ
22 330300023 นางสาว จีราวรรณ ละอองศรี ภาษาอังกฤษ
23 330300024 นางสาว บุณยานุช ไชยเพ็ชร ภาษาอังกฤษ
24 330300025 นางสาว ชุติมันต์ ภาคสุข ภาษาอังกฤษ
25 330300027 นางสาว ขวัญฤทัย กองอุนนท์ ภาษาอังกฤษ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330300028 นาย ศิธร คุ้มประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ วิชาภาษาองักฤษ 

2 330300029 นาง นภารัตน์ จิตต์ค้า ภาษาอังกฤษ  330300028 ถึง 330300059
3 330300030 นางสาว สุภาพร ขุมทอง ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่ 8
4 330300032 นางสาว จิราภรณ์ เสนาปัก ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330300033 นางสาว นิศา ศรีวิเชียร ภาษาอังกฤษ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330300035 นาย ศรัญย์ เกิดมรกต ภาษาอังกฤษ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330300038 นาย ธนินทร์ สังข์บุญชู ภาษาอังกฤษ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330300039 นางสาว กมลวรรณ หาญลํายวง ภาษาอังกฤษ อาคาร  3  
9 330300040 นางสาว ณัฐธิดา ซาเฮาะ ภาษาอังกฤษ ชั้น  2    ห้อง  325
10 330300041 นางสาว ปุณยวีร์ สังข์ประไพ ภาษาอังกฤษ
11 330300044 นางสาว ณัฏฐ์วริน จอมคําสิงห์ ภาษาอังกฤษ
12 330300045 นางสาว อลิษา ไกรนุช ภาษาอังกฤษ
13 330300046 นางสาว บุษกร ควรพิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ
14 330300047 นางสาว แคทรียา นาคเสพ ภาษาอังกฤษ
15 330300048 นางสาว นาตาชา บาเกอร์ ภาษาอังกฤษ
16 330300049 นางสาว ขวัญชนก นพแก้ว ภาษาอังกฤษ
17 330300050 นาย ทรงพล กัณหา ภาษาอังกฤษ
18 330300051 นาย สุวิทย์ ดําริกิจเจริญ ภาษาอังกฤษ
19 330300053 นางสาว ศิริรัตน์ พิมพ์สิงห์ ภาษาอังกฤษ
20 330300054 นาย วรรณชนะ พูลทรัพย์ ภาษาอังกฤษ
21 330300055 นางสาว พิมพ์ลดา มะหะมาน ภาษาอังกฤษ
22 330300056 นางสาว หทัยชนก วังหงษา ภาษาอังกฤษ
23 330300057 นางสาว ประกายเพชร วิลาวรรณ ภาษาอังกฤษ
24 330300058 นางสาว ณัฐสุดา พรรณสาร ภาษาอังกฤษ
25 330300059 นางสาว สุภาภรณ์ บัตรประโคน ภาษาอังกฤษ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330300060 นาย ธนภัทร ป้องกา ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ วิชาภาษาองักฤษ 

2 330300061 นางสาว อริศรา แสงเงิน ภาษาอังกฤษ 330300060 ถึง 330300090
3 330300063 นาย มาวิน อินทรโชติ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่ 9
4 330300064 นางสาว ณัฐยา แตงเจริญ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 330300065 นางสาว สุธีรา สุจริต ภาษาอังกฤษ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 330300066 นาย ปิยวิชญ์ ศิลวัตร ภาษาอังกฤษ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 330300067 นางสาว สุนิสา พรมสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 330300069 นางสาว จันทร์ทรา มาเยอะ ภาษาอังกฤษ อาคาร   3
9 330300070 นางสาว จุฑารักษ์ ชูศรีสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ ชั้น  2    ห้อง  326
10 330300071 นางสาว สุชานันท์ แก้วคํากอง ภาษาอังกฤษ
11 330300072 นาย สิริวัฒน์ ไตรบุตร ภาษาอังกฤษ
12 330300073 นาย พิทยาพล สุขบุญเพ็ญ ภาษาอังกฤษ
13 330300074 นางสาว พิชญาภา พูลคล้าย ภาษาอังกฤษ
14 330300075 นางสาว รัญญา สนธิพร ภาษาอังกฤษ
15 330300076 นางสาว มนัสชยา อุ่นอินต๊ะ ภาษาอังกฤษ
16 330300077 นางสาว อันธิกา เทศแจ่ม ภาษาอังกฤษ
17 330300078 นางสาว ศศินา สุพิมล ภาษาอังกฤษ
18 330300080 นางสาว ขวัญจิรา ดูพอ ภาษาอังกฤษ
19 330300081 นางสาว ชญาภา อนุสนธิ์ ภาษาอังกฤษ
20 330300082 นางสาว สกาวเดือน กระแสสืบ ภาษาอังกฤษ
21 330300083 นาย บัญชาการ วงษ์ธรรม ภาษาอังกฤษ
22 330300085 นางสาว อรัญญา ภูนาแก้ว ภาษาอังกฤษ
23 330300086 นางสาว ภิญญา ทิพอาสน์ ภาษาอังกฤษ
24 330300087 นางสาว เสาวลักษณ์ วัฒนปัญญานนท์ ภาษาอังกฤษ
25 330300090 ว่าทีร่.ต. ภพสรรค์ วิจิตรสาร ภาษาอังกฤษ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330300092 นางสาว ขวัญตา อยู่สบาย ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบวิชาอังกฤษ
2 330300094 นางสาว พรหมฐนพร สาครสุขกิจ ภาษาอังกฤษ 330300092 ถึง 330300107
3 330300095 นางสาว มนัสนันท์ เจริญรัตนะประเสริฐ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 330300096 นางสาว จริยา สรานันท์ ภาษาอังกฤษ 330100083 ถึง 330100093
5 330300097 นาย สุทธิพันธ์ สร้อยเกลียว ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่10  
6 330300098 นางสาว พัชรี บุญเนตร์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอยุธยวิทยาลัย
7 330300100 นางสาว อันจิรา ทองโชติ ภาษาอังกฤษ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 330300102 นางสาว ธัญรดี ไวยโภคา ภาษาอังกฤษ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 330300103 นางสาว ภริษา เพ็ชรักษ์ ภาษาอังกฤษ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 330300104 นางสาว ปิยาภรณ์ สุขบัณฑิตย์ ภาษาอังกฤษ อาคาร   3
11 330300105 นางสาว พัชรีญา ดีสุข ภาษาอังกฤษ ชั้น 2     ห้อง  327
12 330300106 นางสาว วิราภรณ์ จันทร์เหมือน ภาษาอังกฤษ
13 330300107 นางสาว รัตนากร ชูคง ภาษาอังกฤษ
14 330100083 นาย พัชรากร พชิราปภาพัชร คณิตศาสตร์
15 330100085 นางสาว พรพิมล พรมเสน คณิตศาสตร์
16 330100086 นางสาว อารียา สุมังคละกุล คณิตศาสตร์
17 330100087 นาย ธนวัฒน์ เหลืองศิริธัญญา คณิตศาสตร์
18 330100089 นาย อรัณย์ เอกชัยรุ่งโรจน์ คณิตศาสตร์
19 330100090 นางสาว ธิดารัตน์ โชติกปฏิพัทธ์ คณิตศาสตร์
20 330100091 นางสาว วรรษมน หรํ่าจรูญ คณิตศาสตร์
21 330100092 นาย เจษฎา อมรกุล คณิตศาสตร์
22 330100093 นางสาว กาญจนา โชติช่วง คณิตศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 330200082 นางสาว ธิติมา จารุณะ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบวิชาภาษาไทย
2 330200083 ว่าทีร้่อยตรี อินทนนท์ บุญจวง ภาษาไทย 330200082 ถึง 330200099
3 330200084 นางสาว สิริมา ธาระมนต์ ภาษาไทย วิชาภาษาฝร่ังเศษ เลขที่
4 330200086 นางสาว สมรัก แก้วละมุล ภาษาไทย 330400003
5 330200087 นางสาว เจนจิรา คําภูเงิน ภาษาไทย วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เลขที่

6 330200088 นางสาว ปาริตา ศรีบุรินทร์ ภาษาไทย 335800001 ถึง 335800006
7 330200089 นางสาว ณัฐกฤตา กล่ินบุบผา ภาษาไทย ห้องสอบที ่ 11
8 330200090 นางสาว ณัฐธิดา สุริยนต์ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
9 330200091 นางสาว ธนัชชา ใจดี ภาษาไทย ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
10 330200092 นางสาว ฟ้ารุ่ง วิเศษสุวรรณ์ ภาษาไทย อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
11 330200093 นางสาว ยุพาภรณ์ มีสมนาค ภาษาไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
12 330200094 นาง บุษรารัตน์ แจ้งเกษม ภาษาไทย อาคาร   3
13 330200095 นางสาว สุภาวิมน มณีพันธ์ ภาษาไทย ชั้น   3   ห้อง 331
14 330200096 นางสาว ระพีพร พูดคล่อง ภาษาไทย
15 330200097 นางสาว กาญจรินทร์ จันทร์ทะเมนชัย ภาษาไทย
16 330200098 นางสาว สมีลา เลาะวิถี ภาษาไทย
17 330200099 นางสาว ณัฎฐา มงคลสาคร ภาษาไทย
18 330400003 นาง เกศรินทร์ โพทัด ภาษาฝร่ังเศส
19 335800001 นาง ผ่องพรรณ แสงปิยะ จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

20 335800002 นาง เพลินพิศ สําเริง จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

21 335800003 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วมาลี จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

22 335800004 นาง ศิรัญธรา นาคะตะ จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

23 335800005 นางสาว มะลิวัลย์ ทองแผ่ จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

24 335800006 นางสาว สุธิดา ทองชุม จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 331400001 นางสาว ณัฐฑกา โล่ห์จินดา วิทยาศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 

2 331400002 นางสาว พิจิตรา รอดบํารุง วิทยาศาสตร์ 331400001 ถึง 331400034
3 331400003 นางสาว ลักษมี ขาวผ่อง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่ 12
4 331400005 นางสาว นิศาชล วงค์สงฆ์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 331400006 นางสาว สุวจนะ พฤกษะวัน วิทยาศาสตร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 331400008 นางสาว ปิยดา กาญจนเกตุ วิทยาศาสตร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 331400009 นางสาว วรุฬรัตน์ ฤกษ์วีรี วิทยาศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 331400010 นางสาว เพชรา หาญพานิช วิทยาศาสตร์ อาคาร   3
9 331400011 นางสาว วราพร สรรเสริญ วิทยาศาสตร์ ชั้น  3    ห้อง  332
10 331400012 นาง เดือนเพ็ญ บัวศรี วิทยาศาสตร์
11 331400013 นางสาว อภิสรา กิจวิธี วิทยาศาสตร์
12 331400014 นางสาว ณัฐสุดา จํานงค์ฤทธิ์ วิทยาศาสตร์
13 331400015 นางสาว วรวรรณ ธารนาถ วิทยาศาสตร์
14 331400016 นางสาว นิสารัตน์ ฤกษ์จํานงค์ วิทยาศาสตร์
15 331400017 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร์สีดา วิทยาศาสตร์
16 331400020 นางสาว จุฬาลักษณ์ กรอบมุข วิทยาศาสตร์
17 331400021 นาย ปราโมทย์ สังข์เนตร วิทยาศาสตร์
18 331400023 นางสาว สุชาดา สุวรรณกิจ วิทยาศาสตร์
19 331400025 นางสาว มาลัยพร นิเวศน์ วิทยาศาสตร์
20 331400026 นางสาว กนกพร คามะปะใน วิทยาศาสตร์
21 331400027 นาย สายัณห์ จิตประเวศ วิทยาศาสตร์
22 331400029 นางสาว ชัญญานุช แรงเขตกรรม วิทยาศาสตร์
23 331400032 นางสาว สุธิดา ศรีมานพ วิทยาศาสตร์
24 331400033 นางสาว วรรณิศา ขุนปักษี วิทยาศาสตร์
25 331400034 นางสาว ชาลิสา ศรีไทย วิทยาศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 331400035 นาย อดิศักด์ิ เหมคช วิทยาศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 

2 331400036 นาย ธนพล สมภักดี วิทยาศาสตร์ 331400035 ถึง 331400064
3 331400037 นางสาว อนุศรา ลายกระบิล วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่ 13
4 331400038 นางสาว มณีแวว มะลัย วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 331400039 นางสาว กมลชนก พลเยี่ยม วิทยาศาสตร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 331400041 นางสาว อาพิศรา ดวงธนู วิทยาศาสตร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 331400042 นางสาว ประติภา กระบุซง วิทยาศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 331400043 นางสาว นนทณีย์ ปูเต๊ะ วิทยาศาสตร์ อาคาร   3
9 331400044 นาง อรลดา ยศชัยภูมิ วิทยาศาสตร์ ชั้น  3    ห้อง  333
10 331400045 นาย นิธิกร จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์
11 331400047 นางสาว สิริวิมล อยู่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์
12 331400048 นางสาว สมิตา พานจําปี วิทยาศาสตร์
13 331400049 นางสาว ณัฐมล พุทธพิพิธ วิทยาศาสตร์
14 331400050 นางสาว ปรียาภรณ์ มีเนตร วิทยาศาสตร์
15 331400051 นางสาว ปริญดา เดชเสถียร วิทยาศาสตร์
16 331400052 นางสาว ณัฐการ หางนาค วิทยาศาสตร์
17 331400053 นางสาว ณัฐพร นวลทอง วิทยาศาสตร์
18 331400054 นางสาว ผกามาศ บึงใส วิทยาศาสตร์
19 331400055 นางสาว พุฒตาล สังขพิมพ์ วิทยาศาสตร์
20 331400057 นาย นลธวัช ศิริศักดากุล วิทยาศาสตร์
21 331400059 นาง ประภาพร สายขุน วิทยาศาสตร์
22 331400060 นางสาว วศินี แสงศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์
23 331400062 นางสาว อารีย์ จิตประสพ วิทยาศาสตร์
24 331400063 นาย พรรษกฤช ปารีสร้อย วิทยาศาสตร์
25 331400064 นาย วรวุฒิ รักญาติ วิทยาศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 331400065 นางสาว กรรณิการ์ กองสุทธิใจ วิทยาศาสตร์ เลขประจําตัวสอบวิชาวิทยาศาสตร์
2 331400066 นาย วัยวัฒน์ วงศ์พันธ์ วิทยาศาสตร์ 331400065 ถึง 331400080
3 331400067 นางสาว สุมิตรา กาญจนลักษณ์ วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ เลขที่
4 331400068 นางสาว ประภาภรณ์ ขอวร วิทยาศาสตร์ 331600001 ถึง 331600012
5 331400069 นางสาว ชนาภา ช่วยหลํา วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที ่ 14
6 331400070 นาย สร้างศิลป์ คุณทะวงษ์ วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 331400071 นางสาว พุทธิพิรุฬห์ ดลประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 331400073 นางสาว ศิรินภา จําปาอ่อน วิทยาศาสตร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 331400074 นาย มงคล อุตะมะ วิทยาศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 331400075 นางสาว วรรณา อาจรักษา วิทยาศาสตร์ อาคาร   3
11 331400076 นางสาว สุภารัตน์ อ่อนแสง วิทยาศาสตร์ ชั้น 3     ห้อง  334
12 331400077 นาย เดชา พูลสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์
13 331400078 นางสาว ผกามาศ ปราบจะบก วิทยาศาสตร์
14 331400080 นาย ศุภเดช นิยมทอง วิทยาศาสตร์
15 331600001 นางสาว ชลิตา สุกาวิน ฟิสิกส์
16 331600003 นาย เกียรติยศ แช่มช้อย ฟิสิกส์
17 331600004 นางสาว อธินีย์ บุญที ฟิสิกส์
18 331600006 นาย ณัฐธกาญจน์ ถึงสุข ฟิสิกส์
19 331600007 นางสาว วนิชนันท์ สามสี ฟิสิกส์
20 331600008 นางสาว สุวนันท์ กล่ินสุคนธ์ ฟิสิกส์
21 331600010 นางสาว มะลิวรรณ มีบุญ ฟิสิกส์
22 331600012 นาย วสันต์ ปันวงศา ฟิสิกส์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332000001 นาย สมเกียรติ แสงวิลัย สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ วชิาสังคมศึกษา 
2 332000003 นาย วรวิทย์ บุญชู สังคมศึกษา 332000001 ถึง 332000031
3 332000005 นาง จุฑามาศ ศรีบุบผา สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 15
4 332000006 นาย ธีรพงศ์ ชุ่มชิต สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332000008 นาย นุกูล แสงสมราษฎร สังคมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332000009 นางสาว วิมลรัตน์ งาเนียม สังคมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332000010 นางสาว แพรพลอย ทองคุ้ม สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332000011 นางสาว กาญจนา สุนทรพฤกษ์ สังคมศึกษา อาคาร  3 
9 332000012 นางสาว ไข่มุก คุ้มพิทักษ์ สังคมศึกษา ชั้น  3    ห้อง  335
10 332000013 นางสาว ดวงพร ประไพพงษ์ สังคมศึกษา
11 332000014 นางสาว รวิรัชต์ กล่ันศรี สังคมศึกษา
12 332000016 นางสาว นันทริกา ครุธามาศ สังคมศึกษา
13 332000017 นางสาว แก้วตา การสมกล้า สังคมศึกษา
14 332000018 นางสาว นภสร กาลึกสม สังคมศึกษา
15 332000019 นาย ชนิศภณ คดชาคร สังคมศึกษา
16 332000020 นางสาว กรกนก ภาควิธี สังคมศึกษา
17 332000021 นางสาว จริญญา สอนวรรณ์ สังคมศึกษา
18 332000023 นาย พงศ์ธณัช เทพไทยขาว สังคมศึกษา
19 332000024 นาง ชมพูนุท อุณหะ สังคมศึกษา
20 332000025 นาย ประเสริฐ เจริญสุข สังคมศึกษา
21 332000026 นางสาว ชุษณลักษณ์ โพธิสุ์ข สังคมศึกษา
22 332000027 นางสาว สุกัญญา สุขสาลี สังคมศึกษา
23 332000028 นาง ชาริตา สิงห์คะ สังคมศึกษา
24 332000030 นางสาว ทิพย์สุดา เหิงขุนทด สังคมศึกษา
25 332000031 นางสาว กนกวรรณ ด่านเกิด สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332000032 นางสาว ชุติมณฑ์ แท่นจันทร์ สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาสังคมศึกษา  

