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สนามสอบที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 

 



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 370100002 นางสาว สิริพร บุตรฉิม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
2 370100004 นางสาว สุกัญญา นาลอย คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 370100002
3 370100005 นางสาว วิชุตา ศรีละโพธิ์ คณิตศาสตร์ ถึง 370100030
4 370100006 นางสาว พิมพ์สุภัค สุคนธ์ปิยสิริ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 1
5 370100007 นางสาว ปัทมวรรณ ศรีดอนชัย คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
6 370100008 นาง จันทิมา แสงภักดี คณิตศาสตร์ ถนนคลองคะเชนทร์
7 370100009 นางสาว ธณิศรา ใจซื่อ คณิตศาสตร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
8 370100010 นาย อัครพล เกาะรัมย์ คณิตศาสตร์ จังหวัดพิจิตร
9 370100011 นางสาว นฤมล นวนประภาส คณิตศาสตร์ อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 121
10 370100012 นางสาว อาโปลิน กุหลาบวงษ์ คณิตศาสตร์
11 370100013 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีทัศน์ คณิตศาสตร์
12 370100014 นาย สามารถ ภู่ปาน คณิตศาสตร์
13 370100015 นางสาว จารีรัตน์ ทาสีสอน คณิตศาสตร์
14 370100016 นางสาว อลิศรา สนธิพงษ์ คณิตศาสตร์
15 370100017 นางสาว วรารัตน์ ไหววิจิตร คณิตศาสตร์
16 370100018 นางสาว ริสา สังข์ทอง คณิตศาสตร์
17 370100020 นางสาว วิภาดา สุวรรณรักษ์ คณิตศาสตร์
18 370100021 นางสาว นิตยา ก้อนทอง คณิตศาสตร์
19 370100024 นางสาว วิไลวรรณ กันธิยาถา คณิตศาสตร์
20 370100025 นางสาว อรทัย ทองดี คณิตศาสตร์
21 370100026 นางสาว ชุติมา เกิดฤทธ์ิ คณิตศาสตร์
22 370100027 นางสาว ทิติยาพร ภัทรประสิทธิ์ คณิตศาสตร์
23 370100028 นางสาว อลิษา บุญธรรม คณิตศาสตร์
24 370100029 นางสาว กาญจนาพร หุมอาจ คณิตศาสตร์
25 370100030 นาย วงศธร ศรีโพธา คณิตศาสตร์

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที1่ -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

26 370100032 นางสาว ศิวิมล เกิดแพ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
27 370100033 นางสาว มุธิดา จรเอม คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 370100032
28 370100034 นาย ใบเงิน แพรขาว คณิตศาสตร์ ถึง 370100062
29 370100035 นาย มงคลทอง สร้อยเพชร คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 2
30 370100039 นางสาว กิตติยา ก้อนแก้ว คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
31 370100040 นางสาว พัชราภรณ์ นาคไทย คณิตศาสตร์ ถนนคลองคะเชนทร์
32 370100041 นางสาว รมิตา กาฬภักดี คณิตศาสตร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
33 370100042 นาย เมธัช ไวยวงศ์ คณิตศาสตร์ จังหวัดพิจิตร
34 370100043 นางสาว เอมอร บุญเจียม คณิตศาสตร์ อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 122
35 370100044 นางสาว พิกุล สีเสาร์ คณิตศาสตร์
36 370100045 นางสาว วราภรณ์ กันทา คณิตศาสตร์
37 370100046 นางสาว ชนม์นิภา ต๊ะม่าน คณิตศาสตร์
38 370100047 นาย นัฐพงค์ ดีมั่น คณิตศาสตร์
39 370100048 นาย ธวัช มีมงคล คณิตศาสตร์
40 370100049 นางสาว นกแก้ว สีคําน้อย คณิตศาสตร์
41 370100050 นางสาว สุชานาฎ วิริยะศาลชัย คณิตศาสตร์
42 370100051 นาย เทอดเกียรติ อนุสุริยา คณิตศาสตร์
43 370100052 นางสาว จุฬาลักษณ์ พลายเอม คณิตศาสตร์
44 370100055 นาย ภูริต พิลึก คณิตศาสตร์
45 370100057 นางสาว กนกวรรณ โพธ์ิชนะ คณิตศาสตร์
46 370100058 นางสาว ศศิภา สายแวว คณิตศาสตร์
47 370100059 นางสาว ปติณญา ศรสิงห์ คณิตศาสตร์
48 370100060 นางสาว ประภัสสร อาลัย คณิตศาสตร์
49 370100061 นางสาว สาวิตรี ปรักมาส คณิตศาสตร์
50 370100062 นางสาว ดุสิตา สังฆรักษ์ คณิตศาสตร์

บัญชีรายช่ือผู้มีสทิธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที2่ -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

51 370100063 นางสาว ศิริกานดา สีจันทร์ลา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
52 370100064 นางสาว อลิษา สระทองแดง คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 370100063
53 370100066 นาย ธีระพงษ์ สุขอยู่ คณิตศาสตร์ ถึง 370100093
54 370100067 นางสาว สมใจ ดอกไม้เทศ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 3
55 370100068 นาย ปัณณธร จันทร์กล่ิน คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
56 370100070 นางสาว มัฌชิมา คงลา คณิตศาสตร์ ถนนคลองคะเชนทร์
57 370100071 นาย ณัฐพร ทองรักษ์ คณิตศาสตร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
58 370100073 นางสาว เบญจมาศ พุทธศร คณิตศาสตร์ จังหวัดพิจิตร
59 370100074 นางสาว สุวนันท์ มีแก้ว คณิตศาสตร์ อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 123
60 370100075 นาย ดนุพล บุญโสภา คณิตศาสตร์
61 370100079 นางสาว จันทรา เทศทัน คณิตศาสตร์
62 370100080 นางสาว ชุติมา อ่อนศรี คณิตศาสตร์
63 370100081 นางสาว กรรณิกา เช้ือนิล คณิตศาสตร์
64 370100082 นางสาว นุชจรี ศรีจันทร์ คณิตศาสตร์
65 370100083 นางสาว ชนัญชิดา สิทธิโชคเกษร คณิตศาสตร์
66 370100084 นางสาว ธีรดา ปิตตุลา คณิตศาสตร์
67 370100085 นางสาว อัครมณี โพธิ์เจริญ คณิตศาสตร์
68 370100086 นางสาว สุชาวดี เศรษฐสุข คณิตศาสตร์
69 370100087 นางสาว ปัทมา ศรีอินทร์ คณิตศาสตร์
70 370100088 นางสาว สุจรรยา เฉลิมบุญ คณิตศาสตร์
71 370100089 นางสาว จิตรา มูลเมือง คณิตศาสตร์
72 370100090 นางสาว สุพัตรา ย่อภูเขาสูง คณิตศาสตร์
73 370100091 นาย ทัศนัย จุลนัน คณิตศาสตร์
74 370100092 นาย สุรัตน์ บุญพรม คณิตศาสตร์
75 370100093 นาง ลัดดาวัลย์ ต่อทัพ คณิตศาสตร์
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76 370100094 นางสาว สายใจ นารี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
77 370200001 นางสาว สุณัฐชา ภักดิ์สุขเจริญ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 370100094
78 370200002 นางสาว อัญชลี สัมพันพ่วง ภาษาไทย ภาษาไทย
79 370200003 นางสาว พีระญาณ์ สิริเหมวริทธิ์ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ  370200001
80 370200005 นางสาว อมรรัตน์ โหมดชัง ภาษาไทย ถึง 370200027
81 370200006 นางสาว ณัฐยา ใจกระศัลย์ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 4
82 370200007 นางสาว รัชฎา พุ่มคง ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
83 370200008 นางสาว อรทัย ถิระการ ภาษาไทย ถนนคลองคะเชนทร์
84 370200010 นางสาว สุจิตรา อ้นอินทร์ ภาษาไทย ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
85 370200011 นาย พัชรพล สังข์แสง ภาษาไทย จังหวัดพิจิตร
86 370200012 นางสาว พรไพลิน ตุตะพะ ภาษาไทย อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 124
87 370200013 นางสาว ธนรัตน์ บํารุงศรี ภาษาไทย
88 370200014 นางสาว รัตนา อ่ําสําลี ภาษาไทย
89 370200015 นางสาว วรรณภรณ์ บู่ฤทธิ์ ภาษาไทย
90 370200016 นางสาว เบญจวรรณ เหมงามเลิศ ภาษาไทย
91 370200017 นางสาว กรรณิการ์ เพ็ชร์บัวจันทร์ ภาษาไทย
92 370200018 นางสาว รัตนา คล้ายชม ภาษาไทย
93 370200019 นางสาว กุลธิดา จันทสาน ภาษาไทย
94 370200020 นางสาว เบญญาภา สมรูป ภาษาไทย
95 370200021 นางสาว พูนศรี เอี่ยมวิจารณ์ ภาษาไทย
96 370200022 นางสาว ชมพู่ ทองแจ่ม ภาษาไทย
97 370200023 นางสาว ชลลดา โพธ์ิศรีนวล ภาษาไทย
98 370200025 นางสาว หทัยภัทร จันทร์โนนแซง ภาษาไทย
99 370200026 นางสาว กนกวรรณ น้อยนาฝาย ภาษาไทย
100 370200027 นางสาว วิศัลย์ศยา คงพล ภาษาไทย
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101 370200029 นางสาว จิดาภา จาดเมือง ภาษาไทย ภาษาไทย
102 370200030 นางสาว ธนาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 370200029
103 370200031 นางสาว ภัทราพร อิ่มจําลอง ภาษาไทย ถึง 370200061
104 370200033 นางสาว ชนากานต์ ปรอดครบุรี ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 5
105 370200034 นางสาว มัณฑนา ไชยประสิทธิ์ ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
106 370200035 นางสาว กัลยกร คมขําหนัก ภาษาไทย ถนนคลองคะเชนทร์
107 370200036 นางสาว อิงฟ้า ทองทรง ภาษาไทย ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
108 370200038 นางสาว อรัญญา เลิศลํ้า ภาษาไทย จังหวัดพิจิตร
109 370200039 นางสาว สุธีรา สายอุบล ภาษาไทย อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 125
110 370200041 นางสาว สุดารัตน์ สายสุจริต ภาษาไทย
111 370200042 นางสาว ศศิธร สุมาลย์ทอง ภาษาไทย
112 370200043 นาย จิรวัตน์ มากอินทร์ ภาษาไทย
113 370200044 นางสาว ยุพารัตน์ บุญยิ้ม ภาษาไทย
114 370200046 นางสาว พิมลพรรณ สําเภาล่อน ภาษาไทย
115 370200047 นางสาว ดวงกมล จันทร์พุฒ ภาษาไทย
116 370200048 นางสาว แพรพรรณ พันธุ์เอี่ยม ภาษาไทย
117 370200049 นางสาว ปาริฉัตร พันธุ์เขียว ภาษาไทย
118 370200050 นางสาว ศิริเพชร มีไชโย ภาษาไทย
119 370200051 นางสาว ธนสิริกาญจณ์ ไทยแสนชินภา ภาษาไทย
120 370200053 นางสาว  ิจินตหรา ศรีทองคํา ภาษาไทย
121 370200055 นางสาว บุปผา ตุ้มสุข ภาษาไทย
122 370200056 นางสาว พกาวรรณ บุญเหลือ ภาษาไทย
123 370200058 นางสาว พิไลวรรณ ช้างพุ่ม ภาษาไทย
124 370200060 นางสาว ณัฐวดี นามั่น ภาษาไทย
125 370200061 นางสาว ชฎาพร มีไชโย ภาษาไทย
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126 370200063 นางสาว พักตร์พิไล ยั่งยืน ภาษาไทย ภาษาไทย
127 370200064 นางสาว มณีรัตน์ เพ็งพาด ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 370200063
128 370200065 นางสาว กรกนก จันทะวงษ์ ภาษาไทย ถึง 370200093
129 370200067 นางสาว วรารัตน์ ลือวิชานะ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 6
130 370200068 นางสาว ชนิสรา ยอดเถื่อน ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
131 370200069 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วเนตร ภาษาไทย ถนนคลองคะเชนทร์
132 370200070 นางสาว ชนาวีร์ จันทร์ย้าย ภาษาไทย ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
133 370200072 นางสาว วิรัณญา วงษา ภาษาไทย จังหวัดพิจิตร
134 370200073 นางสาว เบญญา พลสงฆ์ ภาษาไทย อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 126
135 370200074 นางสาว ชฎาพร ยมจันทร์ ภาษาไทย
136 370200075 นาง ผกามาศ อัครผล ภาษาไทย
137 370200076 นาย พัสกร ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ภาษาไทย
138 370200078 นางสาว อังสุมา คําโชติ ภาษาไทย
139 370200079 นางสาว จริยา เทียมศร ภาษาไทย
140 370200080 นางสาว อนุสรา ศรีใส ภาษาไทย
141 370200081 นางสาว สุภาวดี ใจหนักแน่น ภาษาไทย
142 370200082 นาย วรยศ อินทรสุข ภาษาไทย
143 370200084 นางสาว ธนาภรณ์ เล่ียมอ่อน ภาษาไทย
144 370200085 นางสาว ลลิตา ทองพลัด ภาษาไทย
145 370200086 นางสาว อารียา สิงคารวงศ์ ภาษาไทย
146 370200087 นางสาว ทิพย์สุดา สกุลทิพย์ ภาษาไทย
147 370200088 นางสาว เสาวนีย์ หงษาวดี ภาษาไทย
148 370200090 นางสาว ภมรณัฐจรี เหลืองทองคํา ภาษาไทย
149 370200092 นางสาว ปัทมาพร กันสุข ภาษาไทย
150 370200093 นางสาว สุประภา ยังกลาง ภาษาไทย
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151 370200094 นางสาว สุชาลินี จันทร์พรม ภาษาไทย ภาษาไทย
152 370200095 นางสาว ปาณิสรา สิทธิเกษร ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 370200094
153 370200096 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พจี อินทรักษา ภาษาไทย ถึง 370200111
154 370200098 นางสาว สุนันทา โนนุช ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
155 370200099 นางสาว กมลชนก ปลาสร้อย ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 370300001
156 370200100 นาย พงศ์พิสุทธิ์ มั่นเขตกิจ ภาษาไทย ถึง 370300015
157 370200101 นาย กันตเมศฐ์ บางมอญ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 7
158 370200103 นางสาว ฐิตินันท์ กุฎมหาราช ภาษาไทย สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
159 370200105 นาย นพรัตน์ คงคอน ภาษาไทย ถนนคลองคะเชนทร์
160 370200106 นางสาว ณัฐชา เขม้นเขตการ ภาษาไทย ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
161 370200107 นาย สุรกิจ จิตรณรงค์ ภาษาไทย จังหวัดพิจิตร
162 370200108 นาย อลงกรณ์ พิมพานัส ภาษาไทย อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 127
163 370200109 นางสาว สุทธิดา บุญเพ็ง ภาษาไทย
164 370200111 นางสาว อสมาภรณ์ เผือกเฟ่ือง ภาษาไทย
165 370300001 นางสาว ปภาวดี อาสมาน ภาษาอังกฤษ
166 370300002 นางสาว จันนิกา ศรีใส ภาษาอังกฤษ
167 370300004 นางสาว พัทธวรรณ อ่อนคํา ภาษาอังกฤษ
168 370300005 นางสาว ภมรวรรณ กลแกม ภาษาอังกฤษ
169 370300007 นางสาว ภัคจิราณัฐ ก๋งเกิด ภาษาอังกฤษ
170 370300008 นางสาว นงลักษณ์ โตม่วง ภาษาองักฤษ
171 370300009 นางสาว ปิยาพัชร ฉายศรี ภาษาอังกฤษ
172 370300010 นางสาว ชนกนารถ ห้องทองคํา ภาษาอังกฤษ
173 370300011 นางสาว ภาวิณี บุญกล่ิน ภาษาอังกฤษ
174 370300014 นางสาว พิมพิรุณ เรือนมูล ภาษาอังกฤษ
175 370300015 นางสาว ณัฐนันท์ มั่นคง ภาษาอังกฤษ
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ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที7่ -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