2 332000033 นาย เอกชัย รุ่งรัติศาสน สังคมศึกษา 332000032 ถึง 332000063
3 332000035 นางสาว เบญญาภา คํายนต์ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 16
4 332000036 นาย พิชิต สีดาว สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332000039 นางสาว ทวีพร วงษ์ศรีทา สังคมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332000040 นางสาว ฟารีดา ยูโด๊ะเนาะ สังคมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332000041 นางสาว นุชจรี บุญส่ง สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332000042 นางสาว อริสา ราชประดิษฐ์ สังคมศึกษา อาคาร 3  
9 332000043 นางสาว มณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา สังคมศึกษา ชั้น  3    ห้อง  336
10 332000044 นางสาว ณัฐทชา แจ่มพงษ์ สังคมศึกษา
11 332000045 นาย ธนพล แจ้งนคร สังคมศึกษา
12 332000046 นาย ธนากร ไตรพิจารณ์ สังคมศึกษา
13 332000047 วา่ที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา บ่อโทนดํา สังคมศึกษา
14 332000048 นางสาว พิไลพร กิจบํารุง สังคมศึกษา
15 332000050 นางสาว กิ่งกาญจน์ โพธิสวัสด์ิ สังคมศึกษา
16 332000051 นาย ณัฐวุฒิ โลหรัตน์ สังคมศึกษา
17 332000052 นางสาว จุฑารัตน์ ส่งสมบุญ สังคมศึกษา
18 332000053 นางสาว อรทัย ฝาระมี สังคมศึกษา
19 332000054 นางสาว แพรชมพู ศรีขาว สังคมศึกษา
20 332000055 นางสาว บวรรัตน์ ทรัพย์บวร สังคมศึกษา
21 332000056 นางสาว สินาภรณ์ ไทรศักด์ิสิทธิ์ สังคมศึกษา
22 332000058 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ แย้มสังข์ สังคมศึกษา
23 332000059 นางสาว วชิรญาณ์ กะการดี สังคมศึกษา
24 332000062 นางสาว ธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ สังคมศึกษา
25 332000063 นางสาว หนึ่งฤทัย รุ่งฤกษ์ดี สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332000064 นาง สุภาวดี ทับทิมเจือ สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาสังคมศึกษา  