176 370300016 นางสาว ฉวีวรรณ บุญอิ่ม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
177 370300018 นางสาว ชณาวีร์ อ่อนเพ็ชร ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 370300016
178 370300023 นางสาว ณัฐธิดา ปัญจมาศ ภาษาอังกฤษ ถึง 370300050
179 370300024 นางสาว ณหทัย พยัฆชาติ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 8
180 370300025 นางสาว สุมิตรา นานอก ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
181 370300026 นางสาว รวีวรรณ เดือนพงษ์ ภาษาอังกฤษ ถนนคลองคะเชนทร์
182 370300027 นาย วรุฒ จันทร์ขํา ภาษาอังกฤษ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
183 370300029 นาง ปรีญาภรณ์ มาท้วม ภาษาอังกฤษ จังหวัดพิจิตร
184 370300030 นางสาว ชีวาพร หมอนเมือง ภาษาอังกฤษ อาคาร 1   ช้ัน 2  ห้อง 128
185 370300032 นางสาว นลิน ไสยเรือง ภาษาอังกฤษ
186 370300033 นางสาว สุพรรษา นันทะนานุศิษฎ์ ภาษาอังกฤษ
187 370300034 นางสาว อัมรา บุญมี ภาษาอังกฤษ
188 370300036 นางสาว วาฮีดา คาน ภาษาอังกฤษ
189 370300037 นางสาว รัตนา เพ็ญเขตกิจ ภาษาอังกฤษ
190 370300039 นางสาว วิชุดา ดามี ภาษาอังกฤษ
191 370300040 นางสาว อรไพลิน เซ็งมา ภาษาอังกฤษ
192 370300041 ว่าที่ร้อยตรีหญิง โกลัญญา ถาวร ภาษาอังกฤษ
193 370300042 นางสาว จิรัชญา วิชญ์ภาส ภาษาอังกฤษ
194 370300043 นางสาว กาญกนก ปัญญาปุก ภาษาอังกฤษ
195 370300044 นาย รังสิมันช์ สมัครการ ภาษาอังกฤษ
196 370300045 นางสาว ทัศวรรณ พนมเวช ภาษาอังกฤษ
197 370300046 นางสาว วิลาสินี เพียรธัญกิจ ภาษาอังกฤษ
198 370300047 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์พรหม ภาษาอังกฤษ
199 370300049 นางสาว ชลธิชา พวงมาลัย ภาษาอังกฤษ
200 370300050 นางสาว สุภาวดี ปานรัตน์ ภาษาอังกฤษ

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

- หนา้ที8่ -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

201 370300051 นางสาว นภิสา ฤทธิโพธิ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
202 370300053 นาย สุภกิจ กรีอินทอง ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 370300051
203 370300054 นาง รุ่งนภา สงวนเผ่า ภาษาอังกฤษ ถึง 370300080
204 370300055 นาย ทวีเกียรติ์ ชูศรี ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 9
205 370300056 นางสาว จุฬารัตน์ เช้ือช่าง ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
206 370300057 นาง พันทิวา เอี่ยมกาย ภาษาอังกฤษ ถนนคลองคะเชนทร์
207 370300058 นางสาว พัชรกานต์ ศรีธรราษฎร์ ภาษาอังกฤษ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
208 370300060 นางสาว กานต์ธีรา เจ็กมา ภาษาอังกฤษ จังหวัดพิจิตร
209 370300061 นางสาว นภัสวรรณ ยกตรี ภาษาอังกฤษ อาคาร 1   ช้ัน 3  ห้อง 132
210 370300062 นางสาว พัชราภรณ์ กันไชย ภาษาอังกฤษ
211 370300063 นางสาว กัลยรัตน์ สิงห์ทอง ภาษาอังกฤษ
212 370300065 นางสาว ณัฏฐินี หล้าโพนทัน ภาษาอังกฤษ
213 370300066 นางสาว สุวรรณพร กันทาทอง ภาษาอังกฤษ
214 370300067 นางสาว อรพรรณ พิลึก ภาษาอังกฤษ
215 370300068 นางสาว ภิญญา จํารูญอิสระกุล ภาษาอังกฤษ
216 370300069 นางสาว อรุณี ไวกิจจี ภาษาอังกฤษ
217 370300070 นางสาว ภัทรนันท์ จาดโห้ ภาษาอังกฤษ
218 370300071 นาย มานะพงษ์ พินธุ ภาษาอังกฤษ
219 370300072 นางสาว นันทรัตน์ พุทธรุณ ภาษาอังกฤษ
220 370300075 นางสาว กรรณิกา ทวีที ภาษาอังกฤษ
221 370300076 นางสาว วิภาวรรณ วัดเมือง ภาษาอังกฤษ
222 370300077 นางสาว ระพีพัฒน์ เอี่ยมประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ
223 370300078 นางสาว ขวัญชนก คุ้มมา ภาษาอังกฤษ
224 370300079 นางสาว อัจฉราพรรณ ดํามินเสก ภาษาอังกฤษ
225 370300080 นางสาว กุลสตรี สอนมัง ภาษาอังกฤษ

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที9่ -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

226 370300081 นาง อาริษา อนุรักษ์พิทักษ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
227 370300084 นางสาว มัณฑนา งามตรง ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 370300081
228 370300087 นางสาว สุภาวรรณ กุลกัลยา ภาษาอังกฤษ ถึง 370300115
229 370300088 นางสาว ธนิตา ตันหยงทอง ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 10
230 370300089 นางสาว แสงระวีย์ บาระมี ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
231 370300090 นาง ขนิษฐา ติณะคัด ภาษาอังกฤษ ถนนคลองคะเชนทร์
232 370300091 นางสาว ธัญญารัตน์ หมอยา ภาษาอังกฤษ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
233 370300092 นาย ธีรพันธ์ ตันทา ภาษาอังกฤษ จังหวัดพิจิตร
234 370300095 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ธิดาวงษ์สกุล ภาษาอังกฤษ อาคาร 1   ช้ัน 3  ห้อง 133
235 370300096 นางสาว วชิรา อดุลยรัตนพันธุ์ ภาษาอังกฤษ
236 370300097 นางสาว ปาณิศรา สิละบุตร ภาษาอังกฤษ
237 370300098 นาง เจนจิรา แก้วกัญญา ภาษาอังกฤษ
238 370300100 นางสาว ประภาสิริ เกษรทอง ภาษาอังกฤษ
239 370300102 นางสาว ภัคพิยาพร คําบัว ภาษาอังกฤษ
240 370300103 นางสาว ศุภกาญจน์ พรมพลอย ภาษาอังกฤษ
241 370300104 นางสาว ธัญหทัย หิมะพรม ภาษาอังกฤษ
242 370300105 นางสาว ประภานิดา เอี่ยมแก้ว ภาษาอังกฤษ
243 370300106 นาย อนุพันธ์ พลับเกล้ียง ภาษาอังกฤษ
244 370300107 นางสาว วรารัตน์ ขอนทอง ภาษาอังกฤษ
245 370300108 นางสาว ภาวินีย์ เทิ้งจ่าย ภาษาอังกฤษ
246 370300109 นางสาว ศิริวรรณ เพ็งสลุด ภาษาอังกฤษ
247 370300112 นาย ธีรวัชร์ เทียมมณี ภาษาอังกฤษ
248 370300113 นางสาว ศศิชล คําเภา ภาษาอังกฤษ
249 370300114 นางสาว ขวัญดาว งิ้วราย ภาษาอังกฤษ
250 370300115 นางสาว อังคณา เผ่ือนประเสริฐ ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที1่0 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

251 370300118 นางสาว ณัฎฐกันย์ จันทร์มูล ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
252 370300119 นางสาว ดรุณวรรณ ปานแก้ว ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 370300118
253 370300122 นางสาว ปรียานุช บุญศรี ภาษาอังกฤษ ถึง 370300150
254 370300123 นางสาว จุฬารักษ์ เพ่ิมพูล ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 11
255 370300124 นางสาว นริศรา เขียวงาม ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
256 370300127 นางสาว จิราภรณ์ กองหนู ภาษาอังกฤษ ถนนคลองคะเชนทร์
257 370300128 นางสาว กฤติยา มูคํา ภาษาอังกฤษ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
258 370300129 นางสาว ศุทธินี เม้าหวาด ภาษาอังกฤษ จังหวัดพิจิตร
259 370300131 นางสาว สกุนา คัชมาตย์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 1   ช้ัน 3  ห้อง 134
260 370300132 นางสาว สร้อยติกา อาบทอง ภาษาอังกฤษ
261 370300133 นางสาว ถลัชนันธ์ สิงห์รุณ ภาษาอังกฤษ
262 370300134 นางสาว ธนวรรณ บุญตา ภาษาอังกฤษ
263 370300135 นาย ศิริพงษ์ จันทรปลาด ภาษาอังกฤษ
264 370300136 นางสาว ชรินทิพย์ งามขํา ภาษาอังกฤษ
265 370300137 นาย เฉลิมพล เหง้ารักษา ภาษาอังกฤษ
266 370300138 นางสาว ศิริกร วงสี ภาษาอังกฤษ
267 370300139 นางสาว อนงค์ประภา สิงห์หา ภาษาอังกฤษ
268 370300140 นางสาว ภัทริดา กาญจนะ ภาษาอังกฤษ
269 370300141 นางสาว วรางคณา เมืองทอง ภาษาอังกฤษ
270 370300143 นางสาว พัชรพร ภารมาตร์ ภาษาอังกฤษ
271 370300145 นางสาว อนันตา ศรีนาเรือง ภาษาอังกฤษ
272 370300146 นางสาว จิรภัทร์ สุขทุ่นฟุย ภาษาอังกฤษ
273 370300148 นาย บุษกล แผนนาม ภาษาอังกฤษ
274 370300149 นางสาว ณิชากร โชคชวัลณัฐ ภาษาอังกฤษ
275 370300150 นางสาว สาวิตรี บุตรศรีภูมิ ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที1่1 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

276 370500001 นางสาว สาวิตรี จุ้ยศรีแก้ว ภาษาจีน ภาษาจีน
277 370500002 นางสาว อิสริยา พิภพอมร ภาษาจีน เลขประจําตัวสอบ 370500001
278 370500004 นางสาว นิรมล จันทร์ชู ภาษาจีน ถึง 370500014
279 370500005 นางสาว จิตสมา ตะพานแก้ว ภาษาจีน สังคมศึกษา
280 370500012 นางสาว พรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์ ภาษาจีน เลขประจําตัวสอบ 372000001
281 370500013 นางสาว เกศินี อินจม ภาษาจีน ถึง 372000020
282 370500014 นางสาว ฐนิดา ฉิมพาลี ภาษาจีน ห้องสอบท่ี 12
283 372000001 นาย นพฤทธ์ิ อนุรักษ์ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
284 372000002 นางสาว นวรัตน์ มิ่งมิตร สังคมศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
285 372000003 นางสาว สุนารีย์ ลัทธิพงษ์ สังคมศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
286 372000005 นางสาว เบญจวรรณ ฉิมพุฒ สังคมศึกษา จังหวัดพิจิตร
287 372000006 นางสาว ณัฐณิชา อินแดน สังคมศึกษา อาคาร 1   ช้ัน 3  ห้อง 135
288 372000008 นางสาว ศิริพร จุ้ยปาน สังคมศึกษา
289 372000009 นางสาว นริศรา คงคาดิษฐ์ สังคมศึกษา
290 372000010 นางสาว มณีจันทร์ พจน์เลขา สังคมศึกษา
291 372000011 นาย ชินกร อินนอก สังคมศึกษา
292 372000012 นางสาว สุคนธา ผาสุข สังคมศึกษา
293 372000013 นางสาว พรพิมล สีฉ่ํา สังคมศึกษา
294 372000014 นางสาว อัญญารัตน์ พิทักษ์ สังคมศึกษา
295 372000015 นาย ขรรค์ชัย ภูพานคํา สังคมศึกษา
296 372000016 นางสาว อารีย์ สิบหยอม สังคมศึกษา
297 372000017 นางสาว วิไลลักษณ์ เกตุปาน สังคมศึกษา
298 372000018 นางสาว อาทิตตญา ศรีสวัสดิ์ สังคมศึกษา
299 372000019 นาย ผดุงศักดิ์ โพธิ์คาเทพ สังคมศึกษา
300 372000020 นางสาว ณัฐพร ทองรวย สังคมศึกษา

เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี

- หนา้ที1่2 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

301 372000021 นาย จักรี ศรีรอด สังคมศึกษา สังคมศึกษา
302 372000022 นาย วิศรุต รอดกําเหนิด สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372000021
303 372000023 นาย เพชร มั่นเหม สังคมศึกษา ถึง 372000055
304 372000025 นาย ดิเรก ทองคํา สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 13
305 372000026 นางสาว สรินทร สุรเดช สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
306 372000029 นาย เฉลิมพล เขียวแก้ว สังคมศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
307 372000030 นางสาว สุวรรณี ช่วยสุริยา สังคมศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
308 372000032 นางสาว ณัจฉรียา เฉลิมเช้ือ สังคมศึกษา จังหวัดพิจิตร
309 372000033 นางสาว ปัทมาพร ป้องฉิม สังคมศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 2  ห้อง 422
310 372000034 นางสาว อรชพร ฤทธ์ิแก้ว สังคมศึกษา
311 372000035 นางสาว บุญมี นุ่มกรุด สังคมศึกษา
312 372000036 นางสาว บุญมา นุ่มกรุด สังคมศึกษา
313 372000037 นางสาว สุพรรณิการ์ นาป้อม สังคมศึกษา
314 372000038 นางสาว พิชยา คําอ้อ สังคมศึกษา
315 372000042 นางสาว สโรชา ยังดํารงค์ สังคมศึกษา
316 372000043 นางสาว จันทร์ทิพย์ สายสวาท สังคมศึกษา
317 372000045 นางสาว เบญจลักษณ์ เนียมคล้าย สังคมศึกษา
318 372000046 นางสาว ชนัญดา รอดช่ืน สังคมศึกษา
319 372000048 นางสาว รุ่งนภา จินะชิต สังคมศึกษา
320 372000049 นางสาว ภัทรภร พิริยารมย์ สังคมศึกษา
321 372000050 นางสาว นภาพรรณ จันทร์แก้ว สังคมศึกษา
322 372000051 นาย วิรุฬห์ จันทราช สังคมศึกษา
323 372000053 นางสาว วรรณพร ทิพมาศ สังคมศึกษา
324 372000054 นางสาว อังคณา อินทร์คํานึง สังคมศึกษา
325 372000055 นางสาว พรทิพย์ ฮ้ีอิ่ม สังคมศึกษา

คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

- หนา้ที1่3 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

326 372000058 นางสาว ดุจดาว ฉิมปาน สังคมศึกษา สังคมศึกษา
327 372000059 นาย อภิวัฒน์ สุริยะแสง สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372000058
328 372000060 นางสาว ธนบดี บัวดี สังคมศึกษา ถึง 372000083
329 372000061 นางสาว เบญจวรรณ มูลทา สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 14
330 372000062 นาย โสภณ จันทร์อับ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
331 372000063 นางสาว วรรณรท อยู่วังช้ิน สังคมศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
332 372000064 นางสาว สาวิตรี ส้มทอง สังคมศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
333 372000065 นางสาว สุดาพร อินทนน สังคมศึกษา จังหวัดพิจิตร
334 372000066 นางสาว ภาวินี แย้มสุทธิ์ สังคมศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 2  ห้อง 423
335 372000067 นางสาว ยลรดี นํ้านุช สังคมศึกษา
336 372000068 นางสาว เจนจิรา หงษ์สัมฤทธิ์ สังคมศึกษา
337 372000069 นางสาว สุนทรี ประสพสิน สังคมศึกษา
338 372000071 นาย ศรราม วิเชียรปูน สังคมศึกษา
339 372000072 นางสาว จรัสพร ภูมี สังคมศึกษา
340 372000073 นาง นัฐชา ศิลสําโรง สังคมศึกษา
341 372000074 นางสาว นันทวัน อ่อนจิตร สังคมศึกษา
342 372000075 นางสาว สวภาร์ สารทไทย สังคมศึกษา
343 372000076 นางสาว อัมพิกา จอมธรรม สังคมศึกษา
344 372000077 นางสาว หทัยภัทร แพรสีทอง สังคมศึกษา
345 372000078 นางสาว ทิพนาถ กิ่งชัย สังคมศึกษา
346 372000079 นาย สนิท ทิลานันท์ สังคมศึกษา
347 372000080 นางสาว หฤทัยชนก พรมอยู่ สังคมศึกษา
348 372000081 นาย กฤษณะ บุสดี สังคมศึกษา
349 372000082 นางสาว ดาวรุ่ง จาดฤทธ์ิ สังคมศึกษา
350 372000083 นางสาว กานด์สิรี กล่อมเกล้ียง สังคมศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หนา้ที1่4 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

351 372000084 นางสาว ธัญญารัตน์ ไหวพรม สังคมศึกษา สังคมศึกษา
352 372000085 นางสาว สิริภัสสร บุตรดี สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372000084
353 372000086 นางสาว เรวดี เหรียญเงิน สังคมศึกษา ถึง 372000112
354 372000087 นาย กฤษณะ หมื่นหาญ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 15
355 372000089 นาง อรอุมา เข็มทอง สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
356 372000091 นางสาว ธิดาแก้ว สะทองอยู่ สังคมศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
357 372000092 นางสาว ฐิติพร สุวรรณปักษิน สังคมศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
358 372000094 นาง ประสพพร พุกช่ืน สังคมศึกษา จังหวัดพิจิตร
359 372000095 นางสาว วรัญญา พักอยู่ สังคมศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 2  ห้อง 424
360 372000096 นางสาว วิยะดา จันทร์เม้า สังคมศึกษา
361 372000097 นางสาว ปวีณา ดีอินทร์ สังคมศึกษา
362 372000098 นาย ณัฐพร หวานฉ่ํา สังคมศึกษา
363 372000099 นางสาว อัญชลี ชํานาญไพร สังคมศึกษา
364 372000100 นางสาว ราตรี ส่งศรี สังคมศึกษา
365 372000101 นาย ศิรชัช พาศรี สังคมศึกษา
366 372000102 นาย วสุศักดิ์ วงธรรม สังคมศึกษา
367 372000103 นาย อานนท์ นิยมกูล สังคมศึกษา
368 372000105 นางสาว แพรไพลิน วงษา สังคมศึกษา
369 372000106 นางสาว เกศกนก ตรีอินทอง สังคมศึกษา
370 372000107 นางสาว อารดา จันทร์สอน สังคมศึกษา
371 372000108 นาย วีรพล มัดจุ สังคมศึกษา
372 372000109 นางสาว เข็มพร กรณ์แก้ว สังคมศึกษา
373 372000110 นาย เกตุ แช่มช้อย สังคมศึกษา
374 372000111 นาง ณัฐฐินันท์ เหลือหลาย สังคมศึกษา
375 372000112 นางสาว จุฑามาศ อุทัยวัฒนานนท์ สังคมศึกษา

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
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กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

376 372000113 นางสาว จิดาภา เอี่ยมวิไล สังคมศึกษา สังคมศึกษา
377 372000114 ว่าที่ร้อยโท สมบูรณ์ ชวดดา สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372000113
378 372000116 นาง โชติกา สุธิมาภักดี สังคมศึกษา ถึง 372000117
379 372000117 นางสาว ชนิดา นวลศรี สังคมศึกษา สุขศึกษา
380 372600003 นางสาว ปัทมาภรณ์ เผ่าสา สุขศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372600003
381 372600005 นาย กรวิท นวลตาล สุขศึกษา ถึง 372600014
382 372600006 นางสาว วัลลภา อินยศ สุขศึกษา พลศึกษา
383 372600008 นาง กําไร แสงอุทัย สุขศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372700001
384 372600011 นางสาว ศศิธร พวงเงิน สุขศึกษา ถึง 372700017
385 372600012 นางสาว จีระนันท์ กล่ินถือศิล สุขศึกษา ห้องสอบท่ี 16
386 372600014 นางสาว พัชราภรณ์ สินธุลาภา สุขศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
387 372700001 นางสาว อาภรณ์ พุ่มอยู่ พลศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
388 372700002 นางสาว ภวรัญชณ์ เลิศรุจิกุล พลศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
389 372700003 นาย อติชาต น้อยสอน พลศึกษา จังหวัดพิจิตร
390 372700004 นาย ลัทธพล โตชนก พลศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 3  ห้อง 431
391 372700005 นาย พรมนัส บุญเผือก พลศึกษา
392 372700006 นาย ชาญชับ คงปลี พลศึกษา
393 372700007 นาย ธนพล รุ่งกระจ่าง พลศึกษา
394 372700008 นาย บุรินทร์ แสงจันทร์ พลศึกษา
395 372700009 นางสาว อาภาพร อ่อนเนียม พลศึกษา
396 372700010 นางสาว วนิดา ทานาแซง พลศึกษา
397 372700011 นาย อนิรุตน์ ภักดีรักษ์ พลศึกษา
398 372700012 นาย พงษ์พันธ์ เมืองวัน พลศึกษา
399 372700015 นางสาว ปิยวรรณ เคนโสม พลศึกษา
400 372700017 นางสาว จุฑารัตน์ นวนคํา พลศึกษา

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที1่6 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

401 372700018 ว่าที่ร้อยตรี ทวิกานต์ กาฬพันธ์ พลศึกษา พลศึกษา
402 372700019 นาย สมภพ ม่วงเสม พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372700018
403 372700020 นาย พัทธพล บุญผ่อง พลศึกษา ถึง 372700048
404 372700021 นาย สิทธินนท์ คงเจริญ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 17
405 372700022 นางสาว พัชรินทร์ สุทธิประภา พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
406 372700023 นาย ธนกร ฟักศรี พลศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
407 372700024 นางสาว นุชจรี อัปโมกข์ พลศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
408 372700026 นางสาว จุฑามาศ ครีมทอง พลศึกษา จังหวัดพิจิตร
409 372700027 นาย เดชาพล มั่นต่อม พลศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 3  ห้อง 432
410 372700028 นาย ปิยพัทธ์ สามารถ พลศึกษา
411 372700031 นาย ณัฏฐพล เจริญหุ่น พลศึกษา
412 372700032 ว่าที่ ร.ต. ปัญจพล ตินะคัด พลศึกษา
413 372700034 นาย อานนท์ จันทร์เขียว พลศึกษา
414 372700036 นาย กมลวัฒน์ จุ้ยเทศ พลศึกษา
415 372700038 นาย สมชาย ปานอินทร์ พลศึกษา
416 372700039 นาย ทิฆัมพร เดโช พลศึกษา
417 372700040 นาย ปรีชา นาแพง พลศึกษา
418 372700041 นาย สุขสันต์ มาน้อย พลศึกษา
419 372700042 นาย วีระวัฒน์ ก้อนจันเทศ พลศึกษา
420 372700043 นาย ณัฐนนท์ นาสอน พลศึกษา
421 372700044 นางสาว กัญญารัตน์ สงค์ประเสริฐ พลศึกษา
422 372700045 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ สมพงษ์ พลศึกษา
423 372700046 นาย ภานุพงษ์ ทองใบ พลศึกษา
424 372700047 นาย นันทิพัฒน์ เพชรนา พลศึกษา
425 372700048 นาย อานนท์ ฤทธิ์ณรงค์ พลศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หนา้ที1่7 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