2 332000065 นาย สุทธิคุณ ซ้ิมสุวรรณ สังคมศึกษา 332000064 ถึง 332000098
3 332000066 นางสาว ลักขณา ภาคโภคี สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 17
4 332000067 นางสาว พรทิพย์ บุตรบุญ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332000070 นางสาว นิตยา นันสว่าง สังคมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332000071 นางสาว ชมพูนุท นาคเกล้ียง สังคมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332000072 นางสาว ชิดชนก เขียวดิษฐ สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332000073 นางสาว จิราวรรณ นามมนตรี สังคมศึกษา อาคาร 3  
9 332000075 นางสาว ปรีญาพร บุญปกครอง สังคมศึกษา ชั้น 3     ห้อง  337
10 332000076 นางสาว ปัญจพร นันทะเสน สังคมศึกษา
11 332000077 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วกําพล สังคมศึกษา
12 332000078 นาย เกียรติกุล สังสีมา สังคมศึกษา
13 332000079 นางสาว พัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ สังคมศึกษา
14 332000083 นาง จุฑามาศ ศักดินูญ สังคมศึกษา
15 332000084 นางสาว ณัฐมา นาคทรัพย์ สังคมศึกษา
16 332000086 นางสาว มยุรา อรรถพจนี สังคมศึกษา
17 332000087 นางสาว เพ็ญนภา จอกเล็ก สังคมศึกษา
18 332000088 นางสาว พรทิพย์ อารีชาติ สังคมศึกษา
19 332000089 นาง ภัทร์นรินทร์ สุสุขเสียง สังคมศึกษา
20 332000090 นางสาว ศศิธร แสนแก้ว สังคมศึกษา
21 332000092 นางสาว พิมพ์พลอย พ่วงสุวรรณ สังคมศึกษา
22 332000093 นางสาว ประทิน กิจกระจ่าง สังคมศึกษา
23 332000094 นาย ธนพล เอกธรรม สังคมศึกษา
24 332000097 นางสาว วรรณฤดี บุญสมทบ สังคมศึกษา
25 332000098 นางสาว สิทธิติมา วัฒนกุล สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332000099 นาย สุริยะ สุขโข สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ วชิาสังคมศึกษา 
2 332000100 นางสาว ณัฐธยาน์ รวมวงศ์ สังคมศึกษา 332000099 ถึง 332000130
3 332000102 นาย ทิวากร ฤทธิชัย สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 18
4 332000103 นางสาว วิกานดา ขันธสอน สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332000105 นางสาว ศิริพร ขันธมาลี สังคมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332000106 นางสาว วราภา ชื่นวงษ์ สังคมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332000107 นาย ธานุรา วิไลวานิช สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332000108 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชลธิชา เนื้อนวล สังคมศึกษา อาคาร  3 
9 332000109 นางสาว นิศารัตน์ จุลมัญลิก สังคมศึกษา ชั้น 3     ห้อง  338
10 332000111 นาย คมสันต์ ธนะวิทย์ สังคมศึกษา
11 332000112 นางสาว ราณี หะรีเมา สังคมศึกษา
12 332000113 นาย วิสุทธิพงษ์ พูลวิหก สังคมศึกษา
13 332000114 นางสาว อรุณวรรณ หอมขจร สังคมศึกษา
14 332000115 นาย พรชัย จันทรโยธา สังคมศึกษา
15 332000116 นาย ณัฐวุฒิ ไข่น้อย สังคมศึกษา
16 332000117 นางสาว พัทธนันท์ บุญอนันต์ สังคมศึกษา
17 332000118 ว่าทีร้่อยตรี อภิชาติ หลีพิบูลย์ สังคมศึกษา
18 332000119 นางสาว วรรณวิภา โตตะเคียน สังคมศึกษา
19 332000120 นางสาว จิตตราพร หิงวัน สังคมศึกษา
20 332000122 นางสาว จุฑามาต สีสุด สังคมศึกษา
21 332000125 นาย วรเทพ เขียวน้อย สังคมศึกษา
22 332000127 นางสาว บุษยา คงทองวัฒนา สังคมศึกษา
23 332000128 นางสาว สุจิตตา ทรัพย์พล สังคมศึกษา
24 332000129 นาย ภานุวัฒน์ วิรุณพันธ์ สังคมศึกษา
25 332000130 นางสาว สุภัทรินทร์ จารุวรรณ สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332000131 นาย เจนภพ ธีระวิทย์ สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ วชิาสังคมศึกษา 
2 332000132 นาย วัฒนชัย บุญต้ัง สังคมศึกษา 332000131 ถึง 332000159
3 332000133 นาย คุณากรณ์ ชูนิล สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 19
4 332000135 นาย ปรัชญา ประยูร สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332000136 นาง มยุรี อําพลพร สังคมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332000137 นางสาว กมลทิพย์ ภาคทรัพย์ศรี สังคมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332000138 นาย กฤษณพงษ์ ปัญญายงค์ สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332000139 นางสาว สมบัติ ขําโสภา สังคมศึกษา อาคาร  5 
9 332000140 นางสาว ประภัสสร เฉยไตร สังคมศึกษา ชั้น 2     ห้อง  524
10 332000141 นางสาว เนรัญชรา สมภาร สังคมศึกษา
11 332000143 นางสาว ชณันฑญา อังกินันท์ สังคมศึกษา
12 332000145 นางสาว พีรญา สุวรรณ สังคมศึกษา
13 332000146 นาย นิธิกร พิณเสนาะ สังคมศึกษา
14 332000147 นาง ชุธิมา ธรรมโชติ สังคมศึกษา
15 332000148 นางสาว ปนัฐฐา ตรีพัฒน์ สังคมศึกษา
16 332000149 ส.อ.หญิง ทิพวรรณ  สารคณา สังคมศึกษา
17 332000150 นางสาว ศุภรัตน์ บุญเลิศ สังคมศึกษา
18 332000151 ว่าทีร้่อยตรี สิทธิพงศ์ สุขวัจนี สังคมศึกษา
19 332000152 นางสาว สุดารัตน์ ศรีมันตะ สังคมศึกษา
20 332000153 นางสาว ธิดาพร จุลพันธ์ สังคมศึกษา
21 332000154 นางสาว สุธาวัลย์ ปัทมะทัตต์ สังคมศึกษา
22 332000156 นาย สิทธิศักด์ิ ซามงค์ สังคมศึกษา
23 332000157 นางสาว นิจวรรณ ใจสุข สังคมศึกษา
24 332000158 นางสาว จุฑาทิพย์ ช่วยโพธิก์ลาง สังคมศึกษา
25 332000159 นาย อรรถวัฒน์ โชตินิสากรณ์ สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332000160 นางสาว วลัยพรรณ สิทธิน์้อย สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ สังคมศึกษา
2 332000161 นาย ภาณุวัตร เกิดชนะ สังคมศึกษา 332000160  ถึง 332000176
3 332000162 นาย สัณห์พิชญ์ ศรีงาม สังคมศึกษา เลขทีป่ระจําตัวสอบวิชาชีววิทยา
4 332000165 นางสาว วีนา สุขสมวรรณ์ สังคมศึกษา 331800001 ถึง 331800012
5 332000166 นาย จตุพจน์ มีครุฑ สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 20
6 332000167 นางสาว ศศิวิมล วงศ์สว่างกุล สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 332000168 นาย ฐิตินันท์ ผลพิกุล สังคมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 332000169 นางสาว พรทิพย์ เรืองปราชญ์ สังคมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 332000170 นางสาว สยามมล เกษประดิษฐ์ สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 332000171 นางสาว ปุณณภา เดือนแรม สังคมศึกษา อาคาร   5
11 332000172 นาง กัญญาณัฐ ทวีสิงห์ สังคมศึกษา ชั้น  2    ห้อง  525
12 332000174 นาย ธัญวิทย์ เกิดกล้า สังคมศึกษา
13 332000175 นาง โสภา สุขมา สังคมศึกษา
14 332000176 นาย ปัญญา สุภะผ่องศรี สังคมศึกษา
15 331800001 นางสาว กรรณิการ์ ปัน้ปัญญา ชีววิทยา
16 331800002 นางสาว อัจฉราวรรณ พักใส ชีววิทยา
17 331800004 นางสาว กรรณ์หา เปียปะโมง ชีววิทยา
18 331800005 นาง เนตรนภา เหนือสุข ชีววิทยา
19 331800006 นางสาว กล่ินสุคนธ์ ผ่องแผ้ว ชีววิทยา
20 331800008 นางสาว รัชฎาภร บุญพิมพ์ ชีววิทยา
21 331800010 นางสาว พัชนิดา ชื่นบาน ชีววิทยา
22 331800011 นางสาว ธนภรณ์ จีรวุฒิ ชีววิทยา
23 331800012 นางสาว เรณุกา วังจินดา ชีววิทยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700001 นางสาว วรางคณา พิณสามสาย พลศึกษา เลขประจําตัวสอบวิชาพลศึกษา 
2 332700002 นาย พัชระ ขาวสอาด พลศึกษา  332700001 ถึง 332700025
3 332700003 นางสาว ณัฐชา ชื่นหิรัญ พลศึกษา ห้องสอบที ่ 21
4 332700004 นาย พงศ์สุเทพ ใจกลํ่า พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700005 นาย วนันตชัย ทับทิมทอง พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700006 นาย เอนก ตรีธรรม พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700007 ว่าทีร้่อยตรี นิยมศักด์ิ รูปขํา พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700008 นางสาว เสาวลักษณ์ โรจนีย์ พลศึกษา อาคาร  5 
9 332700009 นางสาว รัตนภรณ์ นิมิตรดี พลศึกษา ชั้น  3    ห้อง  531
10 332700010 นาย พีระพล ริยาพันธ์ พลศึกษา
11 332700011 นางสาว สุธิมา ถาลีพืช พลศึกษา
12 332700012 นางสาว ณัฐวดี เพ็งที พลศึกษา
13 332700013 นาย ภานุพงษ์ เกิดบุญ พลศึกษา
14 332700014 ว่าทีร้่อยตรี ฮาซัน เดชเสถียร พลศึกษา
15 332700015 นาย ธนากร ขําวิไล พลศึกษา
16 332700016 นางสาว เจนจิรา โตจานสิงห์ พลศึกษา
17 332700017 นาย ไชยพร แสงเดือน พลศึกษา
18 332700018 นาย ณัฐพล พิมพ์ดี พลศึกษา
19 332700019 นาย อภิสิทธิ์ แก่นธานี พลศึกษา
20 332700020 นาย ธนวันต์ ผมทอง พลศึกษา
21 332700021 นาย จิรายุ เกตุไพสาลี พลศึกษา
22 332700022 นาย วัฐพงษ์ ปัทนาถา พลศึกษา
23 332700023 นางสาว พรวิมล เดชฤดี พลศึกษา
24 332700024 นางสาว นิสาชล จําแนกมิตร พลศึกษา
25 332700025 นาย ชวัลณัฏฐ์ นันทิชาธนาศิริ พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700026 นาย จิรพัฒน์ ขําผิวพรรณ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา 
2 332700027 นาย อภิเษก อินภิรมย์ พลศึกษา 332700026  ถึง 332700050
3 332700028 นาย ดํารงศักด์ิ อรรถจินดา พลศึกษา ห้องสอบที ่22 
4 332700029 นาย ปิยะพงษ์ ปิติแสง พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700030 นางสาว กาญจนาภรณ์ ยอดชมญาณ พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700031 นาย ณัฐณัย โคตะหา พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700032 นางสาว สิริมาศ บูรณากาญจน์ พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700033 นาย ภัทรพงษ์ ใจพราหมณ์ พลศึกษา อาคาร   5
9 332700034 นาย จักรกฤษณ์ แสงตะวัน พลศึกษา ชั้น  3    ห้อง 532 
10 332700035 นาย ปรีชาพล เอนอ่อน พลศึกษา
11 332700036 นาย สรศักด์ิ จันทรพิบาล พลศึกษา
12 332700037 นาย นันทิพัฒน์ เขียววิชัย พลศึกษา
13 332700038 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รุ่งทิวา แย้มปราไสย พลศึกษา
14 332700039 นาย นพพล มะลิทอง พลศึกษา
15 332700040 ว่าทีร้่อยตรี อมรชัย จูมจะนะ พลศึกษา
16 332700041 นาย อนุชิต นิลโชติ พลศึกษา
17 332700042 นางสาว สุพรรษา พูลสําราญ พลศึกษา
18 332700043 นาย วัชระ รักญาติ พลศึกษา
19 332700044 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราวรรณ เจริญผล พลศึกษา
20 332700045 นาย ฐิติวัฒน์ สุขสมสุทธิ์ พลศึกษา
21 332700046 นาย กิตติภพ ทับบุรี พลศึกษา
22 332700047 นาย สมภพ คําพรม พลศึกษา
23 332700048 นางสาว บุญเรือง สังฆศุ์ข พลศึกษา
24 332700049 นาย จิรสิน มณีวงศ์ พลศึกษา
25 332700050 นาย กนกศักด์ิ ผ่องศรัทธา พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700051 นาย สราวุฒิ พานกุหลาบ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา 
2 332700053 นาย ธนากรณ์ แจ้งเขตร์ พลศึกษา 332700051 ถึง 332700079
3 332700054 นาย ธนนันท์ อินทรสูง พลศึกษา ห้องสอบที ่ 23
4 332700055 นาย ณัฐภูมิ สุภคุต พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700056 นาย นพดล พบบุบผา พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700057 นาย ทศพร บํารุงวิทยาพันธ์ พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700058 นาย ธรรมนูญ ระวังใน พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700059 นาย ชัยณรงค์ ปิน่ระฤก พลศึกษา อาคาร   5
9 332700060 นาย ชัชวาล อัมระรงค์ พลศึกษา ชั้น 3     ห้อง  533
10 332700062 นางสาว ณัฐชารีย์ สมร พลศึกษา
11 332700063 นาย รอมาดอน พาลีคราม พลศึกษา
12 332700064 นางสาว นันทิพร โพธิสิ์ริกุลวงศ์ พลศึกษา
13 332700065 นาย รัฐพล แก้วกําพล พลศึกษา
14 332700066 นาย สมบัติ สภาพ พลศึกษา
15 332700067 นาย สิทธิชัย บุญเวช พลศึกษา
16 332700068 นาย นราธิป ชูผลา พลศึกษา
17 332700069 นาย กิตติคุณ จุลเชาว์ พลศึกษา
18 332700070 นางสาว จิรภา ธรรมวัติ พลศึกษา
19 332700071 นางสาว รุจิรา ภาคธรรม พลศึกษา
20 332700073 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ทองมูล พลศึกษา
21 332700074 นาย เมธี พรหมเอื้อ พลศึกษา
22 332700075 นาย พงษ์สิทธิ์ ภูอาภรณ์ พลศึกษา
23 332700076 นางสาว ฝนทิพย์ พุม่มูล พลศึกษา
24 332700077 นางสาว เสาวคนธ์ ตรีปัญญา พลศึกษา
25 332700079 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐนนท์ คงนาม พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700080 นาย สมหมาย รัศมีนา พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา 
2 332700081 นาย ณัฐกิตต์ิ หนูฤกษ์ พลศึกษา 332700080 ถึง 332700106
3 332700083 นาย ธเนตร ธัญญา พลศึกษา ห้องสอบที ่ 24
4 332700084 นาย กรวิทย์ รักษ์ศักด์ิศิริ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700085 นาย อภิวัฒน์ กฤษณะพันธุ์ พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700086 ว่าที่ ร.ต. หญิง อัมพร พัดวี พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700087 นาย ธานินทร์ พุกเนียม พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700088 นาย พงศกร มงคลฉัตร์ พลศึกษา อาคาร  5  
9 332700089 ว่าทีร่.ต. ภูวิศ ขาวอุบล พลศึกษา ชั้น  3    ห้อง  534
10 332700090 นาย ภูชิชย์ ไทยประยูร พลศึกษา
11 332700091 นาย ฤทธิเกียรติ วาสุกรี พลศึกษา
12 332700092 นาย กิตติศักด์ิ เพ่งผล พลศึกษา
13 332700093 นาย วรพงศ์ ขันธศักด์ิ พลศึกษา
14 332700094 นางสาว ภวินฉัตร์ ตันติกรยศนันท์ พลศึกษา
15 332700095 นาย พิชยา เพียสา พลศึกษา
16 332700096 นาย คมสัน พวงจําปา พลศึกษา
17 332700097 นาย ศุภโชติ ฉอ้อนโฉม พลศึกษา
18 332700098 นางสาว จุฑามาศ ภูพลม่วง พลศึกษา
19 332700099 นางสาว รวิพร ศรีโหมด พลศึกษา
20 332700100 นาย กรสิริ สังขนวม พลศึกษา
21 332700101 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐพล ทวีสุข พลศึกษา
22 332700102 นาย สราวุธ คําเรืองศรี พลศึกษา
23 332700103 นาย นพรัตน์ เจริญผล พลศึกษา
24 332700105 นาย กิตติพงศ์ บูบ่าง พลศึกษา
25 332700106 นางสาว วรรณภา โทบุตร พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700107 นางสาว สุทัศวรรณ พูลเจริญศิลป์ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา 
2 332700108 นาย คมวิทย์ คมคาย พลศึกษา 332700107 ถึง 332700131
3 332700109 นาย สุรนัย ผาสุขโอษฐ์ พลศึกษา ห้องสอบที ่ 25
4 332700110 นาย เจษฎานพ กาญจนบรรยงค์ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700111 นาย วรากร เทีย่งแท้ พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700112 นาย ทัศนัย สีที พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700113 นาย สุทธิชัย สังข์คง พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700114 นาย สุรเชษฐ์ ปราโมทย์ พลศึกษา อาคาร  5 
9 332700115 นาย ทิณพงษ์ วงค์พันธ์ พลศึกษา ชั้น  3    ห้อง  535
10 332700116 นาย รัฐพล กุลบุญ พลศึกษา
11 332700117 นาย ชยพล ศรีชมภู พลศึกษา
12 332700118 นาย คมสัน แก้วใส พลศึกษา
13 332700119 นาย ศุภกร ยินดีจันทร์ พลศึกษา
14 332700120 นาย สุรวุฒ พิณมณี พลศึกษา
15 332700121 นาย อดิศักด์ิ แดนตะเคียน พลศึกษา
16 332700122 นาย พัฒนพงษ์ ประเสริฐสุข พลศึกษา
17 332700123 ว่าทีร้่อยตรี ศรราม อุส่าห์ดี พลศึกษา
18 332700124 นาย สุรชัย สมสุข พลศึกษา
19 332700125 นาย ระพีพัฒน์ ศรีสกุล พลศึกษา
20 332700126 นาย เรืองวิทย์ นาราคาม พลศึกษา
21 332700127 นางสาว สุพรรษา มีโถ พลศึกษา
22 332700128 ว่าที ่ร.ต. สุเทพ เถินมงคล พลศึกษา
23 332700129 นาย ศิวพล ไวยปิติ พลศึกษา
24 332700130 นาย ปิยะ ภิญโญผล พลศึกษา
25 332700131 นาย คาระโว นิ่มโอ่ พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700133 นาย หัตถากร พานแก้ว พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา
2 332700134 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ปัญญามาศ พลศึกษา  332700133 ถึง 332700159
3 332700135 นาย ชิษณุพงศ์ สุภารส พลศึกษา ห้องสอบที ่ 26
4 332700136 นาย สุทธิชัย บุญรอด พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700137 นาย สมชาย พนาขยาด พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700138 นาย เอกสิทธิ์ สันทาลุนัย พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700139 นางสาว สุภาพร อินสองใจ พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700140 นาย ตะวัน สุริยวงศ์ พลศึกษา อาคาร  5 
9 332700141 นาย ศุภกร โป้มี พลศึกษา ชั้น  3    ห้อง  536
10 332700142 นาย โยธิน ฤกษ์กรี พลศึกษา
11 332700143 นาย ธนกฤต ชอบทําดี พลศึกษา
12 332700144 นาย สันติสุข ครเพ็ง พลศึกษา
13 332700145 นางสาว ณัฐพร สุวรรณหงษ์ พลศึกษา
14 332700146 นาย จารุกิตต์ สุจารี พลศึกษา
15 332700147 นาย ชารีฟ วังเจริญ พลศึกษา
16 332700148 นางสาว ชุติมา สิงห์โต พลศึกษา
17 332700150 ว่าทีร้่อยตรี อาณัติ บุญคง พลศึกษา
18 332700151 นาย รัฐนันท์ หมากเลย์ พลศึกษา
19 332700152 นาย อังกินันต์ เกตุวงษ์ พลศึกษา
20 332700153 นางสาว อณัฐภิชา บัวพุฒ พลศึกษา
21 332700155 นาย สุเมธ เปียงอ้น พลศึกษา
22 332700156 นาย วัชรพล ประสพโชค พลศึกษา
23 332700157 นางสาว ณัฐกานต์ แสงสุข พลศึกษา
24 332700158 นาย เอกชัย ปอสุวรรณ์ พลศึกษา
25 332700159 นาย ภานุวัฒน์ ผิวขาว พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700160 นางสาว สุกันญา กล่ันสุข พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา 
2 332700161 นาย ภัทรกร เขื่อนอ้าย พลศึกษา 332700160 ถึง 332700184
3 332700162 นาย พีรพัฒน์ จํารัสพงษ์ พลศึกษา ห้องสอบที ่ 27
4 332700163 นาย เดชาวัต เดชบุญ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332700164 นาย เอกศิษฎ์ ดีชื่น พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332700165 นาย ปฏิญญา ปานพุม่ พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332700166 นางสาว เจนจิรา แหยมแก้ว พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332700167 นาย ปการ สุทธิวารี พลศึกษา อาคาร  5 
9 332700168 นางสาว ลัดดา ยุติภูติ พลศึกษา ชั้น  3    ห้อง  537
10 332700169 นาย นราธิป ฉิ่งระห้อย พลศึกษา
11 332700170 นาย จิรายุ รุจิเทศ พลศึกษา
12 332700171 นางสาว นุชนาฎ บุรี พลศึกษา
13 332700172 นาย ภาณุพงศ์ อินแสน พลศึกษา
14 332700173 นาย เกียรติศักด์ิ จิตร์เทีย่ง พลศึกษา
15 332700174 นาย ภาพตะวัน จันทาสี พลศึกษา
16 332700175 นาย จักรินทร์ ธาระถ้อย พลศึกษา
17 332700176 นาย ประสพโชค วิชัยดิษฐ พลศึกษา
18 332700177 นาย สันติพงศ์ วงค์ทหาร พลศึกษา
19 332700178 นาย วิชัย กระจ่างผล พลศึกษา
20 332700179 นาย นพรัตน์ นาสมพักต์ พลศึกษา
21 332700180 นาย ปรัชญา ไสหล้า พลศึกษา
22 332700181 นาย จักรกฤต จันทร์เกิด พลศึกษา
23 332700182 นาย สถาพงษ์ เมืองตาก พลศึกษา
24 332700183 นางสาว กานติมา อู่คงคา พลศึกษา
25 332700184 นาย โกเมนทร์ มิคะ พลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332700185 นาย สราวุธ สุขสาลี พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาพลศึกษา
2 332700186 นาย กมลศักด์ิ ขํากลํ่า พลศึกษา 332700185 ถึง 332700195
3 332700187 นาย กฤษณกรณ์ หลําบุตร พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาดนตรีสากล
4 332700188 นางสาว รุจิรา โพธิใ์บ พลศึกษา 333000001 ถึง 333000015
5 332700189 นางสาว ณัฐวดี คําเทียนทอง พลศึกษา ห้องสอบที ่ 28
6 332700190 นาย อนุสรณ์ สรรเสริญ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 332700192 นาย อัสนี เรืองเกษม พลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 332700193 นางสาว วาสนา เกตโล พลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 332700194 นาย ณัฐดนัย ไม้ตะเภา พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 332700195 นาย อภิชัย ฤกษ์ยาม พลศึกษา อาคาร   5
11 333000001 นาย อรรถพล พึง่เพ็ชร ดนตรีสากล ชั้น  4    ห้อง  542
12 333000002 ว่าที ่ร.ต. เชาวลิต สุภาพ ดนตรีสากล
13 333000003 นาย เมธาพัฒน์ สิริมาปิยารมณ์ ดนตรีสากล
14 333000004 นาย ธนพล เดชศิริวาณิช ดนตรีสากล
15 333000005 นาย อดิศวร ขจรโชติพงศ์ ดนตรีสากล
16 333000006 นาย สิรพิชญ์ สุขสาลี ดนตรีสากล
17 333000007 นาย อํานาจ อุทธา ดนตรีสากล
18 333000008 นางสาว วรัญญา ประคองจิตร์ ดนตรีสากล
19 333000009 นาย นพรัตน์ สวนสระน้อย ดนตรีสากล
20 333000011 นางสาว ดวงธิดา เจริญสุข ดนตรีสากล
21 333000012 นางสาว พัชราภา สมจิตร์ ดนตรีสากล
22 333000013 นาย ภาคภูมิ จันทนา ดนตรีสากล
23 333000014 นาย วงศร ฉาไธสง ดนตรีสากล
24 333000015 นาย กฤษฎา กรรณิกา ดนตรีสากล
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ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
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กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 332900001 นาย ทัสยุ พงษ์กายี ดนตรีไทย เลขประจําตัวสอบ วิชาดนตรีไทย
2 332900002 นางสาว สุทธิพร เสกคง ดนตรีไทย  332900001 ถึง 332900027
3 332900003 นาย อภิชาติ ธรรมเภรี ดนตรีไทย ห้องสอบที ่ 29
4 332900004 นางสาว อุบลวรรณ ขจิตวิวัฒน์ ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 332900005 นางสาว วิภาดา สุริยะรังษี ดนตรีไทย ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 332900006 นาย ฉัตรชัย พวงอุบล ดนตรีไทย อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 332900007 นางสาว อัจฉรา แสงม่วง ดนตรีไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 332900008 นางสาว พฤกษา เพิม่สุข ดนตรีไทย อาคาร   5
9 332900009 นางสาว ปวีณา ผาเจริญ ดนตรีไทย ชั้น  4    ห้อง  543
10 332900010 ว่าทีร้่อยตรี ธนพล กล่ันใสสุข ดนตรีไทย
11 332900011 นาย สายชล อัมวัฒน์ ดนตรีไทย
12 332900012 นาย สาทิพย์ แอฤทธิ์ ดนตรีไทย
13 332900013 ว่าทีร้่อยตรี ปัณณวิชญ์ ประเสริฐศิลป์ ดนตรีไทย
14 332900014 นางสาว สุธาสินี ทรัพย์พืช ดนตรีไทย
15 332900015 นางสาว ณัฑชา แสงนิล ดนตรีไทย
16 332900016 นางสาว วรีภรณ์ ทองประสาท ดนตรีไทย
17 332900017 นาย ธีรวุฒิ กุ้งแก้ว ดนตรีไทย
18 332900018 นาย พงศกร พูลสุข ดนตรีไทย
19 332900019 นางสาว อรอุมา หอมทรัพย์ ดนตรีไทย
20 332900020 นางสาว เบญจภรณ์ ออมสิน ดนตรีไทย
21 332900023 นาย ธรรมรัตน์ เขียวสด ดนตรีไทย
22 332900024 นางสาว สลิลทิพย์ ทองอินทร์ ดนตรีไทย
23 332900025 นางสาว ศิริลักษณ์ พึง่เพียร ดนตรีไทย
24 332900026 นาย ศราวุธ ชัยเดช ดนตรีไทย
25 332900027 นาย กิตติพงษ์ รุ่งสุรีย์ ดนตรีไทย
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หรือสาขาวิชาเอก