426 372700049 นางสาว วรางคณา สังข์แตง พลศึกษา พลศึกษา
427 372700050 นางสาว วรัญญา ทองเรือง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372700049
428 372700051 นางสาว เดือนใหม่ งามอยู่ พลศึกษา ถึง 372700079
429 372700052 นาย เอกภพ อัสสะวะ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 18
430 372700053 นาย สุรเชษฐ์ สุทธิ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
431 372700054 นางสาว รุจิราภรณ์ พันธ์นงค์ พลศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
432 372700055 นาย โรจณัฐ บุญธรรม พลศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
433 372700057 นางสาว ศศิธร ตายา พลศึกษา จังหวัดพิจิตร
434 372700058 นาย ภูมินทร์ บุญขันธ์ พลศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 3  ห้อง 433
435 372700060 นาย เกียรติศักดิ์ บังน่าน พลศึกษา
436 372700061 นาย เดชาวัต มั่นต่อม พลศึกษา
437 372700062 นาย เอกพรรดิ์ โชคทวีพูลลาภ พลศึกษา
438 372700064 นาย พนมกร วงศ์สุวรรณ์ พลศึกษา
439 372700065 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สระเกษี พลศึกษา
440 372700066 นาย กฤษณะ คุ้มม่วง พลศึกษา
441 372700067 นางสาว มนต์นภา ฉบับทอง พลศึกษา
442 372700069 นาย กิตติธัช สอนน้อย พลศึกษา
443 372700070 นางสาว ศิริพร แสงสีธูป พลศึกษา
444 372700072 นาย ฐิติพันธ์ อ่วมเนียม พลศึกษา
445 372700074 นาย สมชาย อินจาด พลศึกษา
446 372700075 นางสาว สุรีย์พร ล้ีตระกูล พลศึกษา
447 372700076 นาย วิโรจน์ จันทร์เช้ือ พลศึกษา
448 372700077 นาย จารุวัต ยงพันธ์ พลศึกษา
449 372700078 นางสาว ดาราวดี วงค์ครุฑ พลศึกษา
450 372700079 นาง พิมพ์รภัส ชูทอง พลศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที1่8 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

451 372700082 นาย ชาคริส รอดขาว พลศึกษา พลศึกษา
452 372700083 นาย ณัฐพงษ์ ทวีการไถ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372700082
453 372700084 นางสาว นาฎยา คุ้มยิ้ม พลศึกษา ถึง 372700109
454 372700085 นาย รุ่งนิรันดร์ เพ็ญริยะ พลศึกษา ห้องสอบท่ี 19
455 372700086 นาย มงคล ขําแพ พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
456 372700087 นาย สาธิต แก้วอ่ํา พลศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
457 372700089 นาย ณัฐพงษ์ คล้ายแก้ว พลศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
458 372700090 นาย คณุตม์ ฉิมพาลี พลศึกษา จังหวัดพิจิตร
459 372700091 นางสาว สุภาวดี โกมลสวรรค์ พลศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 3  ห้อง 434
460 372700092 นาย นิกูล ปานศรี พลศึกษา
461 372700093 นาย ธนพล สีเงิน พลศึกษา
462 372700094 นางสาว ธิติภรณ์ เขียวพุ่มพวง พลศึกษา
463 372700095 ว่าที่ ร.ต. ดิศรณ์ ยุพาพิน พลศึกษา
464 372700096 นาย รัฐพล สีลาเวยีง พลศึกษา
465 372700097 นางสาว จิรฐา เพ่ิมสกุล พลศึกษา
466 372700098 นางสาว พิจิตรา มีบัณฑิต พลศึกษา
467 372700099 นาย ธนวัฒน์ สังข์เมือง พลศึกษา
468 372700100 ว่าที่ร.ต. ทวิทย์ จุฑาคุปต์ พลศึกษา
469 372700101 นาย อดิศร อินชุบ พลศึกษา
470 372700102 นาย วิวัฒน์ ทองเผือก พลศึกษา
471 372700103 นาย สุภาคภูมิ ทองพุ่ม พลศึกษา
472 372700105 นาย อานนท์ หงษ์ทอง พลศึกษา
473 372700107 นาย บัณฑิต อินทร์ใหญ่ พลศึกษา
474 372700108 นาย ชัยวุฒิ ใจเด็ด พลศึกษา
475 372700109 นาย สินศักดิ์ ศรีจันทร์ พลศึกษา

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที1่9 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

476 372700110 นาย จิระวัฒน์ รอดกลาง พลศึกษา พลศึกษา
477 372700111 นางสาว ปริญญา ขุนทอง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372700110
478 372700112 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิภาดา เขตสถาน พลศึกษา ถึง 372700137
479 372700113 นางสาว นฤมล พุ่มใย พลศึกษา ห้องสอบท่ี 20
480 372700114 นางสาว จารุนันท์ ส่องแสง พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
481 372700116 นาย พงศกร แก้วมั่น พลศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
482 372700117 นาย ดนัย ช้างแจ้ง พลศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
483 372700118 นาย อาทร บุญคํา พลศึกษา จังหวัดพิจิตร
484 372700119 นางสาว นิศาชล ยอดศิลป พลศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 4  ห้อง 441
485 372700120 นาย จิตรา หรุ่นขํา พลศึกษา
486 372700121 นาย เจษฎา ทองพล พลศึกษา
487 372700122 นาย พัลลภ มาสม พลศึกษา
488 372700123 นาย ณรงค์ คํ้าคูณ พลศึกษา
489 372700125 นาย อรรถพล กํามาทอง พลศึกษา
490 372700126 นาย วรโชติ บุญโต พลศึกษา
491 372700127 นาย สัญชัย คตย้ิม พลศึกษา
492 372700128 นาย อาณัฐ อ่ํารัก พลศึกษา
493 372700129 นาย วโรดม หมอนทอง พลศึกษา
494 372700130 นางสาว สุดารัตน์ คมขํา พลศึกษา
495 372700131 นาย สพลดนัย น่วมปาน พลศึกษา
496 372700132 นาย สมหวัง พงษ์สําราญ พลศึกษา
497 372700133 ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย เกษร พลศึกษา
498 372700134 นางสาว ดวงจันทร์ กงทอง พลศึกษา
499 372700136 ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ เป่ียมสุข พลศึกษา
500 372700137 นาย สุรศักดิ์ ทิมแย้ม พลศึกษา

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที2่0 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

501 372700138 นาย ธีระพัฒน์ สุขเหม พลศึกษา พลศึกษา
502 372700139 นาย สิทธิ์ชัย อยู่สุข พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372700138
503 372700140 นาย ธันวา ขวัญมล พลศึกษา ถึง 372700140
504 372800001 นาย รัชชานนท์ อินกองงาม ดนตรี/ดนตรีศึกษา ดนตรี/ดนตรีศึกษา
505 372800002 นาย ชาญวิทย์ ภู่สีทอง ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจําตัวสอบ 372800001
506 372800004 นาย ถนอมศักดิ์ เป้าขาว ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 372800021
507 372800005 นาย ภัทรพงษ์ โคกทอง ดนตรี/ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล
508 372800006 นาย อภิศร กนัทะสา ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจําตัวสอบ 373000003
509 372800007 นาย นิวัตน์ บัวคํา ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 373000006
510 372800008 นาย ณัฐประวุฒิ เกิดยิ้ม ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบท่ี 21
511 372800009 นางสาว พิชามลท์ มั่งมี ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
512 372800010 ว่าที่ร้อยตรี ธนกร ม่ันคง ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
513 372800011 นาย จักรกฤษ ฉายบุก ดนตรี/ดนตรีศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
514 372800012 นางสาว ธนัตฤนันท์ บุญปก ดนตรี/ดนตรีศึกษา จังหวัดพิจิตร
515 372800013 นางสาว อุมาพร แสงขาน ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 4   ช้ัน 4  ห้อง 442
516 372800014 นาย ธีระเทพ ต่อทัพ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
517 372800015 วฎ่าที่ ร.ต. นรานันทน์ คําทุม ดนตรี/ดนตรีศึกษา
518 372800016 นาย นนทวัฒน์ ฟองจางวาง ดนตรี/ดนตรีศึกษา
519 372800018 นาย อธิพัฒน์ อินทพงษ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
520 372800019 นาย ภานุวัฒน์ สุขประมาณ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
521 372800020 นางสาว วารุณี วิชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา
522 372800021 นางสาว กรรณิการ์ โพป้อม ดนตรี/ดนตรีศึกษา
523 373000003 นาย พิศาล รองทอง ดนตรีสากล
524 373000004 นาย ศุภางกูร สุวรรณพานิช ดนตรีสากล
525 373000006 นาย ชัยธวัช อินเมฆ ดนตรีสากล
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526 373000007 นางสาว ดวงตา โสทะ ดนตรีสากล ดนตรีสากล
527 373000008 นางสาว ศิริญาภรณ์ แถวทิม ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 373000007
528 373000009 นาย ธนภณ แสงศิริ ดนตรีสากล ถึง 3730000019
529 373000010 นาย นิธิศ การสมดี ดนตรีสากล นาฏศิลป์
530 373000011 นางสาว ภัทร์ชนก ยุปานันท์ ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 373200001
531 373000012 นาย อกนิษฐ์ ดวงแก้ว ดนตรีสากล ถึง 373200015
532 373000013 นาย รังสิมันต์ ไกรสีทา ดนตรีสากล ห้องสอบท่ี 22
533 373000014 นาย ฉัตรชัย คํามี ดนตรีสากล สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
534 373000015 นาย ทรงสิทธิ์ เอื้ออังกูรดิษกุล ดนตรีสากล ถนนคลองคะเชนทร์
535 373000016 นาย ณัฏฐนันท์ โชติณภาลัย ดนตรีสากล ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
536 373000017 นาย พิสิฐ บุญทริก ดนตรีสากล จังหวัดพิจิตร
537 373000018 นาย ภัทรพล ฤทธิ์เทพ ดนตรีสากล อาคาร 4   ช้ัน 4  ห้อง 443
538 373000019 นางสาว ปาณิสรา คําจริง ดนตรีสากล
539 373200001 นางสาว สิริยากร มังคละ นาฏศิลป์
540 373200003 นางสาว ปนัฏฐา เช่ียวชาญ นาฏศิลป์
541 373200004 นางสาว ณัฐกานต์ สัจวรรณ นาฏศิลป์
542 373200005 นางสาว กมลชนก หุ่นวัน นาฏศิลป์
543 373200006 นางสาว จุฬารัตน์ ขุมพลกรัง นาฏศิลป์
544 373200007 นางสาว จารุวรรณ อินขาน นาฏศิลป์
545 373200009 นางสาว มาลีวัลย์ จันทร์โคตร นาฏศิลป์
546 373200010 ว่าที่ ร.ต. จิรกฤต จูมโสดา นาฏศิลป์
547 373200012 นางสาว จุฑารัตน์ กิตติบัวพัน นาฏศิลป์
548 373200013 นาง ปดิวรัดา แสงสว่าง นาฏศิลป์
549 373200014 นางสาว สิริรัตน์ บัวพุ่ม นาฏศิลป์
550 373200015 นางสาว นิรัชดา สุขหนุน นาฏศิลป์
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551 373200016 นางสาว กนกพร บุญนิล นาฏศิลป์ นาฏศิลป์
552 373200018 นาย บัณฑิต ขันชนะ นาฏศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 373200016
553 373200019 นางสาว ธนกมล ศรีโมรา นาฏศิลป์ ถึง 373200026
554 373200020 นางสาว ฐิติมา สินเครง นาฏศิลป์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
555 373200022 นางสาว พิชญาภา ณีระสิงห์ ณ อยุธยา นาฏศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 373500001
556 373200023 นางสาว วรรณพร สงแจ้ง นาฏศิลป์ ถึง 373500022
557 373200024 นางสาว ลลิตา พันสด นาฏศิลป์ ห้องสอบท่ี 23
558 373200025 นางสาว มยุรฉัตร ศรีทองอ่อน นาฏศิลป์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
559 373200026 นางสาว ชญาภา พ่ึงสมบัติ นาฏศิลป์ ถนนคลองคะเชนทร์
560 373500001 นางสาว รติรัตน์ ทรงทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
561 373500002 นาย ณัฏฐพงษ์ เถาวัลย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จังหวัดพิจิตร
562 373500003 นาย ยุทธนา สิงห์รุณ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร 4   ช้ัน 4  ห้อง 444
563 373500005 นาย จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
564 373500007 นาย ปรีชา งามหนองอ้อ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
565 373500008 นางสาว สุธิดา พันธ์ฟัก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
566 373500009 นาย สมภพ จุลพันธ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
567 373500011 นาย ณัฐพล ศรีเคน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
568 373500012 นาย กิตติพจน์ พรมเพ็ง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
569 373500013 นาย อนุชา หมอกมืด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
570 373500014 นาย วิชา สินศิริ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
571 373500015 นาย ธนพงษ์ รอดภู อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
572 373500018 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสุข อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
573 373500019 นาย อานนท์ ชูจีน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
574 373500020 นาย ธเนศ เครือรัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
575 373500022 นางสาว เกษร รักอ่อน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
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576 373500023 นาย วีรภัทร ดลสา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
577 373500024 นาย ศักดา ฉลาดธัญกิจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 373500023
578 373500026 นาย สุธินันท์ ปัญญาคํา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 373500030
579 373500027 นาย ปภังกร จินดาทวีโชค อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ คอมพิวเตอร์
580 373500029 นาย อิสรพงษ์ ไข่แก้ว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 374600001
581 373500030 นาย พันธสร รักษาแดน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 374600022
582 374600001 นาย ทองสุข กระสายทอง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 24
583 374600003 นางสาว ขนิษฐา ดวงแป้น คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
584 374600004 นางสาว สุวนันท์ สังฆะสอน คอมพิวเตอร์ ถนนคลองคะเชนทร์
585 374600005 นางสาว พุทธรักษา เย็นฉ่ํา คอมพิวเตอร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
586 374600006 นางสาว นัชนิชา ชัยชนะ คอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
587 374600007 นาย ทรัพย์สกุล เกตุเขียว คอมพิวเตอร์ อาคาร 6   ช้ัน 2  ห้อง 622
588 374600008 นางสาว วาสนา คุ้มวงษ์ คอมพิวเตอร์
589 374600009 นาง ณิชา ยกศิริ คอมพิวเตอร์
590 374600010 นาง เสาวลักษณ์ เพชรพงศ์ คอมพิวเตอร์
591 374600011 นางสาว เมธาวี อุปจันทร์ คอมพิวเตอร์
592 374600012 นาง ชยาภา ชะนะคุณ คอมพิวเตอร์
593 374600013 นางสาว เสาวลักษณ์ รักดี คอมพิวเตอร์
594 374600014 นางสาว พิมพ์จันทร์ จิระกูล คอมพิวเตอร์
595 374600015 นางสาว ยศสมร ยศสอน คอมพิวเตอร์
596 374600016 นางสาว จิตติมา ตรีวุธ คอมพิวเตอร์
597 374600017 นาย ธีรพัฒน์ หวาดเปีย คอมพิวเตอร์
598 374600019 นางสาว เพียงพรชนก เรือนมูล คอมพิวเตอร์
599 374600021 นาย ดุสิต ดีตันนา คอมพิวเตอร์
600 374600022 นางสาว ศศิภรณ์ โตสุข คอมพิวเตอร์
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601 374600023 นางสาว ธิดารัตน์ ยอดสอน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
602 374600024 นางสาว ฉัตรกมล ดาอ้น คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 374600023
603 374600025 นาย ณัชพล เอี่ยมสอาด คอมพิวเตอร์ ถึง 374600051
604 374600026 นางสาว ทิพวรรณ พุ่มมาลา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 25
605 374600027 นางสาว ศิริวรรณ นากจีนวงค์ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
606 374600028 นาย ธีรศักดิ์ โหมดตาด คอมพิวเตอร์ ถนนคลองคะเชนทร์
607 374600029 นางสาว สิริณิภาว์ ชินสิริโพธิกุล คอมพิวเตอร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
608 374600030 นาง จุฑาทิพย์ อํามะรี คอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
609 374600031 นางสาว รุ่งอรุณ ศรีนาราง คอมพิวเตอร์ อาคาร 6   ช้ัน 2  ห้อง 623
610 374600032 นางสาว อริสรา ไทยล้วน คอมพิวเตอร์
611 374600033 นาย กิตติภณ แก้วเหล่ียม คอมพิวเตอร์
612 374600034 นางสาว แพรวพัชราพร พ่วงพันธ์ คอมพิวเตอร์
613 374600035 นาง ชญาน์นันท์ บวรพัฒน์โกศล คอมพิวเตอร์
614 374600036 นางสาว ชลธิชา แสงเสน คอมพิวเตอร์
615 374600038 นาย ธวัชชัย เถื่อนช่ืน คอมพิวเตอร์
616 374600039 นางสาว สิริวรรณ หมั้นเขตวิทย์ คอมพิวเตอร์
617 374600040 นางสาว วาสนา ไทยพ่วง คอมพิวเตอร์
618 374600043 นางสาว พิจิตรา หมอกมืด คอมพิวเตอร์
619 374600045 นางสาว กาญจนา โต๊ะลายเทศ คอมพิวเตอร์
620 374600046 นางสาว เรณุการณ์ สิงห์ชู คอมพิวเตอร์
621 374600047 นาย ปฐมพงษ์ เทียรเขียว คอมพิวเตอร์
622 374600048 นาย เอกราช สระภาภักดิ์ คอมพิวเตอร์
623 374600049 นาย ธนภัทร แสนยศ คอมพิวเตอร์
624 374600050 นางสาว นิสากร มิลามัย คอมพิวเตอร์
625 374600051 นาย พงศ์สิษฐ์ น่วมอิ่ม คอมพิวเตอร์