1 332900028 นาย กิตติภูมิ โฉมศรี ดนตรีไทย เลขประจําตัวสอบ วิชาดนตรีไทย
2 332900029 นาย อิธิพงษ์ เอี่ยมสําอางค์ ดนตรีไทย 332900028 ถึง 332900038
3 332900031 นางสาว สิริมา เริงศิริ ดนตรีไทย เลขประจําตัววชิาศิลปะ/ศิลปศึกษา
4 332900032 นางสาว รัชนีวรรณ ธรรมมิกะ ดนตรีไทย 334200001 ถึง 334200013
5 332900033 นาย สุนทรา ตู้ลารักษ์ ดนตรีไทย ห้องสอบที ่ 30
6 332900034 นาย ณรงค์ฤทธิ์ รอสูงเนิน ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 332900035 นาย สุบิน ขังเขตต์ ดนตรีไทย ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 332900036 นาย ธีรพงษ์ บุญรักษา ดนตรีไทย อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 332900037 นาย ศิริพงษ์ บําเรอวงษ์ ดนตรีไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 332900038 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริรัตน์ น้อยวงศ์ ดนตรีไทย อาคาร   5
11 334200001 นางสาว ดลนภา เทียนน้อย ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น  4    ห้อง  544
12 334200002 นางสาว ปนัดดา จิรฐิติพงศ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
13 334200004 นาง วรัญญา เป็ดทอง ศิลปะ/ศิลปศึกษา
14 334200005 นางสาว ภัทร์ฐิตา จะรา ศิลปะ/ศิลปศึกษา
15 334200006 นางสาว ปาริชาติ งามนิมิตร ศิลปะ/ศิลปศึกษา
16 334200007 นางสาว สุภาภรณ์ นิลสุขุม ศิลปะ/ศิลปศึกษา
17 334200008 นาย ศาสตรา แหลมหลัก ศิลปะ/ศิลปศึกษา
18 334200009 นางสาว ชนิดาภา ยงค์ไสว ศิลปะ/ศิลปศึกษา
19 334200010 นางสาว นลินี ฮวบเจริญ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
20 334200011 นาย ชาตรี มะปรางหวาน ศิลปะ/ศิลปศึกษา
21 334200012 นางสาว ชลลดา คําแจง ศิลปะ/ศิลปศึกษา
22 334200013 นางสาว ละอองศรี ดอกพวง ศิลปะ/ศิลปศึกษา
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1 333200001 นางสาว รังสิมา ถึงบุญมา นาฏศิลป์ เลขประจําตัวสอบ วิชานาฏศิลป์ 
2 333200002 นาง ณัฐริดา จันทะเนตร นาฏศิลป์ 333200001 ถึง 333200025
3 333200003 นาย สุธาวัชร์ แสงพรรณ์ นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่ 31
4 333200004 นางสาว อทิตา แซะจอหอ นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 333200005 นาง อาภาพร เศรษฐพงษ์ นาฏศิลป์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 333200006 นางสาว ธีร์วรา นามดิษฐ นาฏศิลป์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 333200007 นาย ทศพร ผดุงทรง นาฏศิลป์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 333200008 นาย สุนันท์ลินี เชื้อสุวรรณ นาฏศิลป์ อาคาร   5
9 333200009 นางสาว ปริยากร อินทรพินิจ นาฏศิลป์ ชั้น  4    ห้อง  545
10 333200010 นางสาว พรพิรุณ มั่นกิจเจริญ นาฏศิลป์
11 333200011 นางสาว กฏชกร นาคกําเนิด นาฏศิลป์
12 333200012 นาย สุพัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ นาฏศิลป์
13 333200013 นางสาว รัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นาฏศิลป์
14 333200014 นาง ธารทิพย์ ชวดใจ นาฏศิลป์
15 333200015 นาง คณิตา วงษ์เนตร นาฏศิลป์
16 333200016 นางสาว วิรัญดา มงคลทรัพย์ นาฏศิลป์
17 333200017 นางสาว เทพอัปสร เทพวงษ์ นาฏศิลป์
18 333200018 นางสาว ลัดดาวัลย์ ดําอ่าํ นาฏศิลป์
19 333200019 นางสาว วนิดา บุญพูน นาฏศิลป์
20 333200020 นางสาว เพ็ญนภา เทียมสุข นาฏศิลป์
21 333200021 นางสาว มินทร์ลดา ธัญภัคศรีตระกูล นาฏศิลป์
22 333200022 นางสาว อภิชญา พึง่ตระกูล นาฏศิลป์
23 333200023 นางสาว ฐิติรัตน์ สมงาม นาฏศิลป์
24 333200024 นาย ฐิติ รอสูงเนิน นาฏศิลป์
25 333200025 นางสาว ภิญญาพัชญ์ มารุเกล้า นาฏศิลป์
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1 333200026 นาย จิรพัทธ์ พานพุด นาฏศิลป์ เลขประจําตัวสอบวิชานาฏศิลป์
2 333200027 นาง ปัญญาลีย์ เกตุทะนงค์ นาฏศิลป์ 333200026 ถึง 333200033
3 333200028 นางสาว พรรณชนก ทัดเทีย่ง นาฏศิลป์ เลขประจําตัวสอบวิชาคอมพิวเตอร์
4 333200029 นางสาว ณัฐกานต์ มณีแสง นาฏศิลป์ 334600001 ถึง 334600017
5 333200030 นางสาว กฤษณา อภิชัยปานประชา นาฏศิลป์ ห้องสอบที ่ 32
6 333200033 นางสาว กนกวรรณ พงษ์วิเชียร นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 334600001 นาย วรายุ ศรีบุบผา คอมพิวเตอร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 334600002 นาง อัญชิสา มงคลเจริญ คอมพิวเตอร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 334600003 นาย เกียรติศักด์ิ จังแจ่มประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 334600004 นางสาว นริศรา สําแดงชัย คอมพิวเตอร์ อาคาร   12
11 334600005 นางสาว สันธิลา ส่วยกิติ คอมพิวเตอร์ ชั้น  1    ห้อง  1213
12 334600006 นางสาว นิตย์ติญา โสภา คอมพิวเตอร์
13 334600007 นางสาว พรปวีณ์ อุดมสิทธิโชติ คอมพิวเตอร์
14 334600008 นางสาว วรรณกร หมื่นที คอมพิวเตอร์
15 334600009 นางสาว ประกายกุล มีสม คอมพิวเตอร์
16 334600010 นางสาว นันทวรรณ ประพันธ์พัฒน์ คอมพิวเตอร์
17 334600011 นาย คมสัน พรประสิทธิกุล คอมพิวเตอร์
18 334600012 นาย อนุชิต ชุ่มชื่น คอมพิวเตอร์
19 334600013 นางสาว วานิสลา อ่อนอนุโลม คอมพิวเตอร์
20 334600014 นางสาว น้ําฝน เล้ียงชั่งทอง คอมพิวเตอร์
21 334600015 นางสาว สุกัญญา วุฒิวัย คอมพิวเตอร์
22 334600016 นาย กิตติพัฒน์ อยู่สุข คอมพิวเตอร์
23 334600017 นาย ภาณุพงษ์ ซุคคาน คอมพิวเตอร์
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ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 334600018 นางสาว จรัญญา ขันโมรี คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาคอมพวิเตอร์ 

2 334600019 นางสาว พัชรี ชนสุภาพ คอมพิวเตอร์ 334600018  ถึง 334600042
3 334600020 นาย สุเมธ ปัจฉิมสุภาคม คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 33
4 334600021 นางสาว หทัยชนก วงษ์เมือง คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 334600022 นาย วันจักรี กินรี คอมพิวเตอร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 334600023 นางสาว ณัฐนันท์ จันทร์ใข คอมพิวเตอร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 334600024 นางสาว เบญจมาภรณ์ คล่องส่ังสอน คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 334600025 นาย คมสันต์ เงินลาด คอมพิวเตอร์ อาคาร   12
9 334600026 นาย นฤพนธ์ พุกเพชร คอมพิวเตอร์ ชั้น 1     ห้อง  1214
10 334600027 นางสาว พิชญานิน สอนสงวน คอมพิวเตอร์
11 334600028 นางสาว ดลนภา แสงผลึก คอมพิวเตอร์
12 334600029 นางสาว ณัฐรินีย์ บุณยากร คอมพิวเตอร์
13 334600030 นางสาว มัทยา ใยสําลี คอมพิวเตอร์
14 334600031 นางสาว ยุพิน สัญญะพล คอมพิวเตอร์
15 334600032 นางสาว ประดุจเดือน รามไผ่วงษ์ คอมพิวเตอร์
16 334600033 ว่าที ่ร.ต. โชติพักต์ เกตุงาม คอมพิวเตอร์
17 334600034 นางสาว ลักษิกา มณีฤทธิ์ คอมพิวเตอร์
18 334600035 นางสาว อภิญญา ลมพะ คอมพิวเตอร์
19 334600036 นาย นิทัสน์ จันทรมณี คอมพิวเตอร์
20 334600037 นาย จิรพนธ์ มงคลเกตุ คอมพิวเตอร์
21 334600038 นางสาว ลลิตา พิทะยะสุธาพร คอมพิวเตอร์
22 334600039 นางสาว ธนกาญจน์ ถนอมนวล คอมพิวเตอร์
23 334600040 นางสาว พัชรา เล่าวิริยะกูล คอมพิวเตอร์
24 334600041 นาย ฉัตรชัย สุขขีรส คอมพิวเตอร์
25 334600042 นาย วิศณุ สีนวนดอกไม้ คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 334600043 นาย สุรพล อินทรสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาคอมพวิเตอร์ 

2 334600044 นาย รัฏฐพิชญ์ แถมจันทร์ คอมพิวเตอร์ 334600043 ถึง 334600068
3 334600045 นาย อนุชา ธัญญเจริญ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 34
4 334600046 นาย ปณิธาน หนูจ้อย คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 334600047 นาย วีระวัฒน์ บุญบรรดาล คอมพิวเตอร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 334600048 นางสาว ปัทมา วงษ์คูณ คอมพิวเตอร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 334600049 นางสาว วราภรณ์ ขันธสร คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 334600050 ว่าที ่ร.ต. นฤปนาถ ส่วนบุญ คอมพิวเตอร์ อาคาร 12  
9 334600051 นางสาว จุฑารัตน์ พันธุเ์รียน คอมพิวเตอร์ ชั้น  1    ห้อง  1215
10 334600052 นาย ภาสกร คุ้มสร้อย คอมพิวเตอร์
11 334600053 นาย พิทยา ขุนน้อย คอมพิวเตอร์
12 334600054 นางสาว มงคล เมาลีทอง คอมพิวเตอร์
13 334600055 นาย วรรธพงศ์ เชิดฉาย คอมพิวเตอร์
14 334600056 นางสาว ศิริประภา โพธิท์องคํา คอมพิวเตอร์
15 334600057 นาย ชัชชัย ไตรมรรค คอมพิวเตอร์
16 334600059 นาย มนต์ชัย สุวรรณหงษ์ คอมพิวเตอร์
17 334600060 นางสาว สุณิตา คามีศักด์ิ คอมพิวเตอร์
18 334600061 นาย ศักดา พลสาย คอมพิวเตอร์
19 334600062 นางสาว กิตติยา บุญงาม คอมพิวเตอร์
20 334600063 นางสาว ชลธิชา พลีบัตร คอมพิวเตอร์
21 334600064 นาย คุณากร ไตรรัตน์ คอมพิวเตอร์
22 334600065 นาย ณัฐพล โลหรัตน์ คอมพิวเตอร์
23 334600066 นาย พีรพงศ์ หงษ์ทอง คอมพิวเตอร์
24 334600067 นาง ดารณี ผาโคตร คอมพิวเตอร์
25 334600068 นางสาว อรจิรา ขันแก้ว คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 334600069 นางสาว ศิริมาศ เงินฉลาด คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ วิชาคอมพวิเตอร์ 