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที2่5 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

626 374600052 นาย ธีรศักดิ์ คุณสิน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
627 374600053 นางสาว รัตติกาล อาจองค์ คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 374600052
628 374600054 นางสาว ลลิตตา พันธ์สี คอมพิวเตอร์ ถึง 374600084
629 374600055 นางสาว นัทธมน เมืองทอง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 26
630 374600056 นางสาว สุนิสา น่ิมเกตุ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
631 374600059 นาง สุภัทรา เกตุศรี คอมพิวเตอร์ ถนนคลองคะเชนทร์
632 374600060 นางสาว ธิราพร เปรมวงศ์ คอมพิวเตอร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
633 374600062 นางสาว จิราภรณ์ ภูมิเลิศ คอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
634 374600063 นาย ภริต หนูน้อย คอมพิวเตอร์ อาคาร 6   ช้ัน 2  ห้อง 624
635 374600064 นาย ธนวรรธน์ เข็มเพชร คอมพิวเตอร์
636 374600065 นางสาว สุกัญญา โคคีรี คอมพิวเตอร์
637 374600066 นาย รัชต์เมธิน วิจิตรวงษ์ คอมพิวเตอร์
638 374600067 นางสาว ภัคลิษา สุขแสง คอมพิวเตอร์
639 374600068 นางสาว อารยา แนวภูผา คอมพิวเตอร์
640 374600069 นาย เชิดพงศ์ ประทินทอง คอมพิวเตอร์
641 374600071 นางสาว อชิรญาณ์ พรมมา คอมพิวเตอร์
642 374600072 นาย วีรวัฒน์ เมืองคํา คอมพิวเตอร์
643 374600074 นาย พงศธร เคนสีแก้ว คอมพิวเตอร์
644 374600075 นางสาว ฐิติมา แก้วกําเนิด คอมพิวเตอร์
645 374600076 นาย สราวุธ เมฆอรุณกมล คอมพิวเตอร์
646 374600078 นาย ศรัณย์ คัดชานันท์ คอมพิวเตอร์
647 374600080 นางสาว มณฑรัตน์ แก้วกําพล คอมพิวเตอร์
648 374600081 นางสาว อัมพร ปัดชัยภูมิ คอมพิวเตอร์
649 374600083 นาย อลงกรณ์ ปัตทะมะ คอมพิวเตอร์
650 374600084 นางสาว ธันย์ชนก โพธิ์จินดา คอมพิวเตอร์

นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ
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กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

651 374600085 นาย วีรพล พิลามาศ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
652 374600086 นางสาว อมรรัตน์ กวยทะวิมล คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 374600085
653 374600088 นาย สรัล สําลี คอมพิวเตอร์ ถึง 374600117
654 374600089 นาง ประภาภรณ์ แก้วนุช คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 27
655 374600090 นาย ชลธร วรเลิศ คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
656 374600092 นาง วิสุทธิ์ ตัวใหญ่ คอมพิวเตอร์ ถนนคลองคะเชนทร์
657 374600093 นาย ทิวากร ฉ่ําแก้ว คอมพิวเตอร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
658 374600094 นาย ศุภกร สินสุพรรณ คอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
659 374600095 นางสาว กุลปริยา ทัดเที่ยง คอมพิวเตอร์ อาคาร 6   ช้ัน 3  ห้อง 632
660 374600096 นางสาว อังรพิมพ์ ใจวันดี คอมพิวเตอร์
661 374600097 นาย ธวีวัฒน์ อินกรัด คอมพิวเตอร์
662 374600099 นางสาว จิรารัตน์ สวัสดิ์วงศ์ คอมพิวเตอร์
663 374600100 นางสาว วรรณศิกา ดีผาด คอมพิวเตอร์
664 374600102 นาย ณิชพน คุ้มคํา คอมพิวเตอร์
665 374600103 นางสาว จิราพร จิตตรีโภชน์ คอมพิวเตอร์
666 374600104 นางสาว เปรมวดี ทับแสง คอมพิวเตอร์
667 374600105 นาย สุธีร์ อินมั่น คอมพิวเตอร์
668 374600106 นางสาว จิตรลดา บัวริคาน คอมพิวเตอร์
669 374600107 นางสาว พินนะรัฐ คงศิลป์ คอมพิวเตอร์
670 374600108 นาย บุริศร์ บุญปู่ คอมพิวเตอร์
671 374600109 นางสาว พรรณทิพย์ แก่นกสิการณ์ คอมพิวเตอร์
672 374600112 นางสาว นันทวัน รอดมาก คอมพิวเตอร์
673 374600113 นาย นิกร แทนลา คอมพิวเตอร์
674 374600114 นางสาว รัชนีกร เน่ืองอุตม์ คอมพิวเตอร์
675 374600117 นางสาว ปภัสรา ศรีโพธิ์กลาง คอมพิวเตอร์

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)
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กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

676 374600118 นางสาว ลักขณา มณีเขียว คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
677 374600119 นางสาว กาญจนา สัญจร คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 374600118
678 374600120 นางสาว ณัฐวลัญช์ ประกอบสุข คอมพิวเตอร์ ถึง 374600146
679 374600121 นางสาว สายชล สาลีมน คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 28
680 374600122 นางสาว พัชรินทร์ สุขสะอาด คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
681 374600123 นางสาว ภัทรพร ยาตรา คอมพิวเตอร์ ถนนคลองคะเชนทร์
682 374600124 นาย ตันติกร ม่วงการ คอมพิวเตอร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
683 374600126 นาย ไพรัช หริ่มเทศ คอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
684 374600129 นาง สุภานนท์ นิลดาสี คอมพิวเตอร์ อาคาร 6   ช้ัน 3  ห้อง 633
685 374600130 นาย พีระทิวัตถ์ ปูรณ์พิริยะ คอมพิวเตอร์
686 374600131 นางสาว สุรีพร เรืองเดช คอมพิวเตอร์
687 374600132 นาย ศรัณย์ ภู่นพคุณ คอมพิวเตอร์
688 374600133 นาย นิรุตต์ อิ่มป้ัน คอมพิวเตอร์
689 374600134 นางสาว ศิรินยา รอดเกตุ คอมพิวเตอร์
690 374600135 นาย ณัฐวัตร ทีฆะพร คอมพิวเตอร์
691 374600137 นาย ณัฐนนท์ คงเนียม คอมพิวเตอร์
692 374600138 นางสาว พัชรมล ทองสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์
693 374600139 นางสาว ณฤมล อุทธอินทร์ คอมพิวเตอร์
694 374600140 นางสาว จินตนา ตรีอินทอง คอมพิวเตอร์
695 374600141 นางสาว นาถนภา สร้อยศิริ คอมพิวเตอร์
696 374600142 นาง สรัญญา แปรสนม คอมพิวเตอร์
697 374600143 นาย เทพนคร ทิพย์เสน คอมพิวเตอร์
698 374600144 นางสาว ณัฐกุล คําสุข คอมพิวเตอร์
699 374600145 นาย วีรฉัตร น้อยทรัพย์ คอมพิวเตอร์
700 374600146 นางสาว ปัทมา จันเครือเกิด คอมพิวเตอร์

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
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กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

701 374600147 นางสาว กุญชร วงษ์โท คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
702 374600148 นาง ทิวาพร ผิวงาม คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 374600147
703 374600149 นาย ประพันธ์ศักดิ์ จันทร์สุข คอมพิวเตอร์ ถึง 374600172
704 374600150 นางสาว พรสวรรค์ ทับเอี่ยม คอมพิวเตอร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
705 374600151 นางสาว ภรณ์นภัส ช่างเหล็ก คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 375100005
706 374600152 นางสาว ภิชญาภา แสงทอง คอมพิวเตอร์ ถึง 375100007
707 374600154 นางสาว พรพิมล ศิลลา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 29
708 374600157 นางสาว ปนัดดา กล้ิงทะเล คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
709 374600158 นางสาว จุฑามาศ สุดนุช คอมพิวเตอร์ ถนนคลองคะเชนทร์
710 374600159 นาย วันชัย บัวโฉม คอมพิวเตอร์ ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
711 374600160 นาย ธีรติ ชาวอ่างทอง คอมพิวเตอร์ จังหวัดพิจิตร
712 374600161 นางสาว ดรุณี คงวิชา คอมพิวเตอร์ อาคาร 6   ช้ัน 3  ห้อง 634
713 374600162 นางสาว สุภาภรณ์ ดีจริง คอมพิวเตอร์
714 374600163 นางสาว ฐานิดา เทศแจ่ม คอมพิวเตอร์
715 374600164 นาย มนัส ประจักษ์อํานาจ คอมพิวเตอร์
716 374600166 นางสาว มยุรฉัตร มั่นต่อพงษ์ คอมพิวเตอร์
717 374600167 นาย ยุทธศาสตร์ วิเชียรรัตน์ คอมพิวเตอร์
718 374600168 นาย เกษม แก้วเนตร คอมพิวเตอร์
719 374600169 นาย วรายุทธ จันทร์ต้น คอมพิวเตอร์
720 374600170 นางสาว วชิราภรณ์ ขํามา คอมพิวเตอร์
721 374600171 นางสาว อัจฉรา นุ่มแสง คอมพิวเตอร์
722 374600172 นางสาว อุดมลักษณ์ สุริโย คอมพิวเตอร์
723 375100005 นางสาว ณฐวรรณ สายทอง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
724 375100006 นางสาว นวพร ฮีมินกูล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
725 375100007 นางสาว ณหทัย อุกอาจ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที2่9 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