2 334600070 นางสาว มณีรัตน์ เบ็ญมาส คอมพิวเตอร์ 334600069 ถึง 334600094
3 334600071 นางสาว นิศารัตน์ คล้ายสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 35
4 334600073 นางสาว สุพรรษา สังข์บุญชู คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 334600074 นาย สิทธิศักด์ิ เฉลยสุข คอมพิวเตอร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 334600075 นางสาว จิราภรณ์ สายวงษ์นาค คอมพิวเตอร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 334600076 นาย พัชรพล เนตรวิจิตร คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 334600077 นาย ณัฐวุฒิ จันทนะ คอมพิวเตอร์ อาคาร  12 
9 334600078 นางสาว ลักษิกา ทาโถม คอมพิวเตอร์ ชั้น  1    ห้อง  1216
10 334600079 นางสาว ชลธิชา รักญาติ คอมพิวเตอร์
11 334600080 นาย วีระพงษ์ สุนทรเจริญนนท์ คอมพิวเตอร์
12 334600081 นาย จักรพงศ์ อินทร์พร คอมพิวเตอร์
13 334600082 นาย วัจนนท์ ภาคะ คอมพิวเตอร์
14 334600083 นางสาว ปูชิตา ศัตรูคร้าม คอมพิวเตอร์
15 334600084 นางสาว สุกัญญา สังข์แจ่ม คอมพิวเตอร์
16 334600085 นางสาว ทรรศนีย์ เสนาะวิทย์ คอมพิวเตอร์
17 334600086 นางสาว ชลิตา ชัยมงคล คอมพิวเตอร์
18 334600087 นาย อานนท์ กระจกภาพ คอมพิวเตอร์
19 334600088 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา แก้วมูล คอมพิวเตอร์
20 334600089 นางสาว อรวรรณ อําพร คอมพิวเตอร์
21 334600090 นางสาว นงค์ลักษณ์ โสดแก้ว คอมพิวเตอร์
22 334600091 นางสาว จิรประภา ธัญญะชาติ คอมพิวเตอร์
23 334600092 นาง ปกิตตา ดอนสว่าง คอมพิวเตอร์
24 334600093 นางสาว นาถยา เอี่ยมไกรสร คอมพิวเตอร์
25 334600094 นางสาว จารุวรรณ ไล้ทอง คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 334600095 นางสาว อุษา ช้างเชื้อ คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบวิชาคอมพิวเตอร์
2 334600096 นาย เอกชัย พึง่พักดี คอมพิวเตอร์  334600095ถึง 334600125
3 334600097 นาง ลําไพร ศรีสิทธิการ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 36
4 334600098 นาย เอกชัย ศรีใส คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 334600099 นาย ศุภฤกษ์ เกื้อกิจ คอมพิวเตอร์ ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 334600100 นางสาว นวรัตน์ เกิดวิธี คอมพิวเตอร์ อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 334600102 นางสาว นวพร บุญแก้ว คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 334600103 นาย เมทนี แสวงเงิน คอมพิวเตอร์ อาคาร  12 
9 334600104 นางสาว วิภาพรรณ ศิริเกษ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1     ห้อง  1217
10 334600105 นาย นรวิทย์ บุญคง คอมพิวเตอร์
11 334600107 นางสาว อภิญญา สุพรรณโมก คอมพิวเตอร์
12 334600108 นาย สยุมภู เหมือนนิรุทธ์ คอมพิวเตอร์
13 334600109 นางสาว วริสา ธรรมจิรา คอมพิวเตอร์
14 334600111 ว่าที่ร.ต.หญิง สุพัตรา พานแก้ว คอมพิวเตอร์
15 334600113 นางสาว อรนุช พานทอง คอมพิวเตอร์
16 334600115 นาย สมชาย มโนชยากรณ์ คอมพิวเตอร์
17 334600116 นางสาว รัตนา แก้วสมศรี คอมพิวเตอร์
18 334600117 นาย กิตติพงษ์ เกตุปัน้ คอมพิวเตอร์
19 334600118 นาย เอกรัตน์ เฉลิมขวัญ คอมพิวเตอร์
20 334600119 นาย กฤษณะ ภูสุ่วรรณ์ คอมพิวเตอร์
21 334600120 นาย กฤษดา ทองบุญเกิด คอมพิวเตอร์
22 334600121 นางสาว สิริธร เต็มดวง คอมพิวเตอร์
23 334600123 นางสาว พัชรี คชทอง คอมพิวเตอร์
24 334600124 นางสาว สุทธิชล โกศิริ คอมพิวเตอร์
25 334600125 นาย ธีระภัทร์ ยอดชมญาณ คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 337600003 นาง อําพร บุตรอุดม ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) เลขประจําตัวสอบวิชาธุรกจิ(การเงินฯ)

2 337600004 นางสาว เกษราภรณ์ ทับถวิล ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) 337600003 ถึง 337600032
3 337600005 นางสาว ขวัญฤทัย พรประสิทธิกุล ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) เลขประจําตัวสอบวชิาประถมศึกษา
4 337600006 นางสาว ศิริพร ศรีษะเดช ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) 335600001 ถึง 335600007
5 337600007 นาง ปาริชาติ ยศเรือง ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) ห้องสอบที ่  37 
6 337600008 นางสาว กุลชรี ฉ่ําเฉลิม ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 337600010 นางสาว ธิดารัตน์ บุญปกครอง ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 337600012 นางสาว สิรินรัตน์ สํารวมจิตร์ ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 337600019 นางสาว ชนนิกานต์ คงกะพันธ์ ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 337600020 นาง อารี ญาณผล ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) อาคาร   12
11 337600021 นางสาว ลลิตา นาพุทธา ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี) ชั้น 1     ห้อง  1218
12 337600022 นางสาว วรรณรัตน์ ทองชมภูนุช ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)

13 337600023 นางสาว จันสิมา ดีสมบูรณ์ ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)

14 337600025 นางสาว อามีนะห์ บุญศรี ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)

15 337600027 นาย จารุพิชญ์ นาราคราม ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)

16 337600029 นางสาว อมรรัตน์ อาสสุวรรณ ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)

17 337600032 นางสาว กัลยกร วรสมุทรปราการ ธุรกจิ (การเงิน/การบัญชี)

18 335600001 นางสาว จินต์จุฑา ตันติวัฒน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 335600002 นางสาว อันตรา ชูประเสริฐ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 335600003 นางสาว วรางคณา ขาวพิพัฒน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 335600004 นางสาว กนกพร ลาภบรรเทิง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 335600005 นางสาว ชลดา ชํานาญหมอ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 335600006 นางสาว สุชาวดี สุขบุญเหลือ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 335600007 นาย ชนะศักด์ิ นิระหานี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335600008 นางสาว ชัญญาภรณ์ หอมชะเอม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบวชิาประถมศึกษา
2 335600009 นางสาว วิสุรัญญา ทองอยู่ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 335600008 ถึง 335600033
3 335600010 นางสาว พรพรรษา พวงอ่างทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่ 38
4 335600011 นาย นพรัตน์ แท่นรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335600012 นางสาว นริศรา โลหะพืช ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335600013 นางสาว กนกวรรณ พงษ์สุทธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335600014 นาย ณัฐนนท์ กล่อมเกล้ียง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335600015 นางสาว พิมผกา ลายสวัสด์ิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร   12
9 335600016 นางสาว สุภัสสร สุขสดมภ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ชั้น  1    ห้อง  1219
10 335600017 นาง ชลาลัย เฉลิมฤกษ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 335600018 นางสาว ศิรินภา สาลีผล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 335600019 นางสาว ประภัสสร มานะทัศน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 335600020 นางสาว วัฒนาภรณ์ ศรีทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 335600021 นาย จาตุรงค์ วุฒิภักตร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 335600023 นางสาว จิรวรรณ ภาคีสิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 335600024 นางสาว ศรีสุดา พิทักษ์หมู่ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 335600025 นางสาว สุธาทิพย์ ทองทิพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 335600026 นางสาว วริสรา บุตรศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 335600027 นางสาว วันนิสา ตรีฤกษ์ศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 335600028 นางสาว กมลวรรณ มงคลยุทธ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 335600029 นางสาว สุนีย์ ทองคํา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 335600030 นางสาว มัทณา นงนุช ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 335600031 นางสาว สุดารัตน์ สุวรรณะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 335600032 นางสาว ศิโรรัตน์ ปัดถา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 335600033 นางสาว ฐิติมา กลมเกลียว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335600034 นางสาว นวมลล์ิ พงษ์รัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบวชิาประถมศึกษา
2 335600035 นางสาว วรรณรดา สัมมาขันธ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 335600034 ถึง 335600060
3 335600036 นางสาว กณิศา ปทุมรัตน์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่ 39
4 335600037 นาง ธัญชนก อุปถัมภ์มงคล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335600038 นาย ณัฏฐภัสร์ เบญจมาศ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335600039 นาง กรวลัย ด้วงทอง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335600040 นาย วรพงษ์ สวนกัน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335600042 นางสาว ผ่องนภา แจ่มดาว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร   12
9 335600043 นาย เมธา สุขวัจนี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ชั้น  2    ห้อง  1221
10 335600044 นางสาว ฌัลลิกา เสมาวัฒนกิจ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 335600045 นางสาว ศิริพร ชูชื่น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 335600046 นางสาว ณัฐมล คัมภิรานนท์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 335600047 นางสาว ชญาภัช ธนัตนันทเดช ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 335600048 นางสาว นัทธมณ เมฆจันทร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 335600049 นางสาว ประกายวรรณ แฝงทรัพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 335600050 นางสาว ชาริตา สุขสําราญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 335600051 นางสาว สุพัตรา แสงอ่วม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 335600052 นางสาว วริยา สุทธิลักษณ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 335600053 นางสาว มุทิตา โชคทรัพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 335600054 นางสาว อินทิรา จุฑาเกตุ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 335600055 นางสาว เกศกนก ชุ่มชื่น ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 335600056 นางสาว ศิรินทิพย์ จิ๋วสุข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

23 335600057 นางสาว พรชิตา ทรงภักดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

24 335600059 นางสาว พรรณสิรี งามนิมิตร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

25 335600060 นางสาว ยุรีพร เชิดบารมี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700001 นางสาว ณัฐพร ศิริเรือง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบวิชาปฐมวัย
2 335700002 นางสาว นวพร สุราจร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 335700001 ถึง 335700028
3 335700003 นางสาว ปัทมาวดี มะสีพันธ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 40
4 335700004 นางสาว กิจสุวรรณ สุวรรณกิจ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700005 นาย อรุณรุ่ง กิจไพศาล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700006 นางสาว สุภาวดี กิจไพศาล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700008 นาง ศิรภัสสร สกุลณี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700009 นางสาว ลัดดา สุปะเพียร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร   12
9 335700010 นางสาว วรรณภา ชุบทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น  2    ห้อง  1222
10 335700011 นางสาว พรพิมล กิ่งทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700012 นางสาว แสงระวี ทรงไตรย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700013 นางสาว กมลวรรณ แพรเขียว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700014 นางสาว มณฑาทิพย์ คร่ันคร้าม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700015 นางสาว รัตนาพร คัชชา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700016 นางสาว สุชิตา สังขรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700017 นาง สุธิดา สุกรรม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700018 นางสาว ณัฐศิมา แก้วศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700019 นาง ปาวิณี มีชิตสม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700020 นางสาว วััลลภา แซ่จึง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700021 นาย ธนิตศักด์ิ เพ็งศรีโคตร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700023 นางสาว ดวงพลอย โกสินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700024 นางสาว สุรอยยา นิ่มอนงค์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700025 นางสาว อัจฉรา นุกูลวงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700026 นางสาว ศุภากร ทูรมาลย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700027 นางสาว พรธิดา งามวิเศษ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700028 นางสาว มธุรดา คงเกษม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบปฐมวัย
2 335700029 นางสาว ณภัคธิดา จําปาดี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา  335700028 ถึง 335700054
3 335700030 นางสาว ณัฏฐ์เขมิกา เจริญไทย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 41
4 335700031 นางสาว สุชีรา การสมเจตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700032 นางสาว บุษรา โปร่งอารมยเ์จริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700033 นางสาว กรรณิการ์ จันทา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700034 นาง ประภาวรินทร์ ศิลปเสถียรกิจ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700035 นางสาว พิชญา เสือคุ่ย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร  12 
9 335700036 นางสาว นุดา ยีวันโซ๊ะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น  2    ห้อง  1223
10 335700037 นางสาว สุภานัน แป้นแก้ว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700039 นางสาว ทัดดาว เขตต์ประทุม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700041 นางสาว อุทัยวรรณ ผดุงวงษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700042 นางสาว ธัญญารัตน์ มะลิทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700043 นางสาว นฤมล ฝังนาค ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700044 นางสาว ณัฎฐพร จันทร์ทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700045 นางสาว มนัสนันท์ ผลนิมิตร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700046 นางสาว สุภารัตน์ อดทน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700047 นางสาว อุไรวรรณ วงค์สงฆ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700048 นางสาว วิไลพร โพธิเ์ต้ีย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700049 นางสาว รัตน์ชา มณีโชติ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700050 นางสาว รัตนา สุกรรม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700051 นางสาว อัจฉราภรณ์ มากคล้าย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700052 นาง ดารารัตน์ เอมอุไร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700053 นางสาว พัชฎาพร ผลอินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700054 นางสาว บุณยนุช จรลี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700055 นางสาว ธนภรณ์ วงค์สุภปทัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบวิชาปฐมวัย 
2 335700057 นางสาว เรณู พุม่พวง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 335700055 ถึง 335700081
3 335700058 นางสาว ธิดารัตน์ สารมานิตย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 42
4 335700059 นางสาว อังสุมา แก้ววังปา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700060 นางสาว จรรยพร เสนาปัก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700061 นางสาว นฤมล สุวรรณกิจ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700062 นางสาว กัญญาลักษ์ เดือนจันทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700063 นางสาว อารีย์รัตน์ ฤกษ์สุกาย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร   12
9 335700064 นางสาว วรพร บุญสูตร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น  2    ห้อง  1224
10 335700065 นางสาว ลักขณา มาลาอี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700066 นางสาว จิรายุ ชํานาญธรรม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700067 นาง จันจิรา คัมภีร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700068 นางสาว กาญจนา หยดย้อย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700069 นางสาว สนธิวา กวงขุนทด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700070 นางสาว วนิดา ขาวใส ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700071 นางสาว สัิริกุล นิจเมืองปักษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700072 นางสาว สุวิมล ทองจันทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700073 นางสาว ทวีนา ขันธธน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700074 นางสาว พัชนุช ชัยบัณฑิต ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700075 นางสาว เดือนเพ็ญ ศรีสุริยชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700076 นางสาว วรรณวิษา ปัน้เหน่งเพชร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700077 นางสาว รัตนา คําพระทิก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700079 นางสาว ปรียานุชย์ มงคลยุทธ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700080 นางสาว จิราพร แก้วทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700081 นางสาว นัฐญา จิตรกระจ่าง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700082 นางสาว รัชนีภรณ์ คุ้มไข่น้ํา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาปฐมวัย
2 335700083 นางสาว สุพิชชา เดชคง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา  335700082 ถึง 335700107
3 335700084 นางสาว พรนภา สุขสอาด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 43
4 335700085 นางสาว ณัฐชา ศิลรักษา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700086 นางสาว สุกัญญา เพชรอินทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700087 นางสาว นิตา มั่นเจริญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700088 นางสาว สุภาภรณ์ รอดสุวรรรณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700089 นางสาว ลัตติฟา มากเลาะเลย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร   12
9 335700090 นางสาว ระพีพรรณ ย่อยทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น  2    ห้อง 1225 
10 335700091 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภิรมย์ จันทนา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700092 นางสาว ปาริตา ทองล้ิม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700093 นางสาว อัจจิตา สุขศาลา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700094 นางสาว วัชรี เฉลยรักษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700095 นางสาว เจริญา อรุณเร่ือ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700096 นางสาว ศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700097 นางสาว สุชาวดี พูลทองคํา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700098 นางสาว อารีย์วรรณ พิญญะศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700099 นางสาว ศิริกานต์ ดอนคงมี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700100 นางสาว อมรรัตน์ เรืองศรี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700101 นางสาว นุสรา รักคิณีย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700102 นาง อารยา ประธาน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700103 นางสาว ปารีณา บุญสําราญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700105 นางสาว กณิษฐา ศุภดล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700106 นางสาว กานต์ลดา สีสวัสด์ิ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700107 นางสาว เบญจพร เขาโพธิง์าม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700108 นางสาว อริสา มหาบุญ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาปฐมวัย 
2 335700109 นางสาว พักตร์เพ็ญ สินหมู่ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 335700108 ถึง 335700133
3 335700110 นางสาว สุกัลญา ศิลปัญจะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 44
4 335700111 นางสาว สิริพร ยะสะกะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700112 นางสาว จิราภรณ์ ภูมิฟากท่า ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700113 นางสาว นภาพร้ิง ร่ืนชล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700114 นางสาว นวรัตน์ สังข์วงศ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700115 นางสาว สุวิมล ไม้แป้น ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร   12
9 335700116 นางสาว ฉัตรทริกา มโนรมย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น  2    ห้อง  1226
10 335700117 นางสาว ศุกร์ศิริ ห่วงแก้วพราย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700118 นาง ชวพร วงษ์เปีย่ม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700119 นางสาว อรพรรณ ภาคธรรม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700120 นางสาว พัชราภรณ์ บรรจงเก็บ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700122 นางสาว พิกุล ชูทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700123 นางสาว ชไมพร ปริโยทัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700124 นางสาว อาภรณ์ พรรณจริต ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700125 นาง อธิญา พรหมวัฒน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700126 นางสาว นภสร ทองชาติ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700127 นางสาว ประวาลปัทม์ รักษาศิล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700128 นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีสง่า ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700129 นางสาว พิมพกานต์ ทัพจันทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700130 นาย สมมาศ มั่งนิมิตร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700131 นางสาว ศิริพร ญาณผล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700132 นางสาว เกษรา เรืองสมุทร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700133 นางสาว โฉมศิริ ซอหมัด ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700134 นางสาว ชนากานต์ เริงโพธิ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาปฐมวัย
2 335700135 นางสาว พิจิตรา เมาฬีทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา  335700134 ถึง 335700160
3 335700136 นางสาว มฐิตา กาญจนะสาร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 45
4 335700137 นางสาว ขวัญธิวา ชาลี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700138 นางสาว รุ่งฤดี ชินอํานาจ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700139 นางสาว วนิดา หวังผล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700140 นาง รัตติกาล จันต๊ะขัติ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700142 นางสาว อรวรรณ งามสมสุข ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร   12
9 335700143 นางสาว มนทน์พิชฎา ยงค์ไสว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น  2    ห้อง  1227
10 335700144 นางสาว ธนัชพร วงศ์สงฆ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700145 นาง ปิยาพร บุญชิต ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700146 นางสาว วรัญญา คําวิชิต ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700147 นางสาว พรศศิ เหลืองพงศ์ภัทร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700148 นางสาว ปิยวรรณ เกิดศิริ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700149 นาง สุวภัทร บุญอนันต์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700150 นางสาว ประภัสสรา ตุ้มสูงเนิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700151 นางสาว อาลาดา หอมทรัพย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700152 นางสาว สุรัสวดี สาดบางเคียน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700153 นางสาว ปัทมพร วงศ์ยะมะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700154 นางสาว ยุพิน เขียวมะณี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700156 นางสาว พรพิมล สุขมะโน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700157 นางสาว อธิฐาภรณ์ ดรนาม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700158 นางสาว ณัฐสุดา วรรณประวัติ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700159 นางสาว นุตประวีณ์ เข็มเพ็ชร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700160 นางสาว กรรณิการ์ ทรงไตรย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700161 นางสาว จุฬาลักษณ์ พินภาค ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาปฐมวัย 
2 335700162 นางสาว กุลสตรี รัตนอําภา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 335700161 ถึง 335700187
3 335700163 นางสาว อัจฉรา ตรีราวาส ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 46
4 335700164 นางสาว พรนภา มาลัยรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
5 335700165 นาง ปรีดา บัวบาน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
6 335700166 นางสาว โชติกา จํานงวัตร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 335700167 นางสาว กัญยวรรณ ยนต์กลาง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 335700168 นางสาว อรทัย สิงห์ป้อง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร 12  
9 335700169 นางสาว ณัฐธิญา บึงอ้อ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น 2     ห้อง  1228
10 335700170 นางสาว หนึ่งฤทัย พลรักษา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 335700171 นางสาว รัชชา ปิติ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 335700172 นางสาว สุกฤตา สุคันธพฤกษ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700173 นาง วรรณกมล นามแสง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700174 นางสาว จิราภรณ์ ใจแผ้ว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700175 นางสาว เบญจวรรณ สุกขาวปล่ัง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700177 นางสาว เกตน์สิรี ไตรพิจารณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700178 นางสาว ฑษิตา ตระกลูรัมย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700179 นางสาว หทัยชนก แถบเงิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700180 นางสาว ศิริพร ชุมแสง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335700181 นางสาว วรัลยา ฤกษ์จารี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 335700183 นางสาว ภาราดา กรงด่านกลาง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 335700184 นางสาว ชนากานต์ กาญจนจูฑะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 335700185 นาง นริศรา อุปัชฌาย์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 335700186 นางสาว สุกัญญา สํารวย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 335700187 นางสาว กาญจนา ศรีนะพรม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335700188 นางสาว ยุภา ไพโรจน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาปฐมวัย 
2 335700189 นาย ชิณวัตร พละชัย ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 335700188 ถึง 335700207
3 335700191 นาง จิราภรณ์ จิตประกอบ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ วิชาเกษตร(พืช)
4 335700192 นางสาว รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 335200004 ถึง 335200010
5 335700193 นางสาว อรณี ถิระบุตร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 47
6 335700194 นางสาว ณปภัช สีคําอ่อน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
7 335700195 นางสาว มะลิสา ผดุงชีพ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
8 335700196 นางสาว รัตนา ฉิมฉวี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 335700197 นางสาว กมลชนก ยุทธนาวา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 335700198 นางสาว วรรณทนา ดีประเสริฐ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร   12
11 335700199 นางสาว บังอร บัวหอม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น 2  ห้อง  1229
12 335700200 นางสาว มณีนุช วิสารปกรณ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 335700201 นางสาว สุนีย์ สุวรรณทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 335700202 นางสาว สุภาพร รัมมะเนตร ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 335700203 นางสาว ศรียุพา เสือเปรียว ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 335700204 วา่ที่ ร.ต.หญิง ชลดา ทรัพย์ประเสริฐ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 335700205 นางสาว ณัฏฐ์ภคมน วิเชียรเทียบ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 335700206 นางสาว อรพิน ปัญญาสิงห์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 335700207 นางสาว ณัฐสุดา ธิติธรรมรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 335200004 ว่าทีร้่อยตรี จุมพล สัมมาสิทธิ์ เกษตร (พืช)
21 335200006 นางสาว จุฑามาศ ทองจุล เกษตร (พืช)
22 335200007 นางสาว กนิษฐา ขลังธรรมเนียม เกษตร (พืช)
23 335200008 นาย กฤษฎา คํากิ่ง เกษตร (พืช)
24 335200010 นางสาว นริศรา คําชนะ เกษตร (พืช)