726 375100010 นางสาว มัทนา มิ่งทุม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
727 375100012 นาย วันเฉลิม รูปเขียน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 375100010
728 375100013 นางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 375100016
729 375100014 นางสาว กมลวรรณ สุวรรณา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
730 375100015 นาย อภิวัชร อรัญญเวศ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 375400001
731 375100016 นางสาว สุรีย์ เชียงแสน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ถึง 375400009
732 375400001 นาง ยุวมาศ โหมดสําราญ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
733 375400006 นาย บงกช แปสนม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 375600001
734 375400007 นางสาว วัลลภา ยนทะสาด คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ถึง 375600013
735 375400008 นาย ชูชีพ ภักดีโต คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ห้องสอบท่ี 30
736 375400009 นางสาว นัทธ์ธนันท์ สินภัทรสิริ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
737 375600001 นางสาว พัชรนันท์ ทองเกิด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถนนคลองคะเชนทร์
738 375600002 นางสาว พรรณนิภา ยศรุ่งเรือง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร
739 375600004 นางสาว จินตหรา พลอยกระจ่าง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร
740 375600005 นาง พรภินันท์ ภู่คล้ายพริษฐ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 6   ช้ัน 4  ห้อง 642
741 375600006 นางสาว ประภาภัทร์ หลักหาญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
742 375600007 นางสาว อธิชยาภรณ์ สอนสุข ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
743 375600008 นางสาว จันทร์จิรา ทองท่าโพธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
744 375600009 นางสาว บุษรา บุญสุ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
745 375600011 นาง เกศนีย์ บัวทับ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
746 375600012 นางสาว วิภาพร ปิ่นประดับ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
747 375600013 นาง ภัทรมน บุณยะศรี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี   มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ

- หนา้ที3่0 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

748 375700001 นางสาว นิศารัตน์ เสาวรภย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

749 375700002 นางสาว ณิชกานต์ ป่ินแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375700001
750 375700004 นางสาว พิชญาภัค อินทร์ปอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375700026
751 375700005 นางสาว พิชญาภา แก้วขาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 31
752 375700006 นาย วินัส เกษมสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
753 375700007 นางสาว ปัทมา แก้วสว่าง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
754 375700008 นางสาว พิมพิสุทธิ์ แพเถื่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
755 375700009 นางสาว พรรษา สังฆคุณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 221
756 375700010 นางสาว นฤมล ทวีสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
757 375700011 นางสาว นุชนาฎ สว่างจิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
758 375700012 นางสาว พัชรี อิ่มใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
759 375700013 นางสาว ดารัตน์ ขานคําภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
760 375700014 นางสาว นันทภรณ์ จันทร์เช้ือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
761 375700015 นางสาว วรลักษณ์ เมฆฉาย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
762 375700016 นางสาว ไพลิน ใจบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
763 375700017 นางสาว ปริตตา วันเนตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
764 375700018 นางสาว วิสุดา จันทร์กอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
765 375700019 นางสาว พิชญานิน โตจรัส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
766 375700020 นางสาว มณฑิตา หอมตา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
767 375700021 นางสาว กนกพร ฉิมจ๋ิว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
768 375700022 นางสาว อลิษา ประทุมวัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
769 375700023 นางสาว ธารทิพย์ อุดมเพชร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
770 375700024 นางสาว ณัฐวดี เหลืองสว่าง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
771 375700025 นางสาว สุภาวดี สิงห์สิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
772 375700026 นางสาว ปรียานุช นิลขาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที3่1 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

773 375700027 นางสาว พนิดา กวยทะวิมล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

774 375700028 นางสาว จารุวรรณ เขียวเขิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375700027
775 375700029 นางสาว วิภาพร เทียรเขียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375700054
776 375700030 นางสาว จําลองลักษณ์ อยู่ป้ัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 32
777 375700032 นาง จรัสลักษณ์ บุญอินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
778 375700033 นางสาว นิตยา ติดชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
779 375700034 นางสาว ศิริวรรณ ศรีสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
780 375700035 นางสาว กนกวรรณ พรหมจ๋ิว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 222
781 375700036 นางสาว อังคณา ชุมเนตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
782 375700037 นางสาว มนฑิรา ทับทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
783 375700038 นางสาว รัชฎาภรณ์ ควรพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
784 375700040 นางสาว รุ่งนภา มะโนราช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
785 375700041 นางสาว สุภาวดี วงศ์รักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
786 375700042 นางสาว ณัฐธิตา ซ่ือสัตย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
787 375700043 นางสาว จุฑามาศ ครองงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
788 375700044 นางสาว สุทธิพร เพ็ชรรัตน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
789 375700045 นางสาว กรรณิการ์ เทศยิ้ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
790 375700046 นางสาว กาญจนา บุญคํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
791 375700047 นาง จริยา ชูประสิทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
792 375700049 นางสาว นภาวรรณ สีเหลือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
793 375700050 นางสาว ยุพาวดี จันทร์มินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
794 375700051 นาง สมหทัย สําเภาน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
795 375700052 นางสาว ณัฐญา ประเสริฐสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
796 375700053 นางสาว พงษ์นภา กัสยประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
797 375700054 นางสาว พรสวรรค์ สมัครราษฎร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที3่2 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

798 375700055 นาง พาฝัน โกลามิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

799 375700056 นางสาว สาวิตรี แย้มคํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375700055
800 375700057 นางสาว นฤมล โหมดมา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375700081
801 375700058 นางสาว ณิชาภัทร ฉลาดธัญกิจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 33
802 375700059 นางสาว ศิริเพ็ญ คณาหอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
803 375700060 นางสาว กาญจนา ใจดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
804 375700061 นางสาว สุมนทา ภักดีโต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
805 375700062 นางสาว วิชชุดา นาระหัด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 223
806 375700063 นางสาว เจนจิรา ชะนะแสง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
807 375700064 นางสาว กาญจนา อินเสือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
808 375700065 นางสาว ธนิตา กาญจนจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
809 375700066 นางสาว ชาริณีย์ เนียรภาค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
810 375700067 นางสาว กรรณิการ์ สุขสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
811 375700068 นางสาว ทิพวรรณ แสงแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
812 375700070 นาง ชลดา ศักดิ์ศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
813 375700071 นางสาว อนัญญา รอดฤทธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
814 375700072 นางสาว นัชชา ทองชีวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
815 375700073 นางสาว กัญญา ม่วงพรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
816 375700074 นางสาว ศิรินทิพย์ เกิดมงคล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
817 375700075 นาง ยุพา วงศ์แสงธรรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
818 375700076 นางสาว จรรยาภรณ์ เพ็ญศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
819 375700078 นางสาว รุ่งทิพย์ ศรีชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
820 375700079 นางสาว ศิริรัตน์ โรจนันท์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
821 375700080 นางสาว เกตุสุดาพร บรรยงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
822 375700081 นางสาว ปวีณา ตาพรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบท่ี

- หนา้ที3่3 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

823 375700083 นางสาว ทิสา แป้นแหลม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

824 375700084 นางสาว พิมพรรณ ลาภเกิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375700083
825 375700085 นาง ธัญชนก เชื้อวีระชน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375700107
826 375700086 นางสาว จีระนันท์ ผงยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 34
827 375700087 นางสาว วิภา สายสุวรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
828 375700088 นางสาว อัจฉรา มงคลประภัสร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
829 375700089 นางสาว ดวงกมล จันทร์เช้ือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
830 375700090 นางสาว สุนันทา ส่งศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 224
831 375700091 นาง พัทธ์ธีรา ต่ายเกิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
832 375700092 นางสาว ปรารถนา แช่มช้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
833 375700093 นางสาว พิจิตรา บัวเทศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
834 375700094 นางสาว ภัทราภรณ์ ทับเนินทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
835 375700095 นางสาว อนงค์นาถ จาดมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
836 375700096 นางสาว กฤติญา สุดดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
837 375700097 นางสาว นิสาชล ศรีชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
838 375700098 นางสาว สุชาดา เช้ือแก้ว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
839 375700099 นางสาว นิดาวรรณ เพ็งอ้น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
840 375700100 นางสาว ชนาภา  ูชูโอชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
841 375700101 นางสาว นภนันท์ พุฒจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
842 375700102 นางสาว ประภัสสร จิระพัฒน์สกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
843 375700103 นางสาว ณัฎฐา สุขเอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
844 375700104 นางสาว ศรีตุลา บุญเม่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
845 375700105 นางสาว ธัญรัตน์ มะหะสุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
846 375700106 นางสาว สุพรรณี จักรขุนซี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
847 375700107 นางสาว สุวนันท์ ม่วงศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ช่ือท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หนา้ที3่4 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

848 375700108 นางสาว จุฑารัตน์ อินเล้ียง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

849 375700109 นางสาว ปวีณา ขาวเอี่ยม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375700108
850 375700111 นางสาว วาสนา สร้อยสมุทร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375700133
851 375700112 นางสาว จันทนา ตุงคะศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 35
852 375700113 นางสาว ขวัญตา กันปี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
853 375700114 นางสาว สุรีย์พร ติระพงศ์ประเสริฐ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
854 375700115 นางสาว สุวิมล อ่วมอิ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
855 375700116 นางสาว ณิชกานต์ เอกมาตย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 2  ห้อง 225
856 375700117 นาง ภิรมภรณ์ พุธเล้ียว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
857 375700118 นางสาว ชณธิฌา คุ้มเวช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
858 375700119 นางสาว เจษฎาภรณ์ อัดโดดดร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
859 375700120 นางสาว ชนิกานต์ หายทุกข์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
860 375700121 นางสาว พัชรา จงรักไทย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
861 375700122 นางสาว ณัชชา แจ่มดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
862 375700123 นางสาว นิตยา อุบัตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
863 375700124 นางสาว สุภาวดี นวลคํา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
864 375700125 นางสาว นุจรี ชาญชัยวีระพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
865 375700126 นางสาว ปัทมา แน่นอุดร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
866 375700127 นางสาว ทัดดาว พรมสี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
867 375700128 นางสาว กาญจนา ด้วงอิ่ม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
868 375700129 นางสาว ปัทมา ชวนชม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
869 375700130 นางสาว จีรวรรณ อ้นชนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
870 375700131 นาง จุไลรัตน์ ภู่ระหงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
871 375700132 นางสาว อัสมา ปิดตานาคะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
872 375700133 นางสาว อิงณภัสร์ วงษ์จิระกิตติ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นามสกุลช่ือ

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ สนามสอบ

- หนา้ที3่5 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

873 375700134 นางสาว กรณิกา บัวบาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

874 375700135 นางสาว สโรชา สาทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375700134
875 375700136 นางสาว รัชพร แสงจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375700157
876 375700137 นางสาว ปราณี สุโข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

877 375700138 นางสาว กาญจนศิริ พรมจ๋ิว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 375800001
878 375700140 นางสาว สุพรรษา โตพร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 375800003
879 375700141 นางสาว พรทิพย์ ทาสีดา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 36
880 375700142 นางสาว ศิริขวัญ จูจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
881 375700143 นางสาว อัมราพร บรรจงจิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
882 375700144 นางสาว ขวัญเรือน ชัยสิทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
883 375700145 นางสาว สมคิด สว่างจิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 226
884 375700146 นางสาว ชลธิชา เช้ืออ่อน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
885 375700148 นางสาว กรรณชนก สวยขุนทด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
886 375700149 นางสาว เพชรไพรัตน์ แก้วคําพา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
887 375700150 นางสาว พัชรีน หงษ์เวียงจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
888 375700151 นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ เอมสวัสดิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
889 375700152 นางสาว รัชดา ภู่คํามี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
890 375700153 นางสาว พลอยไพลิน เรืองยะกลับ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
891 375700154 นางสาว อรพินธ์ เดชมี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
892 375700155 นางสาว เหมันต์ จันทะนาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
893 375700156 นางสาว วัชรินทร์ คํามูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
894 375700157 นางสาว จิรัชญา จันทร์เม้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
895 375800001 นาง นัฏฐิยา ตรวจนอก จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว
896 375800003 นางสาว นํ้าอ้อย ปรีชากุลทรัพย์ จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

นามสกุล สนามสอบช่ือ

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ

- หนา้ที3่6 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

897 080100001 นาย กิตติรัชส์ จํานงค์ใจ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
898 080100151 นางสาว ณัฐสุดา ไตรยงค์ คณิตศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 080100001
899 130100454 นางสาว สุธิดา หลวงมูล คณิตศาสตร์ ถึง 780100006
900 170100028 นางสาว จันทรา มีนา คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 37
901 170100034 นางสาว วินิดา เจิมรอด คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
902 170100071 นาย ภูมน พรหมสังคหะ คณิตศาสตร์ ตําบลคลองคะเชนทร์  
903 170100121 นาย ฐิติพงศ์ นาแซง คณิตศาสตร์ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
904 170100172 นาย ณัฐวีร์ ชัยชนะพีระกุล คณิตศาสตร์ อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 227
905 170100204 นางสาว สุดารัตน์ คําดํา คณิตศาสตร์
906 210100029 นางสาว สิทธิพร เอนกพงษ์ คณิตศาสตร์
907 210100336 นางสาว นิตยา พุทธปัญญา คณิตศาสตร์
908 230100176 นางสาว อริสา ศรีลํา คณิตศาสตร์
909 290100052 นางสาว พชรพรรณ อ้ึงศรีวงษ์ คณิตศาสตร์
910 380100011 นางสาว พรสวรรค์ นาคเมฆ คณิตศาสตร์
911 380100029 นางสาว นุสรา เนตรภู่ คณิตศาสตร์
912 380100052 นางสาว ฐสิตา ตุ้มสุข คณิตศาสตร์
913 380100053 นางสาว รุ่งนภา บุญช่วย คณิตศาสตร์
914 380100074 นาง ภัณฑิรา ช่างพินิจ คณิตศาสตร์
915 400100017 นางสาว มุธิตา ชะดาจันทร์ คณิตศาสตร์
916 400100018 นางสาว พรไพลิน พ่วงเฟ่ือง คณิตศาสตร์
917 400100146 นาย จักรพันธ์ โพพริก คณิตศาสตร์
918 510100086 นางสาว สิริกุล จุลพันธ์ คณิตศาสตร์
919 760100036 นาง ธนิตา เอกธวัชชัย คณิตศาสตร์
920 760100037 นาย ชนัตธาม เอกธวัชชัย คณิตศาสตร์
921 780100006 นางสาว บุษยมาศ ขันลุน คณิตศาสตร์

สนามสอบ

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

- หนา้ที3่7 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

922 170200065 นางสาว จักขุมา สมเกียรติยศ ภาษาไทย ภาษาไทย
923 170200174 นาย สมเกียรติ พิณเขียว ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 170200065
924 170200425 นาย ปารเมศ ขําไชโย ภาษาไทย ถึง 720200006
925 170200439 นางสาว จิราพร ชายเพ็ชร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
926 170200522 นางสาว พนิดา ช่ังทอง ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 020300293
927 230200088 นาย อัษฎาวุฒิ ต่ายทอง ภาษาไทย ถึง 260300026
928 280200205 นางสาว ปิยนารถ เมืองโคตร ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 38
929 380200008 นางสาว ธัญญากานต์ ผิวมาลี ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
930 380200050 นางสาว นิวดี เช้ือปู่คง ภาษาไทย ตําบลคลองคะเชนทร์  
931 720200006 นางสาว ปัทมกานต์ ผลกัน ภาษาไทย อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
932 020300293 นาย รชานนท์ เพ็งแตง ภาษาอังกฤษ อาคาร 2   ช้ัน 2   ห้อง 228
933 030300081 นางสาว บุศรินทร์ อัตชู ภาษาอังกฤษ
934 090300206 นางสาว อรทัย นามวิชัย ภาษาอังกฤษ
935 130300433 นางสาว กัลยรัตน์ บุญพรประเสริฐ ภาษาอังกฤษ
936 170300001 นางสาว ปัทมา ทองมาก ภาษาอังกฤษ
937 170300054 นางสาว รานี ยิ้มประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ
938 170300289 นาย ณัฐพล แซ่ลี ภาษาอังกฤษ
939 170300343 นางสาว อุทัยวรรณ ถกลกวิน ภาษาอังกฤษ
940 170300373 นาย อรรถพล ก้อนแก้ว ภาษาอังกฤษ
941 230300034 นาย ราเมศร์ รอดย้ิม ภาษาอังกฤษ
942 230300040 นางสาว ศศิธร ศรีนาราง ภาษาอังกฤษ
943 230300059 นางสาว กุลนัฐ กล่ินเกล้ียง ภาษาอังกฤษ
944 230300079 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองทัย ภาษาอังกฤษ
945 260300011 นางสาว กมลวรรณ สวนสง่า ภาษาอังกฤษ
946 260300026 นางสาว พิมลพรรณ ปัญญาปิง ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที3่8 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

947 290300005 นางสาว สุนิสา มิ่งสมร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
948 380300062 นางสาว พัชราวรรณ กงพุฒ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 290300005
949 380300073 นางสาว กุลธิดา เอี่ยมอาจ ภาษาอังกฤษ ถึง 670300061
950 600300028 นางสาว ปริยาภัสร์ พลสงฆ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
951 670300061 นางสาว อัญชลี ฉัตรแก้ว ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 050500085
952 050500085 นางสาว ผัลย์ศุภา ต้องกระโทก ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น
953 230600003 นางสาว ณัฐฐินันท์ หนองหลวง ภาษาญี่ปุ่น เลขประจําตัวสอบ 230600003
954 141400121 นาย นพกร โนจา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
955 211401020 นางสาว วันเพ็ญ เมืองช้าง วิทยาศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 141400121
956 381400041 นางสาว อุมาพร ขุนชัย วิทยาศาสตร์ ถึง 381400254
957 381400042 นางสาว นิภาวรรณ สังข์แสง วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 39
958 381400047 นางสาว นุจรินทร์ อินทร์งาม วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
959 381400067 นางสาว สุภาพร จันเรือง วิทยาศาสตร์ ตําบลคลองคะเชนทร์  
960 381400074 นางสาว วณิชชา ทองดี วิทยาศาสตร์ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
961 381400076 นางสาว ปราณี ไชยวุฒิ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 231
962 381400090 นางสาว ธนิษฐา พรเณร วิทยาศาสตร์
963 381400103 นางสาว วิไลลักษณ์ กันน้อย วิทยาศาสตร์
964 381400105 นางสาว ปรียารัตน์ บุญผ่อง วิทยาศาสตร์
965 381400112 นาย อภิรักษ์ โลหะนี วิทยาศาสตร์
966 381400145 นางสาว อังคณา สุขพัฒน์ วิทยาศาสตร์
967 381400151 นางสาว พนมวรรณ เฟ่ืองฟู วิทยาศาสตร์
968 381400165 นางสาว โยธกา เจียมศรีชัย วิทยาศาสตร์
969 381400193 นางสาว สุวิมล แก้วกําเนิด วิทยาศาสตร์
970 381400238 นางสาว จิตรา สุขสมัคร วิทยาศาสตร์
971 381400254 นางสาว จารุวรรณ ศิริไกรวัฒนาวงค์ วิทยาศาสตร์

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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972 381400261 นางสาว ศศิธร ยกศิริ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
973 381400283 นางสาว พรวิภา สายทอง วิทยาศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 381400261
974 381400314 นาย เขมภูมิ เอี่ยมอุไร วิทยาศาสตร์ ถึง 661400175
975 381400324 นางสาว จิดาภา พนมสุข วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
976 381400329 นางสาว วันเพ็ญ เพชรพงศ์ วิทยาศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 021500220
977 381400336 นางสาว วิภาดา นําพวก วิทยาศาสตร์ ถึง 171500567
978 381400370 นงสาว บุญญาภา ขันธลักษณา วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 40
979 381400371 นางสาว วิภาพร บุ่งอุบล วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
980 381400382 นางสาว อาภัสรา ศรีอินทร์ วิทยาศาสตร์ ตําบลคลองคะเชนทร์  
981 381400393 นางสาว กัญญา อินทร์ยอด วิทยาศาสตร์ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
982 381400398 นางสาว กิติมาภรณ์ ดวงเนตร วิทยาศาสตร์ อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 232
983 521400037 นาย ณัทฐพล ภู่ระหงษ์ วิทยาศาสตร์
984 661400175 นาย ไกรสร กระดังงา วิทยาศาสตร์
985 021500220 นางสาว นุชศรา สงค์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
986 021500285 นางสาว เรืองศิริ อยู่ยืด วิทยาศาสตร์ทั่วไป
987 091500136 นาย วรากร ทับทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
988 091500176 นางสาว ลลิตวดี เขียวสวาท วิทยาศาสตร์ทั่วไป
989 091500599 นางสาว ปาริชาติ ช่วยคูณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
990 091500979 นางสาว นิโลบล ทีสุ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
991 101500092 นางสาว พรสุดา สุขดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
992 171500028 นางสาว สุภาวดี บุญคง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
993 171500225 นางสาว พรทิพย์ ทันเที่ยง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
994 171500297 นางสาว ดารณี บัวทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
995 171500418 นางสาว นัฐวรรณ ทิพย์เนตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
996 171500567 นางสาว สุกัญญา พรรณราย วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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997 171500579 นาย นพดล หิรัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
998 171500734 นางสาว โสรญา สมบุญยอด วิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 171500579
999 171500763 นาย ณัฐวุฒิ ชูจิตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถึง 231500374
1000 231500014 นางสาว สุดารัตน์ แสงหิรัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบท่ี 41
1001 231500027 นางสาว จิดาภา เลือดทหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1002 231500028 นางสาว มณฑิตา โตเทศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ตําบลคลองคะเชนทร์  
1003 231500060 นางสาว อัญชลี อยู่สินไชย วิทยาศาสตร์ทั่วไป อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1004 231500064 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มาริษา หวานลํ้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 233
1005 231500069 นาง วิลัยพร โรวาท วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1006 231500084 นางสาว มาริษา คงสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1007 231500119 นางสาว ฐิติมา พูลทรัพย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1008 231500120 นางสาว ขนิษฐา ชมช่ืน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1009 231500148 นางสาว สุกัญญา สุขขัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1010 231500176 นาย พิสิฐธ์ชัย หังสพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1011 231500179 นางสาว ปาริฉัตต์ นํ้าใจเย็น วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1012 231500197 นางสาว ละอองทิพย์ มีทรัพย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1013 231500247 นางสาว สุพรรณี นุ่นป้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1014 231500278 นางสาว ปรียาอร เถื่อนช่ืน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1015 231500296 นางสาว ปราณี สายหลง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1016 231500303 นางสาว ปาลิดา จบศรีฎ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1017 231500309 นางสาว ปรวี แสงชาติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1018 231500327 นางสาว ณัฏฐณิชา กองจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1019 231500328 นางสาว พนิดา ดีภู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1020 231500335 นางสาว ชุติมา เอี้ยนไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1021 231500374 นางสาว ศิริวรรณ บุญนาคง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
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1022 231500406 นาง ศศิมา สงวนทรัพย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
1023 231500419 นางสาว ธนาภรณ์ โพธิ์เบ้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 231500406
1024 231500449 นางสาว จิราภรณ์ พลศิริชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถึง 601500416
1025 231500496 นางสาว พลอยไพลิน วะรุตะมะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์
1026 231500516 นางสาว ระวิวรรณ กุลทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 081600030
1027 231500570 นาง คํานึง บุญอุ้ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ถึง 331600011
1028 231500573 นางสาว ณิชาภัทร เพ็ชรอําไพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องสอบท่ี 42
1029 231500586 นางสาว สิริขวัญ วิริตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1030 231500594 นางสาว กชกร คงเพชรดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ตําบลคลองคะเชนทร์  
1031 231500600 นาง วิมลรัตน์ ศรีสุขเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1032 291500143 นางสาว วลัยลักษณ์ โสภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 235
1033 291500497 นางสาว กนกกร ธีระกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1034 291500582 นางสาว ธนารัตน์ บุญโสภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1035 401500149 นางสาว ปาราวี จันทร์ชาวนา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1036 401500151 นางสาว ฐิติรัตน์ วันกลม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1037 401500166 นางสาว ทับทิม หล่ิมบางอิฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1038 401500242 นางสาว ชลธิชา วงษ์โคคุ้ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1039 601500054 นางสาว เขมณาภาภรณ์ เม่นสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1040 601500416 นางสาว เทมสุดา โพธ์ิวัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1041 081600030 นาย ภัทร ทรงบัวผัน ฟิสิกส์
1042 171600010 นาง ธาดารัตน์ พันธ์หิง ฟิสิกส์
1043 171600038 นางสาว ศิณีนาจ ชมช่ืน ฟิสิกส์
1044 231600013 นาย ขจรศักดิ์ มั่นศรี ฟิสิกส์
1045 231600014 นางสาว พิชามญช์ุ ชิดดี ฟิสิกส์
1046 331600011 นางสาว ปภัสรา ขวัญหอม ฟิสิกส์
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1047 381600002 นางสาว ขนิษฐา บุญยัง ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
1048 381600033 นางสาว เฟ่ืองฟ้า แก้วกสิกรรม ฟิสิกส์ เลขประจําตัวสอบ 381600002
1049 501600012 นางสาว สุฑามาศ เจ้าเจ็ด ฟิสิกส์ ถึง 641600030
1050 521600010 นาย ธุวชิต สุขสวัสดิ์ ฟิสิกส์ เคมี
1051 521600016 นางสาว ธันย์จิรา สิทธิไกรสรณ์ ฟิสิกส์ เลขประจําตัวสอบ 131700005
1052 641600030 นาย นพฤทธ์ิ ฤทธิ์รอด ฟิสิกส์ ถึง 641700021
1053 131700005 นางสาว ทิวาพร โพธิ์โต เคมี ชีววิทยา
1054 501700028 นาย ธนภัทร พรรณราช เคมี เลขประจําตัวสอบ 061800115
1055 641700021 นางสาว เจตสุภา พฤกษะวัน เคมี ถึง 781800021
1056 061800115 นาง ณิชาดา รอดกําเหนิด ชีววิทยา ห้องสอบท่ี 43
1057 171800006 นางสาว สุทธิรัตน์ สุทธิ ชีววิทยา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1058 171800061 นางสาว ธนัชพร มณีโชติ ชีววิทยา ตําบลคลองคะเชนทร์  
1059 171800080 นางสาว จุฬาลักษณ์ ปราบสมรชัย ชีววิทยา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1060 171800139 นางสาว นภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์ ชีววิทยา อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 236
1061 231800002 นาย พงศ์ธร หมายมั่น ชีววิทยา
1062 231800005 นางสาว เนตรชนก งามอ่อน ชีววิทยา
1063 231800007 นางสาว จิตตราภรณ์ ยางเขียว ชีววิทยา
1064 231800010 นางสาว สิริพร ขวัญคุ้ม ชีววิทยา
1065 231800011 นางสาว ลําดวน เมฆชะอุ้ม ชีววิทยา
1066 231800019 นางสาว ดารารัตน์ ยี่ค้ิว ชีววิทยา
1067 291800017 นาย จักรกฤษณ์ ดีมั่น ชีววิทยา
1068 291800022 นาย โรจนศักดิ์ สุขเรือง ชีววิทยา
1069 291800039 นางสาว วลีพร โกมล ชีววิทยา
1070 601800002 นาย สาธิต แตงอ่อน ชีววิทยา
1071 781800021 นางสาว ชมพูนุท จํานงค์ ชีววิทยา
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หรือสาขาวิชาเอก