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 335300001 นาย เอกยุทธ ส่งกล่ิน เกษตร (สัตว)์ เลขประจําตัวสอบ วชิาเกษตร(สัตว)์
2 335300002 นางสาว วัชรากร ก้านขวา เกษตร (สัตว)์  335300001 ถึง 335300005
3 335300003 นาย จรัสรวี เสาเวียง เกษตร (สัตว)์ เลขประจําตัวสอบวชิาคหกรรม(อาหาร)

4 335300004 นางสาว นพนัฎ ทนะแสง เกษตร (สัตว)์ 335500001 ถึง 335500004
5 335300005 นาย เฉลิมชัย พึง่วงศ์ญาติ เกษตร (สัตว)์ เลขประจําตัวสอบวิชาโสตทัศนศึกษา

6 335500001 นาง ปวีณา สุขสุวรรณ คหกรรม (อาหาร) 336600001 ถึง 336600014
7 335500002 นาง ศันสนีย์ บุญนิยม คหกรรม (อาหาร) ห้องสอบที ่ 48
8 335500003 นางสาว ชมพูนุท ไล้ทอง คหกรรม (อาหาร) สนามสอบ โรงเรยีนอยุธยวิทยาลัย
9 335500004 นางสาว นิตยา ชะนะบุญ คหกรรม (อาหาร) ถนน ป่าโทน ตําบล ประตูชัย
10 336600001 นางสาว วิสา สัมมาสิทธิ์ โสตทัศนศึกษา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา
11 336600002 นางสาว ชมพูนุช รอดประเสริฐ โสตทัศนศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
12 336600003 นางสาว อารีรัตน์ เซ่ียงหลิว โสตทัศนศึกษา อาคาร   12
13 336600004 นางสาว เต็มดวง โพธิท์อง โสตทัศนศึกษา ชั้น 2     ห้อง  12210
14 336600006 นางสาว รัตนา นาคดี โสตทัศนศึกษา
15 336600009 นาย อรรถพล พงษ์ภูวไตร โสตทัศนศึกษา
16 336600011 นางสาว อรวรรณ สําเนียง โสตทัศนศึกษา
17 336600013 นางสาว สุนิศา ภูห่ลักแก้ว โสตทัศนศึกษา
18 336600014 นาย พงศธร วรรณหอม โสตทัศนศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 020100100 นางสาว กชพรรณ ล้ิมเกียรติสถาพร คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 020100138 นางสาว เกศราภรณ์ จันทร์แฟง คณิตศาสตร์ 20100100 ถึง 670100263
3 020100492 นางสาว ศิโรรัตน์ ชีระศิลป์ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ วิชาภาษาไทย
4 030100161 นางสาว นิภาภรณ์ เต่าทอง คณิตศาสตร์ 130200125  ถึง 140200090
5 040100034 นางสาว ดวงใจ คันตะลี คณิตศาสตร์ ห้องสอบที ่ 1
6 140100244 นางสาว เสาวณีย์ โกฏิค า คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
7 190100076 นาย เทอดพงษ์ เพชรจันทึก คณิตศาสตร์ ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
8 210100678 นางสาว จิตรลดา พรมสังข์ คณิตศาสตร์ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 290100042 นาย ศิริพงศ์ ทองม้วน คณิตศาสตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 290100048 นางสาว ลลิตา ล้นทม คณิตศาสตร์ อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
11 290100108 นางสาว นิภาภรณ์ กิ่งทวยหาญ คณิตศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ม.3/1
12 520100069 นางสาว ธิติพร กล่ินสุคนธ์ คณิตศาสตร์
13 600100121 นางสาว มนธิชา อ่ าเคน คณิตศาสตร์
14 670100008 นางสาว อรนุช หอมระร่ืน คณิตศาสตร์
15 670100076 นางสาว สุนิษา พึง่เพ็ชร คณิตศาสตร์
16 670100095 นางสาว รัศมี นัยจิตร คณิตศาสตร์
17 670100161 นางสาว เตือนใจ ประเสริฐสังข์ คณิตศาสตร์
18 670100263 นางสาว ระวีวรรณ นงเยาว์ คณิตศาสตร์
19 130200125 นางสาว จุฑาทิพย์ สินประสพ ภาษาไทย
20 130200132 นางสาว กานพิชชา กิตตสาโร ภาษาไทย
21 130200466 นาย ปัณณ์ณกฤษณ์ พัฒนศิริตระกูล ภาษาไทย
22 140200090 นางสาว สุธิดา ชัยโชคดี ภาษาไทย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 140200091 นางสาว รวีวรรณ ทวีเกียรติสถาพร ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ 140200091
2 190200076 นางสาว จันทราพร สุขผิว ภาษาไทย ถึง 290200132
3 190200078 นางสาว ชวนพิศ วงษาหาร ภาษาไทย ห้องสอบที ่ 2
4 210200374 นางสาว ธารทิพย์ เปล้ืองทุกข์ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 210200582 วา่ที่ร้อยตรีหญิง กนกพร ตะกิ่มนอก ภาษาไทย ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 290200052 นางสาว สุชาดา กล่ินหอม ภาษาไทย อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 290200085 นางสาว ภัทรวดี ภัทรคนานนท์ ภาษาไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 290200087 นางสาว สกุลรัตน์ การจารี ภาษาไทย อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
9 400200079 นางสาว อมรรัตน์ พรมแสง ภาษาไทย ชั้น 1 ห้อง ม.3/2
10 600200154 นางสาว กมลชนก เทพอุบล ภาษาไทย
11 640200024 นาย จิรดา เพ็ชรด่านเหนือ ภาษาไทย
12 640200049 นางสาว ณัฐชยา ขิงหอม ภาษาไทย
13 640200063 นาย จักรพงศ์ แดงหนู ภาษาไทย
14 640200086 นางสาว ยุพารัตน์ พรมประกอบ ภาษาไทย
15 640200110 นางสาว วรรณิศา แซงสว่าง ภาษาไทย
16 670200025 นาย ศิลา ปาลวัฒน์ ภาษาไทย
17 670200065 นางสาว มาริสา จันทร์ฉาย ภาษาไทย
18 670200208 นางสาว สุภาวรรณ ทองเกิด ภาษาไทย
19 720200037 นางสาว กัญญาภัทร อ่อนอุ่น ภาษาไทย
20 780200007 นางสาว อัญมณี เมืองสังข์ ภาษาไทย
21 780200019 นางสาว กาญจนา มูลธิโต ภาษาไทย
22 780200024 นางสาว สิราวรรณ ทองค า ภาษาไทย
23 290200132 นางสาว ณัชจิรา บัตทิม ภาษาไทย

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 020300134 นางสาว มัทฑณา ดอกเทียน ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ 020300134
2 090300080 นางสาว สุกัญญา ชนเพชร ภาษาอังกฤษ ถึง 690300245
3 090300081 นางสาว จันทร์จิรา ถาวรกุล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที ่ 3
4 090300082 นางสาว กัญญาณัฐ ชูเชื้อ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 170300006 นาย วรรณลภย์ เกษมคีรี ภาษาอังกฤษ ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 210300261 นางสาว อัญชิสา สนธิศรี ภาษาอังกฤษ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 210300812 นางสาว ภัทรสุดา ธรรมสินธ์ ภาษาอังกฤษ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 210300928 นางสาว เจษฎาพร จันทพัฒนปรีชา ภาษาอังกฤษ อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
9 270300053 นางสาว วรัญญา ภูเงิน ภาษาอังกฤษ ชั้น 1 ห้อง ม.3/3
10 280300156 นาย สัญชัย สัมมาเกตุ ภาษาอังกฤษ
11 290300053 นางสาว อสมาภรณ์ ผลเสาวภาคย์ ภาษาอังกฤษ
12 500300163 นางสาว นิชยาภรณ์ เย็นใจ ภาษาอังกฤษ
13 560300092 นางสาว สุภาวรรณ จันดี ภาษาอังกฤษ
14 570300416 นางสาว เจริญ โพติยะ ภาษาอังกฤษ
15 630300042 นาย สมพร หลังแก้ว ภาษาอังกฤษ
16 630300043 นางสาว จุฑามาศ สงสกุล ภาษาอังกฤษ
17 630300056 นาย พชรพล พืน้บาท ภาษาอังกฤษ
18 640300146 นางสาว ปาริฉัตถ์ กอกทองค า ภาษาอังกฤษ
19 670300054 นางสาว ณัฐกฤตา คงรัตน์ ภาษาอังกฤษ
20 670300112 นาย ศุภชัย สมงาม ภาษาอังกฤษ
21 670300126 นางสาว สุดารัตน์ แสงสุกวาว ภาษาอังกฤษ
22 690300245 นางสาว ชญานิษฐ์ ทองก่ า ภาษาอังกฤษ