1072 032000228 นางสาว สลิลทิพย์ สุทธิชาติ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
1073 032000232 นาย นาวิน ธิราเพียร สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 032000228
1074 102000055 นางสาว สริตา นรัญรักษ์ สังคมศึกษา ถึง 782000087
1075 142000477 นาย อดิศักดิ์ กันทะษา สังคมศึกษา สุขศึกษา
1076 172000199 นางสาว นารีรัตน์ ปรีเปรม สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 022600025
1077 172000308 นางสาว สรัลพร ภู่เมือง สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 44
1078 172000342 นาย กาญจนะ อานทอง สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1079 232000272 นางสาว กาณดา สะทองเทียน สังคมศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
1080 232000291 นาย ธนาวุฒิ โคตรมูล สังคมศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1081 382000048 นางสาว รุจิรา เขียวสอาด สังคมศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 237
1082 382000183 นางสาว อรทัย นุศาสตร์ สังคมศึกษา
1083 382000245 นาย ชัยยุทธ หญ้าเรืองฤทธิ์ สังคมศึกษา
1084 402000069 นางสาว อิสราพร ภู่กลัด สังคมศึกษา
1085 402000142 นางสาว สุนันทา จันสิริ สังคมศึกษา
1086 402000151 นาง วีรวรรณ หว่างแสง สังคมศึกษา
1087 402000168 นางสาว สุวิตรา ศรีจันทร์ สังคมศึกษา
1088 402000173 นางสาว นัฐกมล แก้วเกษศรี สังคมศึกษา
1089 642000172 นางสาว จีรนันท์ จันทร์เสวก สังคมศึกษา
1090 662000001 นางสาว พิมวิภา จันทร์วิลัย สังคมศึกษา
1091 782000004 นางสาว ปทุมมาศ แก่นสารดี สังคมศึกษา
1092 782000031 นางสาว บังอร ค่ายชัยภูมิ สังคมศึกษา
1093 782000066 นางสาว วณิชชา จุฑาคุปต์ สังคมศึกษา
1094 782000087 นางสาว เสาวลักษณ์ ดีประเสริฐ สังคมศึกษา
1095 292000170 นางสาว ฉัตราภรณ์ ชาติชํานาญ สังคมศึกษา
1096 022600025 นางสาว พลอยพิชชา อินอําพันธ์ สุขศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

- หนา้ที4่4 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1097 052700133 นาย ณัฐพงษ์ นาถมทอง พลศึกษา พลศึกษา
1098 172700050 นาย อนุรักษ์ นวมเขียน พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 052700133
1099 172700144 นางสาว ศิริลักษณ์ เขียวแก้ว พลศึกษา ถึง 782700005
1100 172700160 นางสาว ฐิติมา แก้วเมือง พลศึกษา ดนตรี/ดนตรีศึกษา
1101 172700408 นางสาว วันทนี ยอดปัญญา พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 172800009
1102 172700439 ว่าที่ร้อยตรี สุวินัย น่ิมอิ่ม พลศึกษา ถึง 382800058
1103 172700555 นาย ปรัชญา แสงนา พลศึกษา ห้องสอบท่ี 45
1104 172700690 นางสาว นันทนา ขําตา พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1105 172700692 นาย ณัฐพงษ์ เอี่ยมรอด พลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
1106 172700721 นางสาว ณัฐมล โพธา พลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1107 212700017 นาย วิษณุ สังข์เมือง พลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 3   ห้อง 238
1108 232700094 นาย พงศ์ภัชชา กุลเมธีปาลศิริ พลศึกษา
1109 402700106 นาย วิสันต์ กล่ินเทศ พลศึกษา
1110 642700090 นางสาว มินตรา สนผา พลศึกษา
1111 752700038 นาย กฤตเมธ บุตรที พลศึกษา
1112 772700172 นาย พีรวัส สุบินดี พลศึกษา
1113 782700005 นางสาว สุภาพร ใจชื้น พลศึกษา
1114 172800009 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทรมณี ดนตรี/ดนตรีศึกษา
1115 172800099 นาย วีรพล สุขดิบ ดนตรี/ดนตรีศึกษา
1116 382800058 นาย ธิติ จึงประเสริฐ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

- หนา้ที4่5 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1117 232900009 นาย อนุชิต จันทร์ย้อย ดนตรีไทย ดนตรีไทย
1118 232900010 นาย พรภวิทย์ พ่วงสุข ดนตรีไทย เลขประจําตัวสอบ 232900009
1119 232900017 นางสาว สิริกร เกิดเข้ม ดนตรีไทย ถึง 232900057
1120 232900018 ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช รู้อยู่ ดนตรีไทย นาฏศิลป์
1121 232900025 นางสาว ชลรดา วิริยะ ดนตรีไทย เลขประจําตัวสอบ 173200070
1122 232900042 นาย ไชยเชษฐ วรนุช ดนตรีไทย ถึง 403200023 
1123 232900057 นาย สุรสิทธิ์ ใจดี ดนตรีไทย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
1124 173200070 นางสาว เพชรรัตน์ พานทวีป นาฏศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 063500019
1125 403200023 นางสาว เพ็ญประภา ปัญญาใส นาฏศิลป์ ถึง 403500111
1126 063500019 นางสาว พรนิภา แก้ววนั อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์)
1127 173500066 นาย ธีรพงษ์ ท่าสะอาด อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 643700012
1128 173500068 นาย วรากร ดอกอินทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา
1129 173500069 นาย ชรินทร์ พุ่มพวง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 174200048
1130 213500026 นาย ณัฐกิตติ์ ศรีประมงค์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 494200020
1131 213500041 นาย วงศพัชญ์ พันธ์สิริโรจ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ คอมพิวเตอร์
1132 233500014 นาย คุณานนต์ อินทร์ธนู อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจําตัวสอบ 094600174
1133 293500008 นาย นิรันดร์ เดือนพงษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ถึง 174600093
1134 403500004 นาย สุริศักดิ์ สุขแพทย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบท่ี 46
1135 403500111 นาย พิสุทธิ์ สระทองหย่อม อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1136 643700012 นาย สาโรช เนาว์ประดิษฐ์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ตําบลคลองคะเชนทร์  
1137 174200048 นาย เสนีย์ แย้มโพธิ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1138 494200020 น.ส. นราภรณ์ สุขแก่น ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 4   ห้อง 241
1139 094600174 นางสาว สรารัตน์ ดวงดาว คอมพิวเตอร์
1140 174600006 นาง พิรานันท์ สิทธิวรรณรัตน์ คอมพิวเตอร์
1141 174600093 นาย อภิชาติ ต้นกิ่ง คอมพิวเตอร์

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

สนามสอบ

- หนา้ที4่6 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1142 174600207 นาย วันชนะ อิ่มใจกล้า คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
1143 174600306 นาย วิชาญ ลูกแก้ว คอมพิวเตอร์ เลขประจําตัวสอบ 174600207
1144 174600477 นางสาว ประภาพร พวงไทย คอมพิวเตอร์ ถึง 784600035
1145 174600512 ว่าทีร้อยตรี ยุทธภูมิ ทองสรวง คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 47
1146 174600537 นาย จิรวัฒน์ สมัครเขตการณ์ คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1147 174600621 นางสาว นพรัตน์ เครือกลัด คอมพิวเตอร์ ตําบลคลองคะเชนทร์  
1148 234600011 นาย ทรงพล บุญมี คอมพิวเตอร์ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1149 234600055 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กมลวรรณ สารสม คอมพิวเตอร์ อาคาร 2   ช้ัน 4   ห้อง 242
1150 234600176 นางสาว เจนจิรา ปานแอ๊ต คอมพิวเตอร์
1151 234600210 นางสาว ลัดดา แก้วเทศ คอมพิวเตอร์
1152 234600223 นาย อัฐวุฒิ จอมทอง คอมพิวเตอร์
1153 384600012 นาย ดิศรณ์ สามัญตระกูล คอมพิวเตอร์
1154 384600015 นางสาว รัชฏพร จันทรา คอมพิวเตอร์
1155 384600023 นางสาว นลินี ใจเจริญ คอมพิวเตอร์
1156 384600160 นางสาว วมลพันธ์ สุภาวะ คอมพิวเตอร์
1157 384600165 นางสาว ทรีพัต กรพรหม คอมพิวเตอร์
1158 384600194 นางสาว ดวงใจ เช้ือชัยนาท คอมพิวเตอร์
1159 384600291 นางสาว ศตเนตร ขะจาย คอมพิวเตอร์
1160 504600087 นางสาว เมธาวดี เฮียสาท คอมพิวเตอร์
1161 674600117 นาย เจษฎากร เหล่าเขตกิจ คอมพิวเตอร์
1162 694600003 นาย สรราม รอดอินทร์ คอมพิวเตอร์
1163 784600008 นางสาว นิศรา พรมนาง คอมพิวเตอร์
1164 784600035 นางสาว นริศรา แพ่งกล่ิน คอมพิวเตอร์

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

- หนา้ที4่7 -



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1165 095000117 นาย ธนายุทธ พิมพ์ต้น เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
1166 175100002 นาย กิตติ เจาะจง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจําตัวสอบ 095000117
1167 405400023 นาย วัชรวิทย์ เทียนป้อม คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
1168 175600222 นางสาว ณัฐธยาน์ วรกาล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 175100002
1169 115700176 นาย กรีวิชย์ คชลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
1170 175700600 นางสาว ปวีณ์นุช สุขกล่ิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 405400023
1171 175700610 นางสาว พัชริดา สมคําปา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
1172 175700618 นางสาว อมรรัตน์ นิลวัฒน์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 175600222
1173 175700703 นางสาว นาตยา มธุรส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

1174 175700739 ว่าที่ ร.ต.หญิง วงเดือน คุ้มภัยสวัสดิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 115700176
1175 175700765 นางสาว ธัญญรัตน์ จ่ันมั่น ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ถึง 675700257
1176 235700026 นางสาว ธนิดา เง่าลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 48
1177 235700075 นางสาว ดวงพร คุ้มนวล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
1178 235700150 นาง ศันสนีย์ ภู่คํามี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ตําบลคลองคะเชนทร์  
1179 295700132 นางสาว ศิวาพร สมทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1180 385700057 นางสาว กนกวรรณ เรืองยศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 2   ช้ัน 4   ห้อง 243
1181 385700110 นางสาว นพรัตน์ ศรีโสภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
1182 385700186 นางสาว พิชาภัค กล้วยหอมทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
1183 405700029 นางสาว จุฑาทิพย์ หงษ์ดวง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
1184 605700112 นางสาว วราภรณ์ สนสกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
1185 645700249 นางสาว กุลธาดา จันทร์ศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
1186 675700257 นางสาว นิภาพร ศรีสุนทร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ
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กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1187 235900002 นางสาว อัฐภิญญา เจนเขตการ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์
1188 056000025 นางสาว กมลทิพย์ สร้อยสน การเงิน/การบัญชี เลขประจําตัวสอบ 235900002
1189 176000018 นางสาว อรวลัญช์ น้อยสมวงษ์ การเงิน/การบัญชี การเงิน/การบัญชี
1190 786000003 นาย ดนัยภัทร ดีมี การเงิน/การบัญชี เลขประจําตัวสอบ 056000025
1191 786000110 นางสาว วรัญญา จุลระกะ การเงิน/การบัญชี ถึง 786000110
1192 096800006 นางสาว ปนิษา ไวยวงษ์ การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ
1193 787100005 นางสาว กัลย์สุดา ศรีสังข์ กายภาพบําบัด เลขประจําตัวสอบ 096800006
1194 787100008 นางสาว พิมพ์ชนก เขียวเขนิ กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
1195 787100123 นาย นาวิน นาคดี กายภาพบําบัด เลขประจําตัวสอบ 787100005
1196 787300038 นางสาว เนตรชนก ศรีเครือแก้ว จิตวิทยาคลินิก ถึง 787100123
1197 787400114 นางสาว หัทยาภรณ์ วะรุตะมะ เเพทย์แผนไทย จิตวิทยาคลินิก
1198 787400432 นาย วุฒิชัย สุขอยู่ เเพทย์แผนไทย เลขประจําตัวสอบ 787300038
1199 787400450 นางสาว วรรณภา ธรรมบวร เเพทย์แผนไทย เเพทย์แผนไทย
1200 787400650 นางสาว เสาวลักษณ์ เหลืองทอง เเพทย์แผนไทย เลขประจําตัวสอบ 787400114

ถึง 787400650
ห้องสอบท่ี 49
สนามสอบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ตําบลคลองคะเชนทร์  
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
อาคาร 2   ช้ัน 4   ห้อง 244

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจําตัวสอบ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สนามสอบ
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