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 050500049 นางสาว ลดาวัลย์ ธารานาถ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบ วิชา ภาษาจีน
2 170500003 นางสาว สุพัตรา ทิพวงค์ ภาษาจีน 050500049 ถึง 640500030
3 190500002 นาย ปวรวิทย์ กิจสิงห์ ภาษาจีน เลขประจ าตัวสอบวิชาวิทยาศาสตร์
4 190500034 นางสาว ชุติมา ฐิติถาวรวงศ์ ภาษาจีน 141400180 ถึง 671400062
5 190500081 นางสาว สุภาพร คมข า ภาษาจีน ห้องสอบที ่ 4
6 290500001 นางสาว สุพรรษา กันยะพันธ์ ภาษาจีน สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
7 290500025 นางสาว นภัสภรณ์ ผ่องยุบล ภาษาจีน ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
8 290500045 นางสาว พรนภา ครุฑษา ภาษาจีน อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 290500047 นางสาว พันทิวา หมื่นจิตร ภาษาจีน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 400500025 นางสาว จุไรพร เมืองศิริพร ภาษาจีน อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
11 640500030 นางสาว อรวรรณ ขาวละออ ภาษาจีน ชั้น 2 ห้อง ม.2/1
12 141400180 นาย กัณป์ธิภัศ เขียวยันต์ วิทยาศาสตร์
13 211400924 นางสาว รุ่งฤดี ศรีสุดชา วิทยาศาสตร์
14 241400013 นางสาว วงเดือน พรมมา วิทยาศาสตร์
15 241400020 นางสาว ชุติมาภรณ์ นาดี วิทยาศาสตร์
16 301400064 นางสาว กาญจนา สติภา วิทยาศาสตร์
17 521400046 วา่ที่ร้อยตรีหญิง เกวลี ถนอมทรัพย์ วิทยาศาสตร์
18 521400113 นาย จักรกริช จันทร์งาม วิทยาศาสตร์
19 631400016 นางสาว วิชชุดา มั่นจิตร วิทยาศาสตร์
20 641400025 นางสาว ณัฐริกา ถุงทรัพย์โต วิทยาศาสตร์
21 641400064 นาย ชุติเดช พระลักษณ์ วิทยาศาสตร์
22 641400088 นาย กุลพงษ์ บางท่าไม้ วิทยาศาสตร์
23 641400096 นางสาว จีรภา มาลาเล็ก วิทยาศาสตร์
24 671400028 นางสาว ปริศนา ลีพรมมา วิทยาศาสตร์
25 671400062 นางสาว ประภัสสร สดใส วิทยาศาสตร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 041500240 นางสาว ศศธร ห่มซ้าย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบวทิยาศาสตร์ทั่วไป 

2 041500303 นางสาว ภคพร วังกานนท์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 041500240 ถึง 291500206
3 091500022 นางสาว กมลรัตน์ อัตถาล า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่ 5
4 091500084 นาย ธีรภัทร ทิศวงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 091500120 นางสาว จริญญา สินประสพ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 091500307 นางสาว วิศัลย์ศิริ ศรีม่วง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 091500428 นาย ณัฐพล วงศ์เสนา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 091500557 นางสาว ฐิตามร โตแย้ม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
9 101500099 นางสาว ศิริยากร แก้วสุวรรณ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชั้น 2 ห้อง ม.2/2
10 181500022 นางสาว อรลักษิกา นารี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
11 181500092 นางสาว รพีพร สระทองให้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
12 211500335 นางสาว ณิชชาภัทร เกิดฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
13 211500458 นางสาว วนิดา ทิพย์ภูมิ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
14 211500547 นาย พีรพล ปรีเปรม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
15 211500681 นางสาว หทัยชนก บัดสูงเนิน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
16 231500104 นางสาว ผกายแก้ว จันทร์ประทักษ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
17 231500357 นางสาว อารีรัตน์ อินทนาคา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
18 231500358 นางสาว ณัฐสุดา ทองงาม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
19 281500103 นางสาว กานต์ติมา สมโภชน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
20 291500025 นาง ภัศรา หงษ์หัสบรรณ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
21 291500091 นางสาว เบญจมาศ ภิญคุณ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
22 291500102 นางสาว สิรินาฏ ชนาวิรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
23 291500125 นางสาว ปฏิญญา ต้องประสงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
24 291500126 นางสาว สุธาทิพย์ นุชหลี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
25 291500206 นางสาว อัจจิมา ธรรมสุนทรา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 291500238 นางสาว เมธินี สนธิญาติ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

2 291500258 นางสาว จีรนันท์ เจ็งเจริญ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 291500238 ถึง 671500370
3 291500312 นาย กนต์ธร นพพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่ 6
4 291500317 นางสาว สุพัฒน์ฌา พูลผล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 291500350 นางสาว นฤมล มอญเกิดแก้ว วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 291500392 นางสาว กาญจนาภรณ์ สีสาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 291500435 นางสาว อัมริน พวงนิล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 291500455 นางสาว นิศาชล ศะศิธร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
9 311500067 นางสาว เกตุวดี วรนุช วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชั้น 2 ห้อง ม.2/3
10 401500201 นางสาว สุกัญญา พูสอน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
11 401500220 นางสาว อริสา ยงเกตุ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
12 401500309 นางสาว สุวนันท์ โสมกา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
13 401500310 นางสาว จันทิมา บุญสิงห์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
14 401500328 นาง นงลักษณ์ บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
15 561500204 นาย นรินทร อินทะจิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
16 641500196 นางสาว สุนีย์ คงผล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
17 671500061 นางสาว สุวิมล เกตุรมย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
18 671500188 นาย ณัฐวัตร เอี่ยมวิจารณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
19 671500213 นางสาว โสรญา เหล็กพลับ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
20 671500271 นางสาว อาทิตยา กล้ ากลืนสุข วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
21 671500304 นางสาว นิรันตรี บัญฑิโต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
22 671500339 นางสาว เบญจมาศ องอาจ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
23 671500351 นาย จิรวัฒน์ ดังก้อง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
24 671500352 นาย อนุชา ทรัพย์จรูญ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
25 671500370 นางสาว ภัทรภร ทรงโภค วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 671500371 นางสาว กมลวรรณ ธนะวิทย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เลขประจ าตัวสอบวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

2 671500389 นาย ณัฐพร ขันธแสง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  671500371 ถึง 291500417
3 671500390 นางสาว อาภาภรณ์ ร่วมสมัคร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  เลขประจ าตัวสอบวิชาภาษาญีปุ่น่
4 671500392 นาย ณัฐพล อินทร์สกุล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 290600013 ถึง 290600018
5 671500396 นางสาว วณาลี สาระธรรม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิชาฟิสิกส์ เลขที ่021600045
6 671500415 นางสาว พิมพ์ภัส พูลสุข วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิชาชีววิทยา เลขที่
7 681500421 นางสาว หนึ่งฐิตา ผิวส าอางค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 81800008 ถึง 291800037
8 681500605 นางสาว เจนนภา ทวีฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
9 741500327 นางสาว จุฑามาศ วิจารณรงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้องสอบที ่ 7
10 291500008 นางสาว ภิยยกาญจน์ แย้มศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
11 291500047 นางสาว พิกุลแก้ว ล้ีวัฒนาฮง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
12 291500084 นางสาว รวิวรรณ บัณฑิตย์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
13 291500232 นางสาว ศิริญญาภรณ์ กรีสุธา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
14 291500413 นางสาว พิมพ์วิภา ประทุม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
15 291500417 นาย สุทัศน์ สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชั้น 3 ห้อง ม.1/1
16 290600013 นางสาว ปภัสนันท์ แก้วแสง ภาษาญีปุ่น่
17 290600018 นางสาว พิชชาพัชร อรรถบท ภาษาญีปุ่น่
18 021600045 นางสาว กานต์พิชชา ธาระพิษ ฟิสิกส์
19 81800008 นางสาว อักษราภัค แสงเจริญ ชีววิทยา
20 231800012 นางสาว จุฑามาศ แก้วสว่าง ชีววิทยา
21 671800022 นาย วรุฒม์ สมนึก ชีววิทยา
22 291800037 นางสาว ดิญานะห์ ขันธชัย ชีววิทยา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 022000637 นางสาว ณัฐกานต์ อิ่มอินทร์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ วิชาสังคมศึกษา
2 032000023 นางสาว ทักษิกานต์ ประทาน สังคมศึกษา 022000637ถึง 512000289
3 032000024 นางสาว จันทิมา ศรีทองอ่อน สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 8
4 032000362 นางสาว เมธาวีร์ พลายทองดี สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 032000410 นางสาว โสภิดา สืบด้วง สังคมศึกษา ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 042000098 นาย ภานุวัฒน์ ดวงค า สังคมศึกษา อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 092000275 นาง กุลเกียรติ ขุนแก้ว สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 092000489 นางสาว วัชราภรณ์ วิรัตน์ สังคมศึกษา อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
9 132000190 นางสาว หนึ่งฤทัย บัญชา สังคมศึกษา ชั้น 3 ห้อง ม.1/2
10 132000351 นาย จารุเดช วงศ์ษา สังคมศึกษา
11 172000008 นางสาว นลิน แซ่มี สังคมศึกษา
12 182000011 นาย จารุวัฒน์ วิเศษโพธิศ์รี สังคมศึกษา
13 182000017 นาย พิพัฒน์ เเสงสว่าง สังคมศึกษา
14 182000029 นาง รุ่งอรุณ ศรีค าแดง สังคมศึกษา
15 182000045 นาง นิภา สุ่มอินทร์ สังคมศึกษา
16 212000118 นางสาว มุฑิตา วรรณประภา สังคมศึกษา
17 212000165 นางสาว นิชา อุตมา สังคมศึกษา
18 242000095 นางสาว อมรรัตน์ โกมลมาลย์ สังคมศึกษา
19 292000017 นาย วัชรพล พฤฒากรณ์ สังคมศึกษา
20 292000249 นางสาว วันวิสาข์ แท่นรัตน์ สังคมศึกษา
21 292000295 นางสาว บุษราภรณ์ ธูปบูชากร สังคมศึกษา
22 292000296 นาย ณัฐวัตร บุญสันต์ สังคมศึกษา
23 292000363 นางสาว สุชัญญา วอตามพิรัตน์ สังคมศึกษา
24 402000092 นางสาว จันทร์จิรา นนทะสี สังคมศึกษา
25 512000289 นางสาว ภัทรพรรณ ธิราศักด์ิ สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 532000029 นางสาว จีรนันท์ บุญลอง สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบวิชาสังคมศึกษา
2 632000055 นาย ทนาทร ปัพพานนท์ สังคมศึกษา  532000029 ถึง 722000065
3 632000076 นาย อนุชิต ถนัดเล่ือย สังคมศึกษา ห้องสอบที ่ 9
4 642000045 นาย ศกานต์ คชชะ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 642000064 นางสาว มณีนุช มะยมหวาน สังคมศึกษา ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 642000069 ว่าที ่ร.ต. นพพร พิมพ์รัตน์ สังคมศึกษา อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 642000070 นางสาว รัตนาภรณ์ ยิ้มแย้ม สังคมศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 642000072 นางสาว อมรรัตน์ ตรีสุวรรณ สังคมศึกษา อาคาร นารายณ์ (สีเหลือง) 
9 642000093 นาย กฤษณะ หนูทรัพย์ สังคมศึกษา ชั้น 3 ห้อง ม.1/3
10 642000206 นางสาว นงนุช พืชกมุทร์ สังคมศึกษา
11 642000212 นางสาว ศศิวิมล ขวัญแก้ว สังคมศึกษา
12 642000239 นางสาว เพ็ญศิริ อักษรสว่างพงษ์ สังคมศึกษา
13 642000250 นาย สมชาย เตชะ สังคมศึกษา
14 642000253 นาย สาธิต หอมชะมด สังคมศึกษา
15 642000259 นางสาว ธมลวรรณ พุฒิวร สังคมศึกษา
16 642000289 นางสาว พรพิมล พรมมินทร์ สังคมศึกษา
17 642000316 นางสาว พรรณราย ขวัญยาใจ สังคมศึกษา
18 672000100 นาย ภีมพงศ์ กระจกภาพ สังคมศึกษา
19 672000133 นางสาว สาริณี อินทนาคา สังคมศึกษา
20 672000156 นาย วรพงษ์ มีกล่ินหอม สังคมศึกษา
21 672000229 นางสาว จันทร์จิรา งามราม สังคมศึกษา
22 672000231 นางสาว ศรีไพร เขตธารคีรี สังคมศึกษา
23 722000028 นางสาว นุชจรี อรรถกวี สังคมศึกษา
24 722000064 นางสาว ศรีประภา พิศาภาค สังคมศึกษา
25 722000065 นางสาว สุชาดา พิศาภาค สังคมศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 782000093 นาย จตุพร สุริเตอร์ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ วิชาสังคมศึกษา
2 292000024 นางสาว ชญานันทน์ คงสมแก้ว สังคมศึกษา 782000093 ถึง 292000293
3 292000133 นางสาว ฉัตรตะวัน โมราวงษ์ สังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา เลขที่
4 292000148 นางสาว ณิชาภัทร หลักกรด สังคมศึกษา 292600002 ถึง 292600018
5 292000159 นาย นที กฤษทิพย์ สังคมศึกษา วิชาพลศึกษา เลขที ่
6 292000293 นางสาว ลัดดาวัลย์ สรรพศรี สังคมศึกษา 22700131 ถึง 642700268
7 292600002 นาย วทัญญู แก้วพาณิชย์ สุขศึกษา วิชา ดนตรีศึกษา เลขที ่
8 292600018 นาย สมรัก ขันธศักด์ิ สุขศึกษา 182800005 ถึง 722800010
9 22700131 นาย กุลบดี อยู่ดี พลศึกษา วิชา ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขที่
10 062700029 นางสาว ณัฐจิรวงศ์ เป็ดทอง พลศึกษา 174200022 ถึง 644200009
11 092700277 นางสาว ปินันท์ฎา คงสมปราชญ์ พลศึกษา ห้องสอบที ่ 10
12 172700058 นาย กมลภพ ศรีปราชญ์ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
13 172700283 นาย ภาณุพงศ์ ดวงสมร พลศึกษา ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
14 212700029 นาย สุรพล รุ่งเช้า พลศึกษา อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
15 212700035 นางสาว เกศศรา ช่างปัด พลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16 212700346 นาย ศรัณย์ สัมพันธ์อภัย พลศึกษา อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
17 292700177 นาย ธนภัทร พิมพ์สุข พลศึกษา ชั้น 1 ห้อง ป.4/1
18 372700068 นาย อัครชัย เจิมทา พลศึกษา
19 642700268 นาย สุรศักด์ิ ชาติสุภาพ พลศึกษา
20 182800005 นาย พิทักษ์ สุมนต์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
21 722800010 นางสาว สุมัชฌา สะอาดชื่อ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
22 174200022 นางสาว นฐพร น้อยมหาพรม ศิลปะ/ศิลปศึกษา
23 644200009 นางสาว วรรณรัตน์ แสงผัด ศิลปะ/ศิลปศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 071700004 นาย สุรชา แสงทรัพย์ เคมี เลขประจ าตัวสอบ วิชาเคมี เลขที่
2 291700034 นางสาว นิภาพร ทองจุล เคมี 071700004 ถึง 311700002
3 311700002 นางสาว ณัฐฐา พวงไพโรจน์ เคมี เลขประจ าตัวสอบ วิชาดนตรีไทย
4 092900048 นาย ภัทรพล ผดุงสุทธิ์ ดนตรีไทย 092900048 ถึง 762900009
5 092900086 นางสาว สุธิตา สุขศรี ดนตรีไทย วชิาดนตรีสากลเลขประจ าตัวสอบที่
6 192900007 นาย วัชรพงศ์ สุขีลักษณ์ ดนตรีไทย 093000021 ถึง 293000001
7 232900022 นาย สรวีย์ คล้ายมุข ดนตรีไทย วิชานาฎศิลป์ เลขประจ าตัวสอบที่
8 292900039 นางสาว นงลักษณ์ กิตติภัทราธร ดนตรีไทย 243200048 ถึง 723200005
9 302900025 นางสาว สุดารัตน์ ลาดนอก ดนตรีไทย
10 642900002 นาย ณัฏฐ์ปพน แก้วข า ดนตรีไทย ห้องสอบที ่ 11
11 762900009 นางสาว ขนิษฐา ดวงจันทร์ ดนตรีไทย สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
12 93000021 นางสาว พรรณทิพย์ นะรินรัมย์ ดนตรีสากล ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
13 213000001 นางสาว รัชนีกร นาคละออ ดนตรีสากล อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
14 293000006 นาย ชัยวัฒน์ ไทยมอญ ดนตรีสากล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
15 673000019 นาย คชาภรณ์ ปัทมังสังข์ ดนตรีสากล อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
16 293000001 นาย นราชัย ทิพเนตร ดนตรีสากล ชั้น 1 ห้อง ป.4/2
17 243200048 นางสาว ธีร์จุฑา นามดิษฐ นาฏศิลป์
18 293200053 นางสาว วราภรณ์ เหล็กสีขาว นาฏศิลป์
19 513200025 นางสาว อรวี ศรีทองเพชร นาฏศิลป์
20 673200020 นางสาว อมินตรา พันธุเ์พ็ง นาฏศิลป์
21 673200021 นางสาว กัลยาณี ก าเนิดคุณ นาฏศิลป์
22 723200005 นางสาว โยษิตา เกตุจิตต์ นาฏศิลป์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 173500226 นางสาว อัจฉราพรรณ โตนชัยภูมิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบวิชาอตุสาหกรรมฯ  

2 173500227 นาย สุทธิเดช โตนชัยภูมิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 173500226ถึง 683500059
3 183500010 นาย คธาวุฒิ จันทิมา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ วิชาอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) เลขที ่ 
4 183500011 นางสาว จุไรวรรณ ทรงหมู่ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์  023600030 ถึง 643600035
5 183500025 นางสาว อัจฉราพร ไวยสัจจา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที ่ 12
6 243500031 นาย อิทธิพล กมลธรรมโชติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
7 243500048 นางสาว ณัฐชา สุขสมโภชน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
8 643500038 นางสาว ธนานันต์ เต็งจารึกชัย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
9 643500040 นาย สุธิมนต์ สีเขียว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
10 643500055 นาย เกริก โพธิต์ระกูล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
11 643500078 นาย ขวัญชัย เดชพจน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3
12 643500131 นาย ธชาชม งามสมชล อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 643500134 นาย โสภณ ชูแก้ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 643500135 นางสาว นวภร ใบละมุด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 683500059 นาย ชนม์เฉลิม ดงบัง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 23600030 นาย ธนะชัย วงษว์ิริยะพาณิชย์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
17 293600005 นาย สัณหวัช จันทร์วิบูล อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
18 293600036 นาย บุรเวทย์ ญาณจรูญ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
19 293600049 นาย มานิต คาวีวงศ์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
20 593600020 นาย นันทวุฒิ สายแก้ว อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
21 643600019 นางสาว ณิชากร ไชยรัตน์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
22 643600029 นาย ธเนศ ชาลีนพ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
23 643600035 ว่าที่ร้อยตรี เนติลักษณ์ พงษ์จ าปา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 133700012 นาย เกรียงศักด์ิ โชติเสน อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) เลขประจ าตัวสอบ อสุาหกรรม(ช่างยนต์)

2 643700027 นาย ศุภณัฐ มะรินทร์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 133700012 ถึง 643700087
3 643700029 นาย กิตติศักด์ิ หอมเนียม อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) วิชา คอมพิวเตอร์ เลขที่
4 643700033 นาย ทิวากร อินทรประสิทธิ์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) 024600283  ถึง 244600135
5 643700041 นาย รัฐพงษ์ พรหมประเสริฐ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์)

6 643700044 นาย ฐิติ โคมกลาง อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ห้องสอบที ่ 13
7 643700048 นาย พรชัย รามวงค์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
8 643700075 นาย สิทธิโชค สุวรรณแขก อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
9 643700087 นาย กิตติพงษ์ คล้ายสังข์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
10 024600283 นาย ฐาปนิก ผาสุกะกุล คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
11 024600565 นางสาว สยุมพร เปีย่มแพร คอมพิวเตอร์ อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
12 034600198 นาย วิชัย พูลสาริกิจ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/4
13 034600203 นาง ธมนพรรณ พลประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์
14 084600002 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ ผลแก้ว คอมพิวเตอร์
15 094600068 นางสาว วิลัยวรรณ แก้วประเสริฐ คอมพิวเตอร์
16 094600076 นางสาว เบญจพร สิริชัย คอมพิวเตอร์
17 094600816 นางสาว สุวิมล สวัสดี คอมพิวเตอร์
18 174600177 นาย เจษฎาวุฒิ ถิ่นสอน คอมพิวเตอร์
19 184600044 นางสาว หทัยชนก ศักด์ิวิบูลย์ คอมพิวเตอร์
20 214600015 นางสาว สุดารัตน์ ภูถ่นนนอก คอมพิวเตอร์
21 214600473 นางสาว กุสุมา แสนศรี คอมพิวเตอร์
22 244600087 นาย พิพัฒน์ ประเสริฐศรี คอมพิวเตอร์
23 244600132 นาง พรพรรณ กองเพิม่พูล คอมพิวเตอร์
24 244600135 นาย อภิวัฒน์ พาดี คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 284600320 นาย ปัญณกร งามนุช คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบวชิาคอมพิวเตอร์ 
2 294600087 นางสาว นวรัตน์ โทอึ้น คอมพิวเตอร์ 284600320ถึง 644600279
3 294600124 นางสาว ปนิตา บังทอง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 14
4 294600154 นางสาว รุ่งนภา สุขส าแดง คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 294600162 นาย กฤษณลักษณ์ แก้วแสงเอก คอมพิวเตอร์ ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 314600010 นางสาว นัฐนภัสสร พลารักษ์ คอมพิวเตอร์ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 314600051 นาย ประวิตร อจลพงศ์ คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 404600208 นาย สุริยา บุญเพ็ง คอมพิวเตอร์ อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
9 504600112 นาย จิรายุทธ รุ่งแสง คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/6
10 504600154 นางสาว รวีวรรณ คนองเดช คอมพิวเตอร์
11 564600487 นาย เกษมสันต์ พรมจันทร์ คอมพิวเตอร์
12 644600030 นางสาว ลลิตา พันธุช์ุม คอมพิวเตอร์
13 644600040 นางสาว อรัญญา นพรัตน์ คอมพิวเตอร์
14 644600137 นางสาว เมวิกา นินทรัพย์ คอมพิวเตอร์
15 644600169 นางสาว ชื่นกมล เพ็ชรมณี คอมพิวเตอร์
16 644600178 นางสาว ปิยรัตน์ ปรีเปรม คอมพิวเตอร์
17 644600179 นาย ณ คามีศักด์ิ คอมพิวเตอร์
18 644600181 นางสาว ขนิษฐา เจริญกิจ คอมพิวเตอร์
19 644600193 นางสาว คาดียา สุนาวงษ์ คอมพิวเตอร์
20 644600210 นาย สุรสิทธิ์ เรืองยุบล คอมพิวเตอร์
21 644600219 นาย ณัฐชัย เจริญสุข คอมพิวเตอร์
22 644600220 นาย มนัสวี สีบุบผา คอมพิวเตอร์
23 644600225 นางสาว สุวนันท์ อินตรี คอมพิวเตอร์
24 644600278 นาย อมรินทร์ อินทร์โส คอมพิวเตอร์
25 644600279 นาย ภาณุวัตร รอดเชียง คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 644600284 นาย เมฆนิทร์ จันทรสุคนธ์ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบวชิาคอมพิวเตอร์ 
2 644600295 นาย ชนะชัย อัยกูล คอมพิวเตอร์ 644600284 ถึง 784600050
3 644600296 นางสาว พรทิพา สุริแสง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 15
4 644600314 นางสาว ธนภรณ์ ยวงค า คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 644600332 นาย ธนพล เวชสาร คอมพิวเตอร์ ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 674600002 นางสาว รสรินทร์ วงค์จันทร์ คอมพิวเตอร์ อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 674600003 นาย ปณต มนัสชื้น คอมพิวเตอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 674600013 นางสาว อนุศรา น้อมผล คอมพิวเตอร์ อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
9 674600025 นางสาว อรอุมา อินแตน คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/8
10 674600072 นางสาว ปัณฑ์ชนิต กลีบมาลัย คอมพิวเตอร์
11 674600098 นางสาว พรศิล เพ็ชรมณี คอมพิวเตอร์
12 674600200 นางสาว พัชญาดา เกิดแก้ว คอมพิวเตอร์
13 674600207 นางสาว ราตรี นกอินทรีย์ คอมพิวเตอร์
14 674600243 นาย ศุภฤกษ์ ตรีมงคล คอมพิวเตอร์
15 674600248 ว่าที่ร้อยตรี ลัทธิชัย ชะนะเสนา คอมพิวเตอร์
16 674600261 นางสาว ตุ๊กตา เดชะติรงค์ คอมพิวเตอร์
17 674600262 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ประทุมพันธ์ คอมพิวเตอร์
18 674600297 นาง กรรณิกา บุรีรักษ์ คอมพิวเตอร์
19 674600324 นางสาว ศิริวรรณ วุฒิราชา คอมพิวเตอร์
20 674600369 นางสาว จุฑามาศ แสงสว่าง คอมพิวเตอร์
21 674600386 นางสาว สุนิสา อยู่เนียม คอมพิวเตอร์
22 674600518 นางสาว บุญฑิกา ศรีสาตร คอมพิวเตอร์
23 674600528 นางสาว กรรณิภา รอดเย็น คอมพิวเตอร์
24 684600360 นางสาว รพีพร ชูสุวรรณ คอมพิวเตอร์
25 784600050 นางสาว ธันยรัตน์ ป้องค าสิงห์ คอมพิวเตอร์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 025000011 นางสาว เรณุกา อ าไพภักด์ิ เทคโนโลยีทางการศึกษา เลขประจ าตัวสอบ วิชาเทคโนโลยีฯ
2 285100090 นางสาว เบญญานันทน์ ดาแก้ว เกษตรกรรม 025000011
3 515100042 นาย พีระพล ณัฐฤทธิศักด์ิ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบวิชาเกษตรกรรม
4 645100001 นางสาว อ้อมบุญ สืบสงัด เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 285100090 ถึง 645100001
5 035400019 นาย สายชล สุขสมพืช คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ วิชาคหกรรมศาสตร์ เลขที่
6 095600092 นางสาว ขนิษฐา ทองใบ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 035400019
7 165600003 นาง ร าเพย หมื่นแสน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา วิชาประถมศึกษา เลขที่
8 215600021 นางสาว จุฬารัตน์ ปล้ืมสุข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 095600092 ถึง 695600063
9 215600022 นางสาว กมลวรรณ ภาสดา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา วิชาจิตวิทาและการแนะแนว
10 215600023 นางสาว วริศรา สงวนทรัพย์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขที ่605800002
11 295600014 นางสาว หัทยา นิ่มอนงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา วิชาบรรณรารักษ์ เลขที ่
12 605600010 นาย อรรถพล ไวยมิตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 025900009 ถึง 095900019
13 635600017 นางสาว กมนมาศ กล่อมดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบที ่ 16
14 675600055 นางสาว พรพิมล สุขพร้อม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
15 695600063 นางสาว รัตนา วันงาม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
16 605800002 นางสาว ญาดา ไวยบุญญา จติวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
17 025900009 นางสาว แพรวพรรณ นวลดี บรรณารักษ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
18 095900019 นางสาว วิภาวดี ใสสอาด บรรณารักษ์ อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 

ชั้น 2 ห้อง ป.3/7

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 035700338 นางสาว วรางคณา สิงห์ประพันธ์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบวิชาปฐมวัย
2 115700171 นางสาว รุ่งทิวา ปุราทะกา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา 035700338 ถึง 725700036
3 115700332 นางสาว กัลยา สีทองหลาง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ห้องสอบที ่ 17
4 135700001 นางสาว จรรยาพร จันทร์ต๊ิบ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
5 165700052 นางสาว ดรุณี เวยแม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
6 165700053 นาง อัมพร ศาลาจันทร์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
7 175700328 นางสาว เอมมิกา ภิญญภาค ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 215700615 นางสาว นภัสสรณ์ สินมาก ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
9 295700168 นางสาว กาญจนา ขันทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา ชั้น 2 ห้อง ป.3/6
10 315700100 นางสาว ปริย์กันตา บุญวิบูลวัฒน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

11 605700129 นางสาว สุวิชา อุทรส ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

12 635700101 นางสาว ปภัสสร บุญแน่น ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

13 645700107 นางสาว น้องนา เรืองรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

14 645700197 นางสาว รัชนีพร ชูศิลา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

15 645700201 นางสาว ศศิธร ไชยธงรัตน์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

16 645700239 นางสาว พรทิพย์ วารีนิล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

17 645700269 นางสาว อัจฉรา จันทร์หอม ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

18 645700333 นางสาว กรรณทิพย์ ทรัพย์สิน ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

19 665700083 นางสาว สุพิชญนันทน์ อยู่นา ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

20 675700031 นางสาว พัทธิฏฐา แม้นทอง ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

21 675700254 นางสาว พีรภาว์ ทองค า ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

22 675700276 นางสาว อังสนา สุวรรณเบ็ญจางค์ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

23 675700279 นางสาว มิ่งขวัญ แจ่มอรุณ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

24 675700417 นางสาว วรรณนิศา เกิดภาคี ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

25 725700036 นางสาว กุลวดี สาระศะ ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 785700015 นางสาว ชุติกาญจน์ ปรากฎผล ปฐมวยั/การศึกษาปฐมวยั/อนบุาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบวิชาปฐมวัย  
2 786000141 นางสาว ปัทมา ยามันซาบีดีน การเงิน/การบัญชี 785700015
3 786000170 นางสาว ธัญญ์ชญนัทธ สายบุญลี การเงิน/การบัญชี วิชาการเงิน/การบัญชี เลขที่
4 626300029 นาง เพ็ญพิชชา ทองมี ธุรกิจศึกษา 786000141 ถึง 786000170
5 246400008 นางสาว แพรววา สนามน้อย วัดผลและประเมินผลการศึกษา วชิาธรุกจิศึกษา เลขที่ 626300029
6 296600003 นาย พงศกร โพธิร่์มเย็น โสตทัศนศึกษา วิชาวัดและประเมินผล เลขที่
7 786800071 นางสาว สุดารัตน์ บุญแสวง การศึกษาพิเศษ 246400008
8 786800072 นาย วันเฉลิม เรียนกิจ การศึกษาพิเศษ วิชาโสตทัศนศึกษา เลขที่
9 786800081 นางสาว สรินยา ไกรชิต การศึกษาพิเศษ 296600003
10 786800096 นางสาว นิรชา โรจนสิริ การศึกษาพิเศษ วิชาการศึกษาพิเศษ เลขที่
11 786800258 นางสาว สิราพร อ้อมแก้ว การศึกษาพิเศษ 786800071 ถึง 786800334
12 786800268 นางสาว สิราวรรณ เจริญศิลป์ การศึกษาพิเศษ วิชาการพยาบาล เลขที ่247000001

13 786800334 นางสาว ธิวดี ประดับสน การศึกษาพิเศษ วิชากายภาพบ าบัด เลขที ่787100048

14 247000001 นางสาว พิมพ์วิภา อุณาพันธ์ การพยาบาล วิชาแพทย์แผนไทย เลขที่
15 787100048 นาง ศิราณี คล้ายแก้ว กายภาพบ าบัด 787400039 ถึง 787400392
16 787400039 นางสาว สุริษา สุขอารมณ์ เเพทย์แผนไทย เลขประจ าตัวสอบ 785700015  
17 787400294 นางสาว จิราภรณ์ ศรีเพ็ชร์ เเพทย์แผนไทย ถึง 787400392
18 787400392 นางสาว ณัจฉรียา วงษ์วชิระชัย เเพทย์แผนไทย ห้องสอบที ่ 18

สนามสอบ โรงเรียน ประตชูยั
ถนน อู่ทอง ต าบล ท่าวาสุกรี
อ าเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อาคาร ปราสาททอง (สีเขยีว) 
ชั้น 2 ห้อง ป.4/7

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ชว่ย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที ่ 21  มกราคม  2565)

ที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ


