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สวนสาธารณะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

                สนามสอบที่ 1  
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภ ู

            สนามสอบที่ 2 
โรงเรียนหนองบวัวทิยายน 

สาธารณสุข
จังหวัด
หนองบวัลำภ ู
ที่ว่าการอำเภอ
เมือง
หนองบัวลำภู 

ธนาคารออมสนิ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย ์

ตลาดแม่สำเนียง 

LOTUS หนองบัวลำภู 

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 วัดศรีคูณเมือง 

โรงเรียนจริยานุสรณ์ โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร 

ร้านอาหาร T BAR 

โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด ์

วัดโพธิ์ชัย วัดมหาชัย 

โรงแรมกินรีย์รีสอร์ท 

ทางไป จังหวัดเลย 

ทา
งไ

ป 
จัง

หว
ัดอ

ุดร
ธา

น ี

ทา
งไ

ป 
อำ

เภ
อศ

รีบ
ญุ

เรือ
ง 

หน่วยสอบจังหวัดหนองบัวลำภู 

การไฟฟ้า จังหวัด
หนองบวัลำภ ู

TOYOTA 
หนองบวัลำภ ู

ทางไป อุดรธาน ี

ทางไปสนามสอบ 

N 

แผนผงัสนามสอบ 

หนว่ยจดัสอบจงัหวดัหนองบวัล าภ ู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารสอบ 

อาคาร 3 
อาคารอ านวยการกลาง

ประจ าสนามสอบ 

อาคารสอบ 

อาคาร 1 

แผนผังสนามสอบท่ี 2 

โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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อาคารสอบ
 

อาคาร 6 
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อาคารสอบ อาคาร 2 
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บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 

บัน
ได

 บ
ันไ

ด 
บัน

ได
 บัน

ได
 บ

ันไ
ด 

บัน
ได

 ห้อ
งน

้ า 

ห้อ
งน

้ า 

อ านวยการกลาง
ประจ าสนามสอบ 
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ภู 

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 

ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 

ห้อง 11 ห้อง 12 ห้อง 13 ห้อง 14 

ห้อง 15  ห้อง 16 ห้อง 17 ห้อง 18 

ห้อง 19 ห้อง 20 

ห้อง 21 ห้อง 22 ห้อง 23 ห้อง 24 ห้อง 25 

ห้อง 26 ห้อง 27 ห้อง 28 ห้อง 29 ห้อง 30 ห้อง 31 

ห้อง 32 ห้อง 33 ห้อง 34 ห้อง 35 

แผนผังอาคารสอบ 

สนามสอบที่ 2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

N 



  N อาคารสอบ 

อาคาร 1 

อาคารสอบ 

อาคาร 2 
อาคารสอบ 

อาคาร 3 

แผนผังสนามสอบท่ี 1 

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู 
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อ านวยการกลางประจ า
สนามสอบ 

ช้ัน 2 

ช้ัน 1 ช้ัน 1 

ช้ัน 2 

อาคารสอบ อาคาร 1 อาคารสอบ อาคาร 2 อาคารสอบ อาคาร 3 
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ถนน หน้าโรงเรียน 
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ประตูทางเข้าโรงเรยีน ประตูทางออกโรงเรียน 

ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10 

ห้อง 4 ห้อง 5 

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 

ห้อง 15 ห้อง 16 

ห้อง 11 ห้อง 12 ห้อง 13 ห้อง 14 ห้อง 17 ห้อง 18 ห้อง 19 ห้อง 20 

แผนผังอาคารสอบ 

สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนบุาลหนองบัวล าภู 

บันได 



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

1 715600001 นางสาว เมริศา แก้วมณี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715600002 นางสาว ศศินา ธรรมวงค์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 715600001 ถึง 715800002

3 715600003 นางสาว กนกจันทร์ เตชะโกมล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ห้องสอบท่ี 1
4 715600009 นางสาว สุภาภรณ์ สนใจย่ิง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715600010 นาง อุไร รักความซ่ือ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715600011 นางสาว พรพิมล สุบิน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อ าเภอเมือง

7 715600013 นางสาว รุ่งไพลิน เพียงค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715600014 นางสาว วริศรา สายหลักค า ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1
9 715600015 นางสาว นุธิดา สุขราช ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

10 715600016 นางสาว บังอร อ่อนสะอาด ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

11 715600017 นางสาว รัชดาวรรณ นาเมฆ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 715600018 นาย ตะวัน อินเจริญ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 715600019 นางสาว สุมินทรา บุตรโคตร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 715600020 นาย สุชัญญา อ่อนเหลา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 715600021 นางสาว กานต์สิรี ค าภักดี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 715600022 นางสาว อรทัย พรมลี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 715600023 นางสาว ประภาพร หาบุญมี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 715600024 นาย จิรายุทธ ฤทธิอินทร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 715600025 นางสาว ยุภาวัลย์ นามวงษา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

20 405600020 นางสาว ชุตินันท์ สมภาวะ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

21 605600034 นาย ธราธร สิงห์โต ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

22 715800001 นาย ยุทธนา จันท ามา จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

23 715800002 นาง พิมพ์ชนก วันทวี จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712800001 นาย มงคล วงษ์วังทอง ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712800002 นาย ธีระ คิมหันต์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา 712800001 ถึง 214500004

3 712800003 นางสาว แพรวพรรณ พันธุศิริ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ห้องสอบท่ี 2
4 712800004 นาย อรรถพล อย่างสวย ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 712800006 นาย อภิชา วงศ์นาม ดนตรี/ดนตรีศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 712800007 นาย ฉัตรชัย ประกินนารี ดนตรี/ดนตรีศึกษา อ าเภอเมือง

7 712800008 นาย ธีรเดช ชัยแก้ว ดนตรี/ดนตรีศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712800009 นาย ไวทยา ศรีสุวรรณ ดนตรี/ดนตรีศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 2
9 712800010 นาย ปราโมทย์ มหาโคตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา

10 712800011 นาย ณัฐวุฒิ ชัยภักดี ดนตรี/ดนตรีศึกษา

11 712800013 นาย อนุสรณ์ ทุมชะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 712800014 นาย วิทวัส วงษ์หาจักร์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

13 712800015 นาย ขวัญ แสงพล ดนตรี/ดนตรีศึกษา

14 712800016 นาย ธวัชชัย เหง้าโอสา ดนตรี/ดนตรีศึกษา

15 712800017 นาย อภิสิทธ์ิ พรหมหลง ดนตรี/ดนตรีศึกษา

16 712800019 นาย มงคล ก่ิงของ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

17 712800020 นาย วีระพงษ์ พิมพ์โคตร ดนตรี/ดนตรีศึกษา

18 712800021 นาย ภาณุวัฒน์ จารุการ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

19 712800022 นาย ธีระพงษ์ ลาไป ดนตรี/ดนตรีศึกษา

20 382800031 นาย ทินวัฒน์ สิงห์ชัย ดนตรี/ดนตรีศึกษา

21 742800018 ว่าท่ีร้อยตรี ธนะชัย มหาอุป ดนตรี/ดนตรีศึกษา

22 113000017 นาย วรากรณ์ ผาบวิชัย ดนตรีสากล

23 094500011 นางสาว สุพรรษา รุ่งประชาเดช ทัศนศิลป์

24 214500004 นาย ภัครพงษ์ บุญเกิด ทัศนศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715700001 นางสาว อุไรพร ชัยเจริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715700003 นาง โศภิษฐ์ ศรีชนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 715700001 ถึง 715700028

3 715700004 นางสาว อรัญญา ตะวะนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 3
4 715700005 นางสาว รัชนี จิตต์จันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715700006 นาย ณัฐพงษ์ ไวยมาศ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715700007 นางสาว ดรุณี ม่วงมนตรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 715700008 นางสาว อินทิรา สิมมะลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715700009 นาง วิลัยวัลย์ หาญเชิงชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 3
9 715700010 นางสาว ทาริกา เหง้าทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 715700012 นางสาว ปาริชาติ ดอนจันลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 715700013 นางสาว มลิตา โคตรจรรยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 715700014 นางสาว เกวลี สลิดกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 715700015 นางสาว ชญาพร เมืองศูนย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 715700016 นางสาว วิภาพร สารบรรณ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 715700017 นางสาว ทัยชนก ศรีชาติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 715700018 นาย จักรี ศรีมุงคุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 715700019 นางสาว ชลดา นากา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 715700020 นางสาว จิตรัดดา พิรุด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 715700021 นางสาว ประภัสสร โนนทิง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 715700023 นางสาว อมราภรณ์ พันกุลชะโร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 715700024 นางสาว ชไมพร สุรภีร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 715700025 นาง พิมฉวี ศรีบัวภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 715700026 นางสาว วรรษมล อยู่ภักดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 715700027 นาย อุทัย สูงสันเขตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 715700028 นางสาว นุสรา มาลาพันธ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715700029 นาง เสาวภา หารชนะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715700030 ว่าท่ีร.ต.หญิง ณัฐพร ค าพวงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 715700029 ถึง 715700056

3 715700031 นางสาว ไพลิน ภาสุทธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 4
4 715700032 นางสาว สุธิดา ทาอามาตย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715700033 นางสาว อมรรัตน์ ค าภาษี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715700034 นางสาว อินทุอร สาราษฎร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 715700035 นางสาว พิฤดี ยอดสุรินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715700036 นางสาว สุภาพร กรรณลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 4
9 715700037 นางสาว วิไลลักษณ์ แก้วบุญเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 715700038 นางสาว นิภาพร แสนโคก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 715700039 นางสาว สุภาพร นามอาษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 715700040 นางสาว ยุภาภรณ์ สารักษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 715700041 นาง ศริษา ชัยค าภา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 715700042 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีถาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 715700043 นาง ฉลาด สาหล้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 715700044 นางสาว ณัฐวิภา นามบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 715700045 นางสาว รุ่งทิพย์ สุวรรณวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 715700046 นางสาว ขนิษฐา ศรีจริยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 715700047 นางสาว ธาราทิพย์ สายขุน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 715700048 นางสาว ฐิติมา ภูยาทิพย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 715700049 นางสาว จันทร์หอม ศรีวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 715700051 นางสาว อรพรรณ นามมูลน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 715700053 นางสาว ลัดดาวัลย์ มีกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 715700055 นาง นันทินี คีรีวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 715700056 นางสาว หทัยทิพย์ ทองมูล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715700057 นางสาว มะลาวรรณ์ ไวค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715700058 นาย วุฒิพงษ์ เตือนจันทร์ทึก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 715700057 ถึง 715700084

3 715700059 นาง ศศิธร สิงห์จ าเริญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 5
4 715700060 นางสาว ปราณี เสกขา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715700061 นางสาว สุชาดา เถาโต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715700062 นางสาว ฐิติพร ละดาห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 715700063 นางสาว อรอุมา สาบุ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715700065 นางสาว สุพรรณี สีแสนตอ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 5
9 715700067 นางสาว อรุณรัตน์ สิงหา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 715700068 นางสาว พิมรติกุล บัวลาด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 715700069 นางสาว วาสนา ศรีภูธร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 715700070 นาง ลัดดาวรรณ ประเสริฐไทย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 715700071 นาง อนุชธิดา บุดดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 715700072 นางสาว อรอุมา ปัญญาทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 715700073 นางสาว เพ็ญนภา ขึมสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 715700074 นางสาว สุมาลี ชินภักดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 715700075 นางสาว อมรรัตน์ โพธิทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 715700076 นางสาว พิศมัย แสนจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 715700078 นางสาว ประไพพร พรหมโคตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 715700079 นางสาว ปาริชาติ แก้วก่า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 715700080 นางสาว อัมพร จันทะฆาตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 715700081 นางสาว หน่ึงฤทัย ปัสสาค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 715700082 นางสาว สาวิตรี สีลาโท ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 715700083 นางสาว เขมจิรา สามารถ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 715700084 นาย กิตติกร ศรีภูธร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715700085 นางสาว ศิราพร บุญประคม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715700086 นางสาว นิภาพร ภูอินอ้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 715700085 ถึง 715700110

3 715700087 นางสาว ปริญณัฏฐ์ ขมสันเทียะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 6
4 715700088 นางสาว วิมล หอมน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715700089 นางสาว สุภาวดี สมณะคีรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715700090 นาง จณิสตา กรังสูงเนิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 715700091 นางสาว สุภาวดี นนทะวงศ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715700092 นาย อังกูร เหล่าทองสาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 6
9 715700093 นางสาว ฐาปนี พิสถาน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 715700094 นางสาว อุษา ไกยราช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 715700095 นางสาว ชลธิชา บุญผ่องศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 715700096 นางสาว รวิวรรณ โพธิจักร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 715700097 นาง แก้วมนู เจริญสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 715700098 นาง วันทา ภูครองทุ่ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 715700099 นางสาว ศศิภา เน่ืองชมภู ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 715700100 นางสาว กรรณิการ์ ชูช่ืน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 715700101 นางสาว สุรัตนา น้าบัณฑิต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 715700102 นางสาว นิตยา สีบุญราช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 715700103 นางสาว สุภิญญา ทายัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 715700104 นาง ธนัชญา พรมดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 715700105 นางสาว อรอนงค์ พลลี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 715700106 นางสาว ทับทิม พิมพ์โคตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 715700108 นาง อุลัยพร ป้านภูมิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 715700109 นาง รัชนก โรจน์จรุง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 715700110 นาง อารีย์ ศรีพันธบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715700112 นางสาว ภาวดี ทองอุทา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715700113 นางสาว กรรณิการ์ สร้อยศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 715700112 ถึง 715700139

3 715700114 นางสาว จุฑามาศ ฉลาดคิด ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 7
4 715700115 นาง วรรณภา ศรีเมือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715700116 นางสาว ยุภา สุขวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715700117 นางสาว ไพรินทร์ สีผา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 715700118 นาย สราวุธ ต้นกันยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715700119 นางสาว ฐิติพร สุขใจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 7
9 715700120 นางสาว วันวิสา ประวาหะนาวิน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 715700121 นาง แก้วตา หลุยส์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 715700122 นางสาว อมลวรรณ ศรีสุพรม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 715700123 นางสาว ปาลิกา พงษ์สะพัง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 715700125 นางสาว พิมพ์นิภา โพธ์ิชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 715700126 นาง ปาริกา ขามเป้ีย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 715700128 นาย อภิสิทธ์ิ ระวังชัยสงค์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 715700129 นางสาว เบญจมาภรณ์ นาคน้อย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 715700130 นาง ณฐกร ศรีหะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 715700131 นางสาว วิชุดา ศรีษะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 715700132 นางสาว อโณทัย รัตพลที ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 715700133 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เฉลิมพร พลเรือง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 715700134 นางสาว สุพรรณิกา สายสิงห์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 715700135 นางสาว นภัทรศร ศรีจันทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 715700137 นางสาว ประทุมมา ค าค้อ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 715700138 นางสาว ชลนิดา บุตรโชติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 715700139 นาง วราภรณ์ เพชรนอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715700140 นางสาว ฤทัย สารีบุตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 715700141 นางสาว นิตยา โสภาบุญ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 715700140 ถึง 095700402

3 715700142 นางสาว นิชาภา พันธ์ุสุข ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 8
4 715700143 นางสาว พิกุล พลเทพา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 715700144 นางสาว สุพรรณี พลงาม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 715700145 นาง ศิริพร ประจันพล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 715700146 นางสาว ชลธิชา อินทราบูรณะศักด์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715700147 นางสาว เตือนฤทัย รัตนวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 8
9 715700148 นางสาว วัชราภรณ์ สุวรรณศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 715700149 นางสาว วนิดา ยางศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 715700151 นางสาว พัชรีบูลย์ แสนหล้า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 715700152 นางสาว ปัทมา กองบาง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 715700153 นางสาว สิริรัตน์ พิมพ์คต ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 715700154 นางสาว อัมรินทร์ ยอดศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 715700155 นางสาว นิตยา ชาภักดี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 715700156 นางสาว เบญจวรรณ สิทธิขวา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 715700157 นางสาว เจตน์สุดา ทองขาว ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 715700158 นาง สาวิตรี นามโส ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 715700160 นาง รัชนีพร สุวรรณสนธ์ิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 715700161 นางสาว รจนา แดงลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 715700162 นางสาว ศศิธร เสนาวัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 715700163 นางสาว กรรณิการ์ ทองอาจ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 065700045 นางสาว วิไลวรรณ คูณบัวลา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 085700163 นางสาว วิภาภรณ์ ทองยา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 095700402 นางสาว อัจฉรา โชตะวัน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 115700003 นางสาว เปรมสุดา เทพวงษ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 115700086 นางสาว กานต์ชนก เบ้าทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 115700003 ถึง 575700299

3 215700030 นาง วณิชยา ชีวะพานิชย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 9
4 215700170 นางสาว ณัฏฐกานต์ เจดีย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 215700370 นางสาว คณัญภรณ์ ทองค า ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 215701084 นางสาว เดือนนภา ราตรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อ าเภอเมือง

7 215701262 นางสาว รวิวรรณ ขนชัยภูมิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 275700044 นางสาว สุวนันท์ นามศิริ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 9
9 275700064 นางสาว ภัทรสุดา พะสุนิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

10 275700111 นางสาว ศิราณี ก านา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 275700113 นางสาว วิมลรัตน์ ก้อนทอง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

12 275700258 นาย ศุภรงค์ จันนามอม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

13 275700333 นาง นันท์นภัส ทิพย์เนตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

14 445700077 นางสาว อัญชลีรัตน์ คนคล่อง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

15 555700019 นางสาว จิราวรรณ ค าโมง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

16 555700106 นางสาว พรพรรณ กลุ้มศิล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

17 555700125 นางสาว นัฎฐิกา โคตรสมบัติ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

18 555700170 นางสาว ดาหวัน แก้วศรี ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

19 555700172 นางสาว ศรารัตน์ คมจิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

20 555700192 นางสาว อนุพักษ์ ประทุมไชย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

21 555700195 นาง ชุติพันธ์ ลากุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

22 555700196 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิสาราช ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

23 555700204 นาง พัชราภรณ์ เวียงอินทร์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

24 575700240 นางสาว รัชนีกร แสนชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

25 575700299 นางสาว นริศา พิมพ์ฉิม ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 575700353 นางสาว วิชุดา บุญภูมิ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 575700364 นางสาว สุภาพร พลมิตร ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 575700353 ถึง 574200052

3 575700468 นางสาว พรรณวิษา วิวิจชัย ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบท่ี 10
4 745700252 นาย มนัส ประเชิญเช้ือ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 745700423 นาง ประหยัด มารมย์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 134200047 นาง อัมภาพันธ์ุ เอนเกษร ศิลปะ/ศิลปศึกษา อ าเภอเมือง

7 214200044 นางสาว กัญญารัตน์ ดีมา ศิลปะ/ศิลปศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 214200077 นาย นราธิป จันดาแพง ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 10
9 214200164 นางสาว อาริยา พะนาศรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา

10 274200022 นางสาว ศุภิรัตน์ นุชิต ศิลปะ/ศิลปศึกษา

11 274200029 นาย ธนาภิวัฒน์ บุญแสนแผน ศิลปะ/ศิลปศึกษา

12 274200042 นาย ไพบูลย์ พลเย่ียม ศิลปะ/ศิลปศึกษา

13 554200002 นาย จรินทร ผิวผ่อง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

14 554200026 นางสาว วราภรณ์ ไชยศรีทา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

15 574200005 นางสาว ญาสุมินทร์ เทียนค า ศิลปะ/ศิลปศึกษา

16 574200028 นางสาว สุภาพร สุขทองสา ศิลปะ/ศิลปศึกษา

17 574200052 นางสาว อัญชนา เนตรไธสง ศิลปะ/ศิลปศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710200001 นางสาว กรรณิกา ค าหวาน ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ  

2 710200002 นางสาว เสาวลักษณ์ สอนประเทศ ภาษาไทย 710200001 ถึง 710200026

3 710200003 นาย สิทธิพร วาชัยยุง ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 11
4 710200004 นาย ธนาธิป ลาดบัวขาว ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710200005 นางสาว จุฬารัตน์ เข่ียงสถุ่ง ภาษาไทย ต าบลหนองบัว 

6 710200006 นางสาว อรทัย ธิตะเชียง ภาษาไทย อ าเภอเมือง

7 710200007 นางสาว พรพรรณ วงษ์ตรีศรี ภาษาไทย จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710200008 นางสาว วิภาวี สุพรรณ ภาษาไทย อาคาร 3 ช้ัน 1 ห้อง 11
9 710200009 นางสาว ศยามล กัณหา ภาษาไทย

10 710200010 นางสาว มินตรา วัสสา ภาษาไทย

11 710200011 นางสาว ภาวิณี ม่ันทอง ภาษาไทย

12 710200012 นาง ปนัดดา พิมพา ภาษาไทย

13 710200013 นางสาว รุ่งอรุณ สุปัญญา ภาษาไทย

14 710200014 นางสาว พัชราพร พุกอินทร์ ภาษาไทย

15 710200015 นางสาว ประวีณา นามแสง ภาษาไทย

16 710200016 นางสาว อรณี เงาปัชชา ภาษาไทย

17 710200017 นางสาว จุไรรัตน์ พิมพิศาล ภาษาไทย

18 710200018 นางสาว รัชนี สุทธิสาร ภาษาไทย

19 710200019 นางสาว พัชราภรณ์ ผาเนตร ภาษาไทย

20 710200021 นางสาว กษรินทร์ สินธุแสง ภาษาไทย

21 710200022 นางสาว รุ้งลาวัลย์ โสพรมมา ภาษาไทย

22 710200023 นาย ณัฐพงษ์ ศรีภาบุญ ภาษาไทย

23 710200024 นาง วชิรา ภาศิริ ภาษาไทย

24 710200025 นางสาว ขวัญชีวา อุ่นนาแซง ภาษาไทย

25 710200026 นางสาว ทิพย์วัลย์ เทพา ภาษาไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710200027 นางสาว จตุพร สุวรรณเกษี ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ  

2 710200028 นางสาว อรกัญญา เจริญ ภาษาไทย 710200027 ถึง 710200058

3 710200029 นางสาว สายฝน เจริญ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 12
4 710200030 นาย ปรัชญา มงคลเคหา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710200031 นางสาว การะเกด ชาวดร ภาษาไทย ต าบลหนองบัว 

6 710200033 นาง จุฬามณี ค าบุญยอ ภาษาไทย อ าเภอเมือง

7 710200034 นางสาว ชฎาลักษณ์ ประทุมชัย ภาษาไทย จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710200035 นางสาว ยุวดี กันยามิน ภาษาไทย อาคาร 3 ช้ัน 1 ห้อง 12
9 710200036 นาย จิระนัฐ มูลทา ภาษาไทย

10 710200038 นาย อภิสิทธ์ิ บุตรโคตร ภาษาไทย

11 710200039 นางสาว ปภาวรินทร์ ศิริดล ภาษาไทย

12 710200041 นางสาว สุภาพร เมืองสนท์ ภาษาไทย

13 710200044 นางสาว ปวริศา ศรีสันต์ ภาษาไทย

14 710200045 นางสาว ศรัญยา ภูก่ิงผา ภาษาไทย

15 710200046 นางสาว พูลทรัพย์ พิมคีรี ภาษาไทย

16 710200047 นางสาว ธันยนันท์ ตรีศาสตร์ ภาษาไทย

17 710200048 นางสาว เหมันต์วรรษา บุญหาญ ภาษาไทย

18 710200049 นางสาว นิธินัน ท้าวพา ภาษาไทย

19 710200050 นางสาว ชมพูนุท หลานวงศ์ ภาษาไทย

20 710200051 นางสาว สุภาภรณ์ สีทานี ภาษาไทย

21 710200052 นางสาว จุฬารัตน์ เท่าบุรี ภาษาไทย

22 710200054 นางสาว อุไรวรรณ ท าคันที ภาษาไทย

23 710200055 นางสาว ดวงตา รักพักดี ภาษาไทย

24 710200057 นาย วินัย ซ้อนหา ภาษาไทย

25 710200058 นางสาว วันวิสา ศิริดล ภาษาไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710200059 นางสาว เจวลีย์ ดากรุง ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ  

2 710200060 นางสาว ธณกนก สิงห์ดา ภาษาไทย 710200059 ถึง 550200126

3 710200061 นาย วีรยุทธ โคตะค า ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 13
4 710200063 นางสาว นันทิยา สมมา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710200066 นาย ชินกรณ์ หูตาชัย ภาษาไทย ต าบลหนองบัว 

6 710200067 นาย สัตยา ชุมภูปิก ภาษาไทย อ าเภอเมือง

7 710200068 นางสาว พรรณนิภา วุฒิเสน ภาษาไทย จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710200070 นาย อิสระพงศ์ แสนลูกทอง ภาษาไทย อาคาร 3 ช้ัน 1 ห้อง 13
9 030200177 นางสาว บุษบา วรบุตร ภาษาไทย

10 090200112 นางสาว รติมา หงษ์ชุมแพ ภาษาไทย

11 090200255 นาย จิรวัฒน์ สิทธิธรรม ภาษาไทย

12 170200312 นาย วุฒิพงษ์ พระราษี ภาษาไทย

13 210200364 นางสาว วารี สมพงษ์เวช ภาษาไทย

14 210200440 นางสาว พิชามล ชัยวงษ์ ภาษาไทย

15 210200448 นาย บริพัตร ลาดบัวขาว ภาษาไทย

16 210200600 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วพล ภาษาไทย

17 270200065 นางสาว ศิรินาถ ทิพย์ทอง ภาษาไทย

18 510200061 นางสาว ศิราณี วรศรี ภาษาไทย

19 550200008 นางสาว กุสุมา วรสารศิริ ภาษาไทย

20 550200025 นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู ภาษาไทย

21 550200027 นางสาว ศุภมาศ วิพาทิน ภาษาไทย

22 550200028 นาง วิชุดา พากุล ภาษาไทย

23 550200029 นางสาว ปริศณา ลีแก้ว ภาษาไทย

24 550200118 นางสาว พัชรี อ่อนพิมพ์ ภาษาไทย

25 550200126 นางสาว กฤติยา ท้าวพิมพ์ ภาษาไทย



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 570200190 นาย ศิริศักด์ิ อ่อนอ าพันธ์ ภาษาไทย เลขประจ าตัวสอบ  

2 570200191 นางสาว ขวัญชนก ตุ้มสีคูณ ภาษาไทย 570200190 ถึง 060500118

3 570200211 นาย อ านาจ นาสวัสด์ิ ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 14
4 570200256 นางสาว นัยนา สารีคาน ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 740200101 นางสาว จุฬารัตน์ เสนาชัยน้อย ภาษาไทย ต าบลหนองบัว 

6 740200191 นางสาว วัชรา วงศ์เชียงยืน ภาษาไทย อ าเภอเมือง

7 740200201 นางสาว รัชนีกร อิภา ภาษาไทย จังหวัดหนองบัวล าภู

8 060500118 นางสาว กุลสตรี มูลมี ภาษาจีน อาคาร 3 ช้ัน 1 ห้อง 14



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710300001 นาย ประทีป หนองเส ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  

2 710300003 นาย ปุญญพัฒน์ วงค์ไชยา ภาษาอังกฤษ 710300001 ถึง 710300031

3 710300004 นางสาว สุนัชชา ศรีนาม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 15
4 710300007 นางสาว กนกวรรณ แสงพระจันทร์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710300008 นาย สุริยา วงษา ภาษาอังกฤษ ต าบลหนองบัว 

6 710300009 นางสาว ชัญญา ตีลุ ภาษาอังกฤษ อ าเภอเมือง

7 710300010 นางสาว อาทิตยา จันทร์เพ็ญมงคล ภาษาอังกฤษ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710300011 นางสาว สิริพิมพ์ อินทร์เจริญ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 15
9 710300012 นางสาว เจนจิรา ผดาวัน ภาษาอังกฤษ

10 710300013 นางสาว ธัญวรัตน์ ม่วงกลาง ภาษาอังกฤษ

11 710300014 นาย ภาสกรณ์ ไพรวัลย์ ภาษาอังกฤษ

12 710300015 นาย วรัญญู บัวค า ภาษาอังกฤษ

13 710300016 นางสาว พัชราภรณ์ อินทร์กาย ภาษาอังกฤษ

14 710300017 นางสาว รุ่งศรีรัตน์ ชินบุตร ภาษาอังกฤษ

15 710300019 นาง คุณากร วงชาชม ภาษาอังกฤษ

16 710300022 นางสาว กิติยาณี พิมตระการ ภาษาอังกฤษ

17 710300023 นางสาว นงค์ลักษณ์ ท่ีดินด า ภาษาอังกฤษ

18 710300024 นางสาว พิตราภรณ์ พิมพ์วัน ภาษาอังกฤษ

19 710300025 นางสาว สุรีรัตน์ รัตนะวงศ์ ภาษาอังกฤษ

20 710300026 นาง จิณณพัต ชินวงศ์ ภาษาอังกฤษ

21 710300027 นางสาว สุภาภรณ์ รัตนเพ็ชร์ ภาษาอังกฤษ

22 710300028 นางสาว อรวรรณ ปัจฉิม ภาษาอังกฤษ

23 710300029 นางสาว วริษฐา เจริญชัย ภาษาอังกฤษ

24 710300030 นางสาว ชนัญชิดา ศรีเทศ ภาษาอังกฤษ

25 710300031 นางสาว กัลยา พรานเน้ือ ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710300032 นาง กานต์ชนก หวังประเสริฐสิน ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  

2 710300033 นาย ดวงกมล มาตพันนา ภาษาอังกฤษ 710300032 ถึง 710300063

3 710300034 นางสาว ฤทัยรัตน์ ปลาโมด ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 16
4 710300035 นางสาว สุกัญญา เอกตาแสง ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710300036 นางสาว ศิริรัตน์ ถูวะศรี ภาษาอังกฤษ ต าบลหนองบัว 

6 710300037 นางสาว กล่ินสุคนธ์ กุลบุตร ภาษาอังกฤษ อ าเภอเมือง

7 710300038 นางสาว จิดาภา โยชารี ภาษาอังกฤษ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710300039 นางสาว นิธิกานต์ แสงพูล ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 16
9 710300040 นาย พีรพล หม่ันกิจ ภาษาอังกฤษ

10 710300042 นางสาว กนิษฐา เหล็กกล้า ภาษาอังกฤษ

11 710300044 นาย ธีรศานต์ สัตนันท์ ภาษาอังกฤษ

12 710300045 นาย ส าเนียง ปะริโต ภาษาอังกฤษ

13 710300047 นางสาว ปิยะนุช บัวนาค ภาษาอังกฤษ

14 710300048 นาย กัมปนาท เหลาเป ภาษาอังกฤษ

15 710300049 นางสาว พรรณิษา คุณละ ภาษาอังกฤษ

16 710300050 นาย ชิษณุพงศ์ บุญไทย ภาษาอังกฤษ

17 710300051 นางสาว นุจรินทร์ ยอดประทุม ภาษาอังกฤษ

18 710300052 นาง เพียรจิต ส ารวมจิต ภาษาอังกฤษ

19 710300054 นางสาว วาสนา เหลาเป ภาษาอังกฤษ

20 710300055 นางสาว กนกวรรณ สมเสนาะ ภาษาอังกฤษ

21 710300056 นาย อนุชา สิงห์บุญมา ภาษาอังกฤษ

22 710300057 นางสาว ฐิติพร มีพันธ์ ภาษาอังกฤษ

23 710300058 นางสาว ภัชฎาพร เพียวิเศษ ภาษาอังกฤษ

24 710300062 นางสาว ธิราวรรณ ประจวบแท่น ภาษาอังกฤษ

25 710300063 นาง สุธารัตน์ วิเศษ ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710300064 นางสาว คัทยวรรณ ดวงอ่อน ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  

2 710300065 นาง ชลิตา รังคะวงษ์ ภาษาอังกฤษ 710300064 ถึง 210300690

3 710300066 นางสาว ปิยาภรณ์ ดอกนางแย้ม ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 17
4 710300068 นางสาว ยศมร ดวงตาไท้ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710300069 นาง กุสุมา นามเจิมสุข ภาษาอังกฤษ ต าบลหนองบัว 

6 710300070 นางสาว นวพร ยศธสาร ภาษาอังกฤษ อ าเภอเมือง

7 710300071 นาย อนุชา แสงสีอ่อน ภาษาอังกฤษ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710300072 นางสาว วรินทร ปัทมะรีย์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 17
9 710300073 นางสาว ทิพย์วรรณ วิเศษดี ภาษาอังกฤษ

10 710300074 นางสาว นารีรัตน์ มาตรา ภาษาอังกฤษ

11 710300075 นาย ชนะชล ไชยยันต์ ภาษาอังกฤษ

12 710300076 นาย ศุภกิจ อุ่นจิตร ภาษาอังกฤษ

13 710300077 นางสาว ดวงพลอย พลายวาส ภาษาอังกฤษ

14 710300078 นาง ธันยพร ธนะธน ภาษาอังกฤษ

15 710300079 นางสาว พรลภัส ชินศรีวงศ์กูล ภาษาอังกฤษ

16 710300080 นางสาว อภิญญา ไชยเบ้า ภาษาอังกฤษ

17 710300081 นางสาว อริสา โคตรชมภู ภาษาอังกฤษ

18 030300128 นางสาว พลอยไพลิน เจริญชัย ภาษาอังกฤษ

19 090300145 นางสาว ธนิฏฐา ธิตะปัน ภาษาอังกฤษ

20 110300023 นางสาว วิสุดา ป้านภูมิ ภาษาอังกฤษ

21 170300205 นางสาว ศิวาพร บุญประคม ภาษาอังกฤษ

22 210300140 นาย นนทะการณ์ พิศสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ

23 210300164 นาย ชนะพล ศรีโพนทอง ภาษาอังกฤษ

24 210300466 นางสาว ณัฐญา แพงพิสาร ภาษาอังกฤษ

25 210300690 นางสาว อนุชตรา สาระบูรณ์ ภาษาอังกฤษ



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 210300781 นางสาว วินันญา ป้านภูมิ ภาษาอังกฤษ เลขประจ าตัวสอบ  

2 210301060 นางสาว สุกัญญา นันทา ภาษาอังกฤษ 210300781 ถึง 020600002

3 210301088 นางสาว กวีวรรณ พุดสระแก้ว ภาษาอังกฤษ ห้องสอบท่ี 18
4 210301158 นาย วุฒิชัย พลเขตต์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 270300125 นางสาว ธัญญนันท์ ทุยเวียงเพชร์ค า ภาษาอังกฤษ ต าบลหนองบัว 

6 290300044 นางสาว นวรัตน์ ทองประภาอนันต์ ภาษาอังกฤษ อ าเภอเมือง

7 510300069 นางสาว กาญจนาพร เผ่าบ้านฝาง ภาษาอังกฤษ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 550300026 นางสาว พิมพ์ประภา โพธิจารย์ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 18
9 550300076 นางสาว สาวิตรี ป้านภูมิ ภาษาอังกฤษ

10 550300110 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ มะชะศรี ภาษาอังกฤษ

11 550300121 นางสาว ศรัญรัตน์ มีชัย ภาษาอังกฤษ

12 550300186 นางสาว กาญจนา จ าปีหอม ภาษาอังกฤษ

13 550300217 นางสาว ศรทิพย์ พรมทองดี ภาษาอังกฤษ

14 570300270 นางสาว กชกร ค าบา ภาษาอังกฤษ

15 600300006 นางสาว วิกันดา หอมลา ภาษาอังกฤษ

16 600300179 นาย ธนาคม พรมดี ภาษาอังกฤษ

17 700300015 นางสาว ศรวณีย์ เกษบุตร ภาษาอังกฤษ

18 740300048 นางสาว ชรินรัตน์ แดงนา ภาษาอังกฤษ

19 740300071 นางสาว ศิรินยา ฉิมนิล ภาษาอังกฤษ

20 020600002 นางสาว ขวัญชนก ศรีพละธรรม ภาษาญ่ีปุ่น



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 714600001 นางสาว ปริยารวี บุตรศรีภูเภา คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 714600002 นาย ณัฐพล วงษ์ชัย คอมพิวเตอร์ 714600001 ถึง 714600028

3 714600003 นางสาว พัชรา วงศ์สาขา คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 19
4 714600004 นาย สันติโชติ สุมนนอก คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 714600005 นาย นิมิตร บัวระภา คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 714600006 นางสาว นรินทร์ธร สุปัญญา คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 714600007 นางสาว วาสนา สีหะนาม คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 714600010 นางสาว สุกัญญา ศรีสุข คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 19
9 714600011 นางสาว ชญภิชา สุวรรณพรหม คอมพิวเตอร์

10 714600012 นางสาว วรัญญา ยามา คอมพิวเตอร์

11 714600013 นางสาว พุทธิดา โพธิสาร คอมพิวเตอร์

12 714600014 นาย ธนาธิป แสนชัย คอมพิวเตอร์

13 714600016 นางสาว วรรณภา หอมเหลือ คอมพิวเตอร์

14 714600017 นาย พีรพล ปวงสุข คอมพิวเตอร์

15 714600018 นางสาว พิชยา สายธนู คอมพิวเตอร์

16 714600019 นางสาว พิไลลักษณ์ จันประทักษ์ คอมพิวเตอร์

17 714600020 นาง วรรณกาญจน์ บุดดา คอมพิวเตอร์

18 714600021 นางสาว จิราวรรณ อายุคง คอมพิวเตอร์

19 714600022 นางสาว หัทยา มีโพนทอง คอมพิวเตอร์

20 714600023 นางสาว นิชาภา ศรีอุบล คอมพิวเตอร์

21 714600024 นาย กฤตไช สะพังเงิน คอมพิวเตอร์

22 714600025 นางสาว สุภาพร ทอนวงค์ยา คอมพิวเตอร์

23 714600026 นางสาว ภัทรวดี พันธุพารา คอมพิวเตอร์

24 714600027 นาย ภานุวัฒน์ ต้นสุข คอมพิวเตอร์

25 714600028 นาย ประณพ บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 714600029 นางสาว ทัศนีย์ ค าโม้ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 714600030 นางสาว ยุพาวดี นารีรักษ์ คอมพิวเตอร์ 714600029 ถึง 714600058

3 714600031 นาย วีรวัฒน์ วังหนองเสียว คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 20
4 714600032 นางสาว สุพัตรา มหาพรหม คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 714600033 นาง ประภัสสร พลต้ือ คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 714600034 นางสาว ชนัญชิดา อินทะชัย คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 714600035 นางสาว พิมพ์ผกา บู่สุข คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 714600036 นางสาว นรานันทน์ ทองผล คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 20
9 714600037 นาย พิพัฒน์พล ชานุชิต คอมพิวเตอร์

10 714600038 นาย สลักใจ อุ่นอก คอมพิวเตอร์

11 714600039 นาย สมาน บุตรโคตร คอมพิวเตอร์

12 714600040 นาย สิทธิโชค สีทานี คอมพิวเตอร์

13 714600043 นางสาว ศศิรินทร์ กาพย์ไกรแก้ว คอมพิวเตอร์

14 714600044 นาง อภิรนุช ดอนซุยแป คอมพิวเตอร์

15 714600045 นาย วชิระ ขุริมนต์ คอมพิวเตอร์

16 714600046 นาย ภพชนก ทรัพย์ทิม คอมพิวเตอร์

17 714600049 นาย วัชรพงษ์ อ่อนแก้ว คอมพิวเตอร์

18 714600050 นางสาว รัชนก แก้วขันตี คอมพิวเตอร์

19 714600051 นาย สหัชพร จิตตสุวรรณ คอมพิวเตอร์

20 714600052 นางสาว กาญจน์ฐิภา ทิบ าหลาบ คอมพิวเตอร์

21 714600053 นางสาว ชลธิชา สุกใส คอมพิวเตอร์

22 714600054 นาย ภคพณ เท่ียงพร้อม คอมพิวเตอร์

23 714600055 นางสาว สุดารัตน์ แคนติ คอมพิวเตอร์

24 714600057 นางสาว ชาริณี กอรัตน์ คอมพิวเตอร์

25 714600058 นางสาว ภัทราวดี ธนะค าดี คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 714600059 นาง นิภาพร กองสอน คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 714600060 นาย สากล ศรีบุรินทร์ คอมพิวเตอร์ 714600059 ถึง 714600091

3 714600065 นาย ยุทธสิน แสนจันทร์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 21
4 714600066 นางสาว สุทธาสินี มณีป้องสกุล คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 714600068 นางสาว อัณชญา พวงแสง คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 714600069 นางสาว มัลลิกา เขียวโสภา คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 714600071 นางสาว เยาวลักษณ์ สีหาปัญญา คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 714600072 นาย ชนะชัย ไชยชนะ คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 21
9 714600074 นางสาว จิตลัดดา บุตรอุดม คอมพิวเตอร์

10 714600075 นาย อุดรศิริ รักจันทร์ คอมพิวเตอร์

11 714600076 นาย ณัฐวุฒิ โสมาบุตร คอมพิวเตอร์

12 714600077 นางสาว จีระวรรณ เบ้าทุมมา คอมพิวเตอร์

13 714600078 นางสาว นนทพร บุตรพรหม คอมพิวเตอร์

14 714600080 นาย วุฒิชัย นาเมือง คอมพิวเตอร์

15 714600081 นาย อรรถพล ภะวะภูทะ คอมพิวเตอร์

16 714600082 นางสาว ปภาวดี ดวงประทีป คอมพิวเตอร์

17 714600083 นางสาว ณัชชากัญญ์ ศิริโนนรัง คอมพิวเตอร์

18 714600084 นาย ฐาปนัฐ หงษ์เหล่ียม คอมพิวเตอร์

19 714600085 นาย ยูกิโอ นากาจิมา คอมพิวเตอร์

20 714600086 นาย ปิยะพงษ์ ชัยสงค์ คอมพิวเตอร์

21 714600087 นางสาว ยุพเรศ ชมภูแดง คอมพิวเตอร์

22 714600088 นางสาว ทิพย์สุดา ฉวีวงศ์ คอมพิวเตอร์

23 714600089 นาย สุริยา ศาลา คอมพิวเตอร์

24 714600090 นาย กิตติพงษ์ โพธ์ิพรม คอมพิวเตอร์

25 714600091 นาย พงษ์ศักด์ิ วงษ์จูม คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 714600093 นาย นิติวัฒน์ ดุงศรีแก้ว คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 714600094 นาย ณัฏฐกิตต์ิ เล้ียงพรหม คอมพิวเตอร์ 714600093 ถึง 714600125

3 714600095 นาย ณัฐวุฒิ พนาลิกุล คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 22
4 714600096 ว่าทีร้อยตรี ถิรวัฒน์ ภูหัดนา คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 714600098 นางสาว ชยานันต์ จันทร์ขาว คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 714600101 ว่าท่ีร้อยตรี ธีราวุฒิ นาคเสน คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 714600102 นาย ศักด์ิชัย ติยะบุตร คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 714600103 นางสาว อังคณา ภูมาไชย คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 22
9 714600104 นาง เจนจิรา ราชเจริญ คอมพิวเตอร์

10 714600105 นางสาว พิกุลแก้ว มงคลช่วง คอมพิวเตอร์

11 714600106 นางสาว กนกวรรณ กลางหล้า คอมพิวเตอร์

12 714600107 นาย ฤทธ์ิณรงค์ สาฆ้อง คอมพิวเตอร์

13 714600110 นาย เอกลักส์ เมืองแสง คอมพิวเตอร์

14 714600111 นางสาว พุ่มพวง อ้วนมาตรา คอมพิวเตอร์

15 714600114 นาย ปฐวี ศาสนา คอมพิวเตอร์

16 714600115 นางสาว เสมอมาตย์ ประทุมสิทธ์ิ คอมพิวเตอร์

17 714600116 นาย ปภัสสร์วิชญ์ สุนทรศาลทูล คอมพิวเตอร์

18 714600117 นางสาว ดุจดาว พระสว่าง คอมพิวเตอร์

19 714600118 นาย นพพร ผลธุระ คอมพิวเตอร์

20 714600119 นางสาว รุ่งทิวา สารีอาจ คอมพิวเตอร์

21 714600120 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ขะพินิจ คอมพิวเตอร์

22 714600121 นางสาว กิตติญาดา เลแก้ว คอมพิวเตอร์

23 714600122 นาย ธนบดี คนใหญ่ คอมพิวเตอร์

24 714600124 นางสาว ภรพรรณ พาเตาะ คอมพิวเตอร์

25 714600125 นางสาว ศิริรัตน์ ดวงแก้ว คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 714600126 นาย บรรลือศักด์ิ แสงมิ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 024600195 นางสาว หน่ึงฤทัย นาคเพชร คอมพิวเตอร์ 714600126 ถึง 224600018

3 024600749 นางสาว พรนิภา นุชิต คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 23
4 064600077 นางสาว วิไลรัตน์ นนท์ตรี คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 064600085 นางสาว โชติรส คูณบัวลา คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 064600151 นาย สุรชาติ เศษศรี คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 064600225 นางสาว พันธ์นิภา โคตรปุ้ย คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 064600337 นางสาว ปภัทธิญา ทองกุล คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 23
9 064600378 นางสาว วนิดา เมฆวัน คอมพิวเตอร์

10 094600065 นางสาว ยุพิน วีระพันธ์ คอมพิวเตอร์

11 094600241 สิบเอก กิตติศักด์ิ พุฒละ คอมพิวเตอร์

12 094600375 นางสาว นิรัตน์ แพงน้อย คอมพิวเตอร์

13 094600445 นาย นนทวัฒน์ ชินบุตร คอมพิวเตอร์

14 094600546 นาย นนท์ตุลา ศรีสงคราม คอมพิวเตอร์

15 094600625 นางสาว กรกนก ศิริพันธ์ คอมพิวเตอร์

16 094600754 นางสาว ชิดาภา รักษาสระ คอมพิวเตอร์

17 094600882 ว่าท่ีร้อยตรี ยศกร มาลี คอมพิวเตอร์

18 094600883 นาย ธนวิทย์ นางาม คอมพิวเตอร์

19 174600285 นาย ศักดา สืบราษฎ์ คอมพิวเตอร์

20 174600674 นางสาว มัดพนา ค่อมสิงห์ คอมพิวเตอร์

21 214600059 นางสาว สุรีย์พร ชาววัง คอมพิวเตอร์

22 214600401 นาย วทัญญู พลไชย คอมพิวเตอร์

23 214600746 นาย ณัฐวัฒน์ โยฆะวัฒน์ คอมพิวเตอร์

24 214600750 นางสาว ประภัสสร มณีจันทร์ คอมพิวเตอร์

25 224600018 นาย พงษ์วิษณ์ สุจริต คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 274600027 นางสาว กนกพิชญ์ บุญเกษมสมบัติ คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 274600117 นาย ธนพล บุญไทย คอมพิวเตอร์ 274600027 ถึง 744600040

3 404600133 นาย สุวิทย์ คงช่วย คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 24
4 434600012 นาย ณัฐพล คนแรง คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 504600123 นางสาว บุษมาศ ศิริธรรม คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 514600076 นาย พลวัฒน์ ศรีสุธรรม คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 554600012 นางสาว ชนากานต์ พลบูรณ์ คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 554600064 นางสาว อารญา มินตา คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 24
9 554600084 นางสาว รัญญารัตน์ น้อยหา คอมพิวเตอร์

10 554600088 นางสาว ปภาวรินทร์ จ าปาทิ คอมพิวเตอร์

11 554600091 นางสาว วาสนา จันรอด คอมพิวเตอร์

12 554600105 นางสาว วนิดา บุดดาพันธ์ คอมพิวเตอร์

13 554600134 นางสาว เกศรา พิมพ์ภาค า คอมพิวเตอร์

14 554600157 นางสาว เพ็ญพิชญ์ชา ผลสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์

15 554600173 นางสาว อรทัย จิตรักษ์ คอมพิวเตอร์

16 554600183 นาย กฤษณะ ชัยมงคล คอมพิวเตอร์

17 554600201 นาย นพรัตน์ กรังสูงเนิน คอมพิวเตอร์

18 554600215 นาย วีระยุทธ ปุนตุง คอมพิวเตอร์

19 554600237 นางสาว ศิริรัตน์ ภูโปร่ง คอมพิวเตอร์

20 574600036 นางสาว จุฑาสินี ประโคถานัง คอมพิวเตอร์

21 574600331 นางสาว สุดารัตน์ ไชยโก คอมพิวเตอร์

22 574600469 นาย ปัญญา ภูบุญอ้วน คอมพิวเตอร์

23 574600515 นางสาว นุชจรี แก้วดวงดี คอมพิวเตอร์

24 574600731 นางสาว กัลยรัตน์ บุญขยัน คอมพิวเตอร์

25 744600040 นาย สราวุฒิ คุณแก้ว คอมพิวเตอร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 744600067 นางสาว ธิดาพร ศรีเคน คอมพิวเตอร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 744600107 นางสาว ปทุมพร ลครพล คอมพิวเตอร์ 744600067 ถึง 095000188

3 744600112 นางสาว จิราภรณ์ รัศมีเดือน คอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 25
4 744600159 นาย กันตภณ แสงมุกดา คอมพิวเตอร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 744600180 นาง ยุวดี นนทวิชัย คอมพิวเตอร์ ต าบลหนองบัว 

6 744600262 นางสาว วันเพ็ญ หลาบหนองแสง คอมพิวเตอร์ อ าเภอเมือง

7 744600319 นาย ธันยวัชร์ เอกทัศน์ คอมพิวเตอร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 784600038 นาย เกณฑ์พล ชัยรินทร์ คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 25
9 095000173 นางสาว ดอกจันทร์ รัตนวงศ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา

10 095000188 นางสาว กัณจน์กมล พาภักดี เทคโนโลยีทางการศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712700001 นาย พิทักษ์ ระภักดี พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712700002 นาย ศิริพงษ์ จันทะพันธ์ พลศึกษา 712700001 ถึง 712700029

3 712700003 นาย พงษ์สิทธ์ิ ตึงทอง พลศึกษา ห้องสอบท่ี 26
4 712700004 นาย ปฏิวัติ สุราช พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 712700005 นางสาว เนตรยา วังมหา พลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 712700006 นาย พงศกร จันทร์ศรี พลศึกษา อ าเภอเมือง

7 712700008 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงษ์ แห้วดี พลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712700009 นาย พุทธินันท์ มหามาตย์ พลศึกษา อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 26
9 712700011 นาย จักรพันธ์ แสนวังศรี พลศึกษา

10 712700013 นาย อภิชาติ ชินตุ พลศึกษา

11 712700014 นาย ธีธัช จุลวงษ์ พลศึกษา

12 712700015 นาย สุวิทย์ โม้สี พลศึกษา

13 712700016 นางสาว ศศิอัมรินทร์ พ่วงกลาง พลศึกษา

14 712700017 นาย ศุภศักด์ิ ภาศิริ พลศึกษา

15 712700018 นาย กนกพล ศรีธาวิรัตน์ พลศึกษา

16 712700019 นาย มนตรี ชัยวินิตย์ พลศึกษา

17 712700020 นาย อนุวัฒน์ เคนตา พลศึกษา

18 712700021 นาย นันทพร แก้วศรี พลศึกษา

19 712700023 นาย กิตติภูมิ แก้วค ามี พลศึกษา

20 712700024 นาย ธิรัต สุวรรณศรี พลศึกษา

21 712700025 นาย วีรศักด์ิ ศรีจันทร์ พลศึกษา

22 712700026 นาย จักรพงษ์ หงษ์สิงทอง พลศึกษา

23 712700027 นาย บารมี ดีสุวรรณ พลศึกษา

24 712700028 นาย ธีรวัฒน์ เรืองสาย พลศึกษา

25 712700029 นาย พงษ์พันธ์ โฆษิตวัชระ พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712700030 นาย วีรวัฒน์ ภูลายดอก พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712700031 นาย วุฒิไกร โพธิวงษ์ พลศึกษา 712700030 ถึง 712700057

3 712700032 นาย ศุภชัย ศรีอุทธา พลศึกษา ห้องสอบท่ี 27
4 712700033 นาย สันติ โชคบัณฑิต พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 712700034 นาย ธีรวัฒน์ ดอนชาลี พลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 712700036 นาย นครินทร์ กุลวงค์ พลศึกษา อ าเภอเมือง

7 712700038 นาย ปฏิภาณ วัดทุ่งใหญ่ พลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712700039 นางสาว ปภานัน ชาจันทร์ พลศึกษา อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 27
9 712700040 นาย ธีรศักด์ิ สาระรัตน์ พลศึกษา

10 712700041 นาย รวีโรจน์ สิงค าป้อง พลศึกษา

11 712700042 นาย อภิสิทธ์ิ ทองจันทร์ พลศึกษา

12 712700043 นาย รพีพัฒน์ เขียวอาสา พลศึกษา

13 712700044 นาย สุรชัย ทองนาค พลศึกษา

14 712700046 นาย อรรถพล ภูกองไชย พลศึกษา

15 712700047 นาย ศุภชัย อันภักดี พลศึกษา

16 712700048 นาย ธนาภณ พรมดี พลศึกษา

17 712700049 นาย ภานุวัฒน์ นันตะนัย พลศึกษา

18 712700050 นาย อนุรุทร วันมะโน พลศึกษา

19 712700051 นาย วีระพล วิสูงเล พลศึกษา

20 712700052 นาย วสันต์ สิงห์อุปโป พลศึกษา

21 712700053 นาย วรวุฒิ ศิลาวงษ์ พลศึกษา

22 712700054 นาย เอกพงษ์ สมมาตย์ พลศึกษา

23 712700055 นาย ณัฐพงษ์ สิงห์แสง พลศึกษา

24 712700056 นาย วสันต์ิ โคตรตาแสง พลศึกษา

25 712700057 นาย ศักด์ิชัย ชมชัยรัตน์ พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712700058 นางสาว สุชาวดี กรักสูงเนิน พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712700059 นาย ภาณุพงษ์ ค าโม พลศึกษา 712700058 ถึง 712700082

3 712700060 นาย ศุภศักด์ิ ปราณีสอน พลศึกษา ห้องสอบท่ี 28
4 712700061 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ พิมมะที พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 712700062 นางสาว ศิริบูรณ์ ค าพิศาล พลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 712700063 นาย ช านาญ โพธ์ิศรี พลศึกษา อ าเภอเมือง

7 712700064 นาย ฐิติ ทาผิง พลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712700065 นาย วิทวัส เย่ียมโพธ์ิศรี พลศึกษา อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 28
9 712700066 นางสาว โสภา สายสุนา พลศึกษา

10 712700067 นาย จีรวัฒน์ รัตนวรรณ พลศึกษา

11 712700068 นาย อภิสิทธ์ิ ทิพเนตร พลศึกษา

12 712700069 นาย เนติพงษ์ ระดาบุตร พลศึกษา

13 712700070 นาย วัชรากร ประเสริฐสังข์ พลศึกษา

14 712700071 นาย วันชัย ฉลุทอง พลศึกษา

15 712700072 นาย สมโภชน์ รังศรี พลศึกษา

16 712700073 นางสาว รญา พิงไธสง พลศึกษา

17 712700074 นาย วรพงษ์ พลเย่ียม พลศึกษา

18 712700075 นางสาว พิสมัย จิตราช พลศึกษา

19 712700076 นาย นัฐพล พลชา พลศึกษา

20 712700077 นางสาว มนัดดา ภูพาดหิน พลศึกษา

21 712700078 นาย สุระศักด์ิ จันประทักษ์ พลศึกษา

22 712700079 นาย วีระพล คนแรง พลศึกษา

23 712700080 นาย ลิขิต ช านาญ พลศึกษา

24 712700081 นาย ยุทธพงษ์ วันค า พลศึกษา

25 712700082 นาย พงษ์พันธ์ ศรีพระบุตร พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712700083 นางสาว สุภาภรณ์ บุญเทา พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712700084 นาย อดิศร คูณทวี พลศึกษา 712700083 ถึง 712700108

3 712700085 นาย กฤษดา พลลี พลศึกษา ห้องสอบท่ี 29
4 712700087 นาย กฤตเมธ หนูกลาง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 712700088 นาย ภาคิน อินทรเพชร พลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 712700089 นาย กิตติโชติ หนูกลาง พลศึกษา อ าเภอเมือง

7 712700090 นางสาว สุดารัตน์ สิงห์ณี พลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712700091 นางสาว พูนพิศมัย อ่างค า พลศึกษา อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 29
9 712700092 นาย วรพงศ์ มูลตรีภักดี พลศึกษา

10 712700093 นาย ธิณกรณ์ นามข า พลศึกษา

11 712700094 นาย วัชรพล ฉลุทอง พลศึกษา

12 712700095 นาย ปิยะศักด์ิ จ าปาเงิน พลศึกษา

13 712700096 นาย จรัญ แคนลาด พลศึกษา

14 712700097 นาย ขจรศักด์ิ กันทาง พลศึกษา

15 712700098 นาย ธีรเมธ เสวะนา พลศึกษา

16 712700099 นาย จารุวัฒน์ หาญเชิงชัย พลศึกษา

17 712700100 นาย พิทักษ์ อ่ิมจีน พลศึกษา

18 712700101 นาย ศักรินทร์ ราชเจริญ พลศึกษา

19 712700102 นาย กรรณสูตร์ เสมอภาค พลศึกษา

20 712700103 นาย กฤษณะพงษ์ สนามทอง พลศึกษา

21 712700104 นาย อนุกูล ก่านหงษ์ พลศึกษา

22 712700105 นาย ธนพล ศรีจันทร์ พลศึกษา

23 712700106 นางสาว สุภาพร บุตรวงค์ พลศึกษา

24 712700107 นาย จักรพงศ์ แก้วอุดม พลศึกษา

25 712700108 นาย รัตนะ ม่วงกลาง พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712700109 นาย เกษา วะชะโก พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712700111 ว่าท่ี ร.ต. วราวุฒิ หนันลี พลศึกษา 712700109 ถึง 572700309

3 712700112 นาย อนิทัศน์ ปัญนาวี พลศึกษา ห้องสอบท่ี 30
4 712700113 นาย วิทยา เน่ืองค าอินทร์ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 712700114 นาย ฤทธิพงษ์ พงทะวง พลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 712700115 นาย วีรกร กองเพชร พลศึกษา อ าเภอเมือง

7 712700116 นางสาว อรัญญา ศรีคุณน้ าเท่ียง พลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712700117 นาย วทัญญู สวดสม พลศึกษา อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 30
9 712700118 นาย พลธวัฒน์ จันทะศรี พลศึกษา

10 712700119 นาย อภิวัชร์ มหินตริยานนท์ พลศึกษา

11 032700204 นางสาว ขวัญจิรา เศษวิสัย พลศึกษา

12 092700314 นาย กันยา สน่ันเมือง พลศึกษา

13 132700436 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จันทร์จิรา แสนเห็มทอง พลศึกษา

14 172700125 นางสาว สุดารัตน์ ช่องวารินทร์ พลศึกษา

15 172700272 นางสาว ฤดี บุญประคม พลศึกษา

16 172700381 นาย ธนวัฒน์ ถามูลเรศ พลศึกษา

17 212700063 นาย สุวัฒน์ บรรยงค์ พลศึกษา

18 212700330 นาย วรวิทย์ รัตนวงศ์ พลศึกษา

19 212700594 นางสาว อรนันท์ สมานแก้ว พลศึกษา

20 212700606 นาย วีรพลธ์ุ มายอด พลศึกษา

21 212700619 นางสาว ระวิวรรณ เขียวโสภา พลศึกษา

22 272700126 นางสาว รุ่งตะวัน บุดดาซุย พลศึกษา

23 552700087 นาย เนธิพงษ์ แสงดา พลศึกษา

24 552700095 นาย สันติ สิงห์ส าราญ พลศึกษา

25 572700309 นาย นิติพัฒน์ ศรีอรพิมพ์ พลศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 572700365 นาย ศุภชัย ฤทธ์ิขันธ์ พลศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 692700134 นาย วิวัฒน์ ศรีลาอ า พลศึกษา 572700365 ถึง 787100087

3 742700071 นาย อภิสิทธ์ิ กิจนุกร พลศึกษา ห้องสอบท่ี 31
4 742700081 นาย วัชรากร สีดามุย พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 742700084 นางสาว เยาวลักษณ์ นามแก้ว พลศึกษา ต าบลหนองบัว 

6 742700101 นาย ภูภูมิ ราชบัวศรี พลศึกษา อ าเภอเมือง

7 772700119 นางสาว ธนพร ทองโคตร พลศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 742500004 นางสาว จุฑามาศ แสงสิมมา สุขศึกษาและพลศึกษา อาคาร 6 ช้ัน 2 ห้อง 31
9 787100087 นางสาว ศิณัฐตรา จันทร์ซา กายภาพบ าบัด



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710100001 นางสาว สุธาทิพย์ ภิรมย์ขวัญ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 710100002 นางสาว ฐานมาศ สุภรัตนกูล คณิตศาสตร์ 710100001 ถึง 710100028

3 710100003 นาย อาทิตย์ ทองโชติ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 32
4 710100004 นาย นพชัย ป้านภูมิ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710100005 นางสาว พัชรพรรณ มะรัตน์ คณิตศาสตร์ ต าบลหนองบัว 

6 710100006 นาย กฤตกร ม่วงสนิท คณิตศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 710100007 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวุฒิ ลือค าหาญ คณิตศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710100008 นางสาว ละออง ทองค า คณิตศาสตร์ อาคาร 6 ช้ัน 3 ห้อง 32
9 710100009 นางสาว กัลยาณี บุบผากรรณ์ คณิตศาสตร์

10 710100010 นางสาว ผกายพร อ่อนศรี คณิตศาสตร์

11 710100011 นาย ภานรินทร์ หม่ืนฤทธ์ิ คณิตศาสตร์

12 710100012 นาง ชไมพร มูลชาติ คณิตศาสตร์

13 710100013 นางสาว พิมพิชา เอกพันธ์ คณิตศาสตร์

14 710100015 นางสาว กัญญารัตน์ แสนวงษา คณิตศาสตร์

15 710100017 นาย วรสิทธ์ิ ศรีอามาตร คณิตศาสตร์

16 710100019 นางสาว วรัญชลี จันทร์สมัคร คณิตศาสตร์

17 710100020 นางสาว สุณิสา เพชรเสถียร คณิตศาสตร์

18 710100021 นางสาว ธิดารัตน์ สักขวา คณิตศาสตร์

19 710100022 นางสาว มนัญชยา แสงโพธ์ิ คณิตศาสตร์

20 710100023 นาย พีรศิลป์ หงษ์ค า คณิตศาสตร์

21 710100024 นางสาว กฤตยา ไตยะมะณี คณิตศาสตร์

22 710100025 นาย กฤษฎา โพธ์ิสาร คณิตศาสตร์

23 710100026 นางสาว อมรรัตน์ เทอมภูเขียว คณิตศาสตร์

24 710100027 นางสาว เจนจิรา มูลนิมาตร์ คณิตศาสตร์

25 710100028 นางสาว มาริสา ศรีสุธรรม คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710100029 นางสาว ประภาพร วันเพ็ญ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 710100030 นาย พงษ์สิทธ์ิ ศิริวงค์ คณิตศาสตร์ 710100029 ถึง 710100057

3 710100031 นางสาว อมรรัตน์ พิมพา คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 33
4 710100032 นาง นันทิกา ธนวัฒน์ติกุล คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710100034 นางสาว จรรยาภรณ์ อยู่สอน คณิตศาสตร์ ต าบลหนองบัว 

6 710100035 ว่าท่ีร้อยตรี ชินวัฒน์ สีซุย คณิตศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 710100036 นาย ทรงศักด์ิ กรรณาลา คณิตศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710100037 นางสาว ทิพวรรณ บรรเทิงสุข คณิตศาสตร์ อาคาร 6 ช้ัน 3 ห้อง 33
9 710100038 นาย อภิสิทธ์ิ พลเย่ียม คณิตศาสตร์

10 710100039 นางสาว ปิยะมาศ ค าเลิศ คณิตศาสตร์

11 710100040 นาย แทนไทย ชัยค าภา คณิตศาสตร์

12 710100041 นางสาว ลัดดามาศ ปรีจ ารัส คณิตศาสตร์

13 710100042 นาย ชินวุฒิ ไวบรรเทา คณิตศาสตร์

14 710100043 นางสาว ธนินรดา คุณโพธ์ิ คณิตศาสตร์

15 710100044 นาย ธณาทิพย์ สอนเสนา คณิตศาสตร์

16 710100047 นาย ฑิววัฒ สีลุนทอง คณิตศาสตร์

17 710100048 นางสาว ชนรดี สอนสุภาพ คณิตศาสตร์

18 710100049 นาย วัชกรณ์ บุญอาจ คณิตศาสตร์

19 710100051 นางสาว จิรภัทรวดี ตรีวิเศษ คณิตศาสตร์

20 710100052 นางสาว สุภาวดี พลทอง คณิตศาสตร์

21 710100053 นางสาว สุตาภัทร ดาไชย คณิตศาสตร์

22 710100054 นางสาว เนียรนภา บุรินิตย์ คณิตศาสตร์

23 710100055 นาย สุทธิพงษ์ บุญคา คณิตศาสตร์

24 710100056 นางสาว อุลัยพร ตีตรา คณิตศาสตร์

25 710100057 นางสาว เหมือนฝัน มาลา คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 710100058 นางสาว นันทนา เท่ียงสูงเนิน คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 710100059 นางสาว พรพรรณ สรรอาสา คณิตศาสตร์ 710100058 ถึง 550100008

3 710100060 นาย สันติพงษ์ ไชยตะมาตย์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 34
4 710100061 นางสาว พรสุดา กันยาบรรดิษฐ์ คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 710100062 นาย พชรพล ดงพอง คณิตศาสตร์ ต าบลหนองบัว 

6 710100063 นาย ปัญญา ปู่หลุ่น คณิตศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 710100064 นาง จีราพร ปู่หลุ่น คณิตศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 710100065 นางสาว ลัดดาวรรณ โยธานันท์ คณิตศาสตร์ อาคาร 6 ช้ัน 3 ห้อง 34
9 710100066 นางสาว สุกัญญา ชาด าริห์ คณิตศาสตร์

10 710100068 นางสาว รัชนี ศรีดา คณิตศาสตร์

11 710100069 นาย ธัญวิทย์ พันชัย คณิตศาสตร์

12 710100070 นางสาว ทิพวรรณ อุ่นอก คณิตศาสตร์

13 710100071 นาย บัญชา ทองมี คณิตศาสตร์

14 090100032 นางสาว พรทิพย์ ทัพทะมาตร คณิตศาสตร์

15 200100077 นางสาว ปิยนุช แสงจันทร์ คณิตศาสตร์

16 210100136 นาย ธีรพงศ์ หอระตะ คณิตศาสตร์

17 210100179 นางสาว ภานุมาศ ไกรพล คณิตศาสตร์

18 210100285 นางสาว ภัทริกา หงษี คณิตศาสตร์

19 210100305 นางสาว อัจฉราพร ค าแก้ว คณิตศาสตร์

20 210100365 นางสาว พิชญาภา โนนทิง คณิตศาสตร์

21 210100427 นางสาว กมลพรรณ แก้วกาหลง คณิตศาสตร์

22 210100594 นางสาว ศศิธร โกมาร คณิตศาสตร์

23 290100069 นางสาว สุธิตา ทรงธรรม คณิตศาสตร์

24 290100166 นางสาว สุมณกัญญา ชอบจิตต์ คณิตศาสตร์

25 550100008 นางสาว สุภาพร วงษ์ไชยา คณิตศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 550100017 นางสาว สุนิตา วรรณประเสริฐ คณิตศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 550100029 นางสาว สุรดา ค าหาแก้ว คณิตศาสตร์ 550100017 ถึง 706000039

3 550100046 นางสาว วาลิณี ชุมนะลาลักษณ์ คณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 35
4 600100013 นางสาว สุพรรณี เท่ียงสูงเนิน คณิตศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน

5 700100032 นาง เยาวภา ยางขันธ์ คณิตศาสตร์ ต าบลหนองบัว 

6 700100036 นางสาว ณัฐนารี เขียวอาสา คณิตศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 740100014 นาย ชัชนันท์ บุญกว้าง คณิตศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 740100038 นางสาว จุฑามาศ พรมทองดี คณิตศาสตร์ อาคาร 6 ช้ัน 3 ห้อง 35
9 740100047 นาย คงกระพัน ทองใบ คณิตศาสตร์

10 706000010 นางสาว ล้อมดาว บุญแยง การเงิน/การบัญชี

11 706000039 นางสาว กุลธิดา ป้องนาชัย การเงิน/การบัญชี



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 711500001 นางสาว จินต์ณภาดา ทองเพ็ง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 711500003 นางสาว พันทิพา ค ามี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 711500001 ถึง 711500031

3 711500004 นาย อุทัย ชุ่มจิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 1
4 711500005 นางสาว อัญชัญ เนืองทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 711500006 นางสาว ธัญญรัตน์ บุญประจันทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 711500007 นางสาว พวงผกา มาลา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 711500008 นางสาว พิรมพร วงสมศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 711500009 นาง ดวงแข แสงหาชัย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1
9 711500010 นาย ธนัชศณาธร เรือนยศ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 711500013 นางสาว ณัฐพร บัวขม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 711500014 นางสาว อลิษา พิลาดา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 711500015 นางสาว ดอกแก้ว นาเคน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 711500016 นางสาว อุไรวรรณ แก้วเบ้า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 711500017 นาง จินตนา ทิพย์โพธ์ิสิงห์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 711500019 นางสาว สุพรรณี ล้านน้อย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 711500020 นาย ทวีศักด์ิ ศรีภูแพน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 711500021 นางสาว เกษร ค ามูล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 711500023 นางสาว ปุยฝ้าย แสนสุภา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 711500025 นางสาว ปทุมพร ปุ่มศิลป์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 711500026 นางสาว พารุณี ชัยสงค์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

21 711500027 นางสาว พิสมัย อาสาชะนา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

22 711500028 นางสาว กุลิสรา รัตนวงค์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

23 711500029 นาง ตันหยง สุขษาเกษ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 711500030 นาย ชุติวัต กุลอ่อน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

25 711500031 นาง กนกวรรณ เหลาวงค์ศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 711500032 นางสาว พรประภา ขันมัง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 711500033 นาง วัลภา ช านาญยา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 711500032 ถึง 711500062

3 711500034 นางสาว อภิญญา กึกก้อง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 2
4 711500035 นาง ละมัยภรณ์ อามาตย์เสนา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 711500036 นาย วิรัตน์ ฮามพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 711500037 นางสาว จุฑามาศ ภาวงค์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 711500038 นางสาว อนงค์นิจ พลรักษา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 711500040 นางสาว เสาวลักษณ์ โพธ์ิแสง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 2
9 711500041 นางสาว อัมรินทร์ หลวงจันทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 711500042 นางสาว ปรัชญาพร สาอ้ิม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 711500043 นาง ศิรินภา เทวะหา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 711500045 นางสาว กรรณิกา สีดาหลง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 711500046 นาย จตุพงษ์ แพมไพสงค์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 711500047 นาย ปรีชา ทาลี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 711500049 นางสาว ธิตินันท์ กัญญานาม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 711500050 นาย ธีระพงษ์ ซุมซะ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 711500052 นางสาว จุฑามาศ ศิริรัตนพงษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 711500053 นาย กฤษณพงษ์ โคตรมี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 711500054 นางสาว มณีรัตน์ วงษาหาญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 711500055 นาย ปกรณ์ ชาวดร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

21 711500058 นางสาว ณัฐสุดา โคตรชมภู วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

22 711500059 นาง มุจลินทร์ แพงศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

23 711500060 นางสาว อรุณ สายอ่อนตา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 711500061 นางสาว อัจฉรา ทายัง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

25 711500062 นาง ณัฐนันท์ ไวว่อง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 711500065 นางสาว รัชนีวรรณ อามาตทัศน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 711500066 นางสาว ธัญญารักษ์ ช่ืนบาน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 711500065 ถึง 711500100

3 711500067 นางสาว มนฤดี บาลี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 3
4 711500068 นางสาว ม่ิงขวัญ ป้องปาน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 711500069 นาย บัญชา นามสม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 711500070 นางสาว ปรารถนา ศรีอุดม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 711500072 นางสาว ปิติชา วงษ์เสียงดัง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 711500073 นางสาว อรพรรณ ดอนบ้านเขียว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 3
9 711500075 นางสาว วราภรณ์ บุญสา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 711500077 นางสาว วิภาวรรณ ค าใสย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 711500078 นางสาว ณัฐพัชร์ ปภัสร์ชยกุล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 711500080 นางสาว ไพรินทร์ ลักษณะศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 711500082 นางสาว สุรางคนา เหล่าโยนขาม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 711500084 นางสาว ผรุสดี ดาโสภา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 711500087 นางสาว พรพรรณ์ กามาพร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 711500088 นางสาว ชรินรัตน์ ดาวษาวะ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 711500089 นาง วัลลภา เขียวไกร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 711500090 นาง นฤมาศ ปัดฐานะ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 711500092 นาง อภิรดี อ้วนสาเล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 711500093 นาย บุญส่ง อ้วนสาเล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

21 711500094 นางสาว ปิยาภรณ์ ดอนไม้ไทร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

22 711500095 นางสาว วิมลณัฐ เนาว์โพธ์ิทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

23 711500098 นางสาว ชุติมา ภานโน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 711500099 นางสาว วัชรี สีอุ่นนี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

25 711500100 นางสาว วันเพ็ญ จันแหล้ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 711500101 นางสาว วัลลี ชาเวินชัย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 711500104 นาง เอ้ือมพร ศรีษะ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 711500101 ถึง 711500119

3 711500105 นาย ชนะชัย จรุญรัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 4
4 711500106 นางสาว บัวไข วิเศษศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 711500107 นางสาว ยุพดี อ่อนอรุณ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 711500109 นาง ปัณทิตตา ทองสุข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 711500110 นางสาว ทิพย์วรรณ ภูมิชัยโชติ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 711500111 นางสาว นัชนก เพียสามารถ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 4
9 711500113 นาย มงคล สีหอม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 711500114 นางสาว กมลรัตน์ ประสมสี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 711500115 นางสาว ปรัชญาพร โจมศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 711500116 นาง ประภาศรี สารกุล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 711500117 นางสาว เกศวดี อังกาบ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 711500118 นาย ณัฐวุฒิ เมฆสุวรรณ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 711500119 นางสาว กุญจ์สิริลัญฉกร แสงฟ้า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 021500676 นางสาว วนาลักษณ์ วชิรวงศานุวัฒน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 041500048 นางสาว กนกรดา เน่ืองแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 021500676 ถึง 211500546

3 091500123 นางสาว ไพจิตร แพงน้อย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 5
4 091500162 นางสาว ชินานาถ อ่ิมปรีชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 091500164 นางสาว เกวรินทร์ สมทาสุวรรณ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 091500573 นางสาว มะลิวัลย์ ณ เสน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 091500673 นางสาว พิลาวัลย์ โรเคนแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 091500792 นางสาว จุรีรัตน์ ค าแข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 5
9 091500796 นางสาว ศุภลักษณ์ เดชสม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 091500898 นางสาว นวรัตน์ อ่อนตาแสง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 091500912 นาย นราธิป นามอุตวงศ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 091501268 นางสาว สุชารัตน์ โตใหญ่ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 111500054 นางสาว อาทิตยา ประทุมชัย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 111500155 นางสาว ภัณฑิลา จอมทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 111500156 นางสาว รุจรินทร์ ชัยพรมมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 111500338 นางสาว กาญจนา บุญประคม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 191500166 นางสาว ณัฐนิกา สุวรรณสนธ์ิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 201500104 นาย กิตติศักด์ิ ติตะ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 211500274 นางสาว กวินตรา สงครามภู วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 211500358 นางสาว น้ าฝน เมฆวัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

21 211500386 นางสาว รัชดาพร วรสีนา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

22 211500393 นางสาว ขัตติยา หล้าหิบ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

23 211500407 นางสาว บุษบง เคนค าภา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 211500464 นางสาว อนุธิดา ศรีบุญมี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

25 211500546 นาย อัศนีย์ ศรีคุณแสง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 211500563 นางสาว ไอลดา กุตัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 211500757 นาย วิรัตน์ มีจังหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 211500563 ถึง 741500337

3 211500810 นาย พิชิตพล อ่ิงแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 6
4 291500201 นางสาว นันทิยา ทรงธรรม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 291500575 นาย สหกรณ์ เจริญใจ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 431500094 นางสาว วรรณา สายแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 551500151 นางสาว อรอุมา ทองสลับ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 601500205 นางสาว ปรียาพร งามหล้า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 6
9 601500477 นางสาว จริยา ทองบุญมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 741500023 นางสาว เบญจพร วะจีภูมิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 741500041 นางสาว ชลดา ยมดี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 741500060 นางสาว กาญจนา จ าปามี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 741500073 นางสาว สุพัตรา บุญแน่น วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 741500126 นางสาว เกศินี ครุฑสร้อย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 741500136 นางสาว มุขระวี ดวงสาลา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 741500144 นางสาว อรุณี ประแดง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 741500155 นางสาว ภารดี ทิพย์ลม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 741500162 นางสาว จิราวรรณ บุญใบ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 741500184 นางสาว ศิริรัตน์ โพธ์ิดา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 741500185 นางสาว พัชรินทร์ หารโสภา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

21 741500206 นางสาว นิจฉรา อุปนันท์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

22 741500231 นางสาว สุชาดา ปกป้อง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

23 741500295 นางสาว สถาพร สุตพรม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 741500317 นางสาว ปนิดา สองสี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

25 741500337 นางสาว จุฑามาศ ตาดี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 741500370 นางสาว สาวิตรี วรสุทธ์ิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป เลขประจ าตัวสอบ  

2 741500391 นางสาว อิงธิลา ผดาวัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 741500370 ถึง 291500432

3 741500434 นางสาว อรอุมา ศรีบัวขาว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ห้องสอบท่ี 7
4 741500481 นางสาว อังคณา มณฑา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 741500554 นางสาว พจมาน เสียมทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ต าบลล าภู

6 741500555 นางสาว จิตรลดา เทียมค า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อ าเภอเมือง

7 741500568 นางสาว กนกวรรณ ศิริโยธา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป จังหวัดหนองบัวล าภู

8 741500606 นางสาว วิภา บุญกว้าง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 7
9 741500636 นางสาว เฟ่ืองฟ้า สุท ามา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 741500644 นางสาว กนกวรรณ แก้วมณีชัย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 781500046 นางสาว วิจิตรา เผยศิริ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 291500131 นางสาว ดวงใจ สิมมาสุข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 291500432 นางสาว สิริยากร โสภารัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 061600043 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อรอุมา สิงห์สุข ฟิสิกส์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 061600083 นางสาว ปิยะพร ชัยเจริญ ฟิสิกส์ 061600043 ถึง 781800025

3 201600024 นางสาว มาริณี นามสีฐาน ฟิสิกส์ ห้องสอบท่ี 8
4 741600011 นางสาว ฐิติพร บุญจ าเนียร ฟิสิกส์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 741600012 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเกษ ฟิสิกส์ ต าบลล าภู

6 741600018 นางสาว ปิยมาศ จันทะดี ฟิสิกส์ อ าเภอเมือง

7 741600046 นาย วิศรุต นาทันตอง ฟิสิกส์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 741600063 นาง อธิตยา สมเพชร์ ฟิสิกส์ อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 8
9 211700029 นางสาว นฤมล สึกกัญญา เคมี

10 481700005 นาย ธนพงศ์ ชาชิโย เคมี

11 511700007 นางสาว ณัฐชยา แสนค าภา เคมี

12 571700021 นางสาว จิราภรณ์ อ่อนค า เคมี

13 741700013 นางสาว ภาวดี เชิดนอก เคมี

14 741700016 นางสาว ศิริลักษณ์ ผาเนตร์ เคมี

15 061800013 นางสาว พิมพ์พิมล คงสมหวัง ชีววิทยา

16 061800027 นางสาว บงกช โมทะจิตร ชีววิทยา

17 211800008 นาย ทศพร อ่ิมนาง ชีววิทยา

18 271800005 นางสาว ธนาพร น่าบัณฑิต ชีววิทยา

19 571800016 นางสาว ปรียาทิพย์ ไชยรักษ์ ชีววิทยา

20 641800008 นาย เกษมศักด์ิ ดวงเพชร ชีววิทยา

21 741800048 นางสาว วรรณิศา สาริสี ชีววิทยา

22 781800003 นาย นิธิศ จิตรจักร์ ชีววิทยา

23 781800025 นาย ศราวุธ กองมงคล ชีววิทยา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 715100001 นาง พิมพ์จันทร์ มาลา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 715100002 นางสาว เยาวลักษณ์ สุวรรณโรจน์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 715100001 ถึง 715100038

3 715100003 นางสาว ชุติมา พันธ์ชาติ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบท่ี 9
4 715100006 นางสาว ล าไพ รัตนะไฟ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 715100007 นางสาว กฤตพร วรรักษ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ต าบลล าภู

6 715100008 นาง วิภารัตน์ ก้อนวัน เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 715100009 นางสาว กัญญาพัชร ภาโส เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 715100010 นาง ยุพาวะดี สีนวล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 9
9 715100016 นาย พีรพล บุญค า เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

10 715100018 ว่าท่ีร้อยตรี วิษณุ พัทวี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

11 715100019 นาย สุทธินัน สีอุดทา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

12 715100020 นางสาว ระพีพรรณก์ ก าเนิดหล่ม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

13 715100021 นางสาว เอมอร พรมลี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

14 715100022 นางสาว สุพัชภรณ์ อรุณา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

15 715100024 นางสาว อัจฉรา คุ้มศิลป์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

16 715100026 นาย ธนิน เกษรจันทร์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

17 715100028 นาย ภิเษก บุญมา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

18 715100030 นาย พิสิษฐ์ จันทร์ปา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

19 715100031 นางสาว พัชราวดี ศรีนิล เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

20 715100033 นาย อ าพล จันทร์เทา เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

21 715100034 นาย ธนกฤต วิชัยวงษ์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

22 715100035 นาย จารุวัตร แซงโคตร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

23 715100036 นาย ภิญโญ โภคทรัพย์ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

24 715100037 นาย ณัฐพล ศรีอุดร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

25 715100038 นาง โอ้จ๋า ย่ิงส าราญ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 275100023 นาย หิรัญวุฒิ วังคีรี เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 285100033 นางสาว วชิราพร เดชเดิม เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 275100023 ถึง 603200109

3 575100008 นาย พิเชฐ วงศ์กาฬสินธ์ุ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบท่ี 10
4 113200046 นางสาว พีชชาภา แก้วพิภพ นาฏศิลป์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 173200126 นาย ณัฐพนธ์ ดวงประเสริฐ นาฏศิลป์ ต าบลล าภู

6 173200128 นาย ภานุพล ชมภูพ้ืน นาฏศิลป์ อ าเภอเมือง

7 203200012 นางสาว นิตยา ต้องตะก่ัว นาฏศิลป์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 213200083 นาย นฤเบศ เพียราช นาฏศิลป์ อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 10
9 213200155 นางสาว วิไลวรรณ มารมย์ นาฏศิลป์

10 213200156 นางสาว ยลดา พาภักดี นาฏศิลป์

11 403200029 นางสาว แพรวนภา สามารถ นาฏศิลป์

12 553200038 นางสาว สิริวิภา แทบศรี นาฏศิลป์

13 553200044 นาย พรมรินทร์ พรมคุณ นาฏศิลป์

14 553200050 นางสาว ศรินยา พรมทองดี นาฏศิลป์

15 603200109 นาย ศรัญญู สอนวิเศษ นาฏศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 711400001 นางสาว ธิดาพร ร าเพยพล วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 711400002 นาย วชิระ อ้วนสอาด วิทยาศาสตร์ 711400001 ถึง 711400033

3 711400003 นาง จินตนา ราชมี วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 11
4 711400004 นาง นภาพร กันพล วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 711400006 นางสาว รัชฎาพร มีชัย วิทยาศาสตร์ ต าบลล าภู

6 711400008 นาย นิติกร พรหมหาราช วิทยาศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 711400009 นางสาว ปารณีย์ สง่าดี วิทยาศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 711400010 นาง ยุภาวรรณ สอนประเทศ วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 11
9 711400012 นางสาว รัฐยา สุแดงน้อย วิทยาศาสตร์

10 711400014 นาง อรวรรณ มืดหล้า วิทยาศาสตร์

11 711400016 นาง วันนิสา พันธ์ลี วิทยาศาสตร์

12 711400017 นางสาว ยุพาภรณ์ หมีกุละ วิทยาศาสตร์

13 711400019 นางสาว ชฎาภรณ์ โยธาภักดี วิทยาศาสตร์

14 711400020 นางสาว รติยา รันรัติยา วิทยาศาสตร์

15 711400021 นางสาว สุจรรยา เจนชัยภูมิ วิทยาศาสตร์

16 711400022 นางสาว จินตหรา เจริญสุข วิทยาศาสตร์

17 711400024 นางสาว เกตุแก้ว พลอาวุธ วิทยาศาสตร์

18 711400025 นางสาว ยุภาวดี ดวงลีดี วิทยาศาสตร์

19 711400026 นาง ดวงจันทร์ ช านาญเวช วิทยาศาสตร์

20 711400027 นางสาว รัชนีกร พุชโก วิทยาศาสตร์

21 711400028 นาย ณรงค์รัชช์ ดีศรีชูวงศ์ วิทยาศาสตร์

22 711400030 นางสาว สกุณา แสงไทย วิทยาศาสตร์

23 711400031 นาง รัชนีพร วงษ์หาจักร วิทยาศาสตร์

24 711400032 นาย พีระพงษ์ พระสว่าง วิทยาศาสตร์

25 711400033 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ วงวิลาศ วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 711400036 นาย ศราวุธ ตะนัยศรี วิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 711400037 นางสาว อัจฉราภรณ์ ทองก้อน วิทยาศาสตร์ 711400036 ถึง 701400060

3 711400039 นาย อชิตพล พิสิฐพิทยาธร วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 12
4 711400041 นางสาว ศิริวรรณ ค าจู วิทยาศาสตร์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 711400042 นางสาว วาสนา บุตรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ต าบลล าภู

6 711400043 นาย ไพโรจน์ สุริยขันธ์ วิทยาศาสตร์ อ าเภอเมือง

7 711400045 นาย อนุกูล อันอาษา วิทยาศาสตร์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 711400046 นาย รัตนส่ง ผิวผัน วิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 12
9 081400317 นางสาว ขณิฐตา สิงหาปัด วิทยาศาสตร์

10 131400741 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ศักด์ิ มูลมา วิทยาศาสตร์

11 211400077 นาย ธีรทัศน์ ข้อยุ่น วิทยาศาสตร์

12 211400164 นางสาว อารยา ดอนเกิด วิทยาศาสตร์

13 211400388 นางสาว พรพิมล ศรีลุนทอง วิทยาศาสตร์

14 211400398 นางสาว ศุภิกา มาตรวังแสง วิทยาศาสตร์

15 211400412 นางสาว ธิติยา น่าบัณฑิต วิทยาศาสตร์

16 211400441 นางสาว ณัฐริกา อ่อนกล้ิง วิทยาศาสตร์

17 211400536 นางสาว พักตรวิภา สุวรรณ วิทยาศาสตร์

18 211400963 นางสาว สลิลรัตน์ ทิพยบุญ วิทยาศาสตร์

19 211400982 นางสาว ปาลิณี กันหา วิทยาศาสตร์

20 211401095 นางสาว กชนิภา มูลประภา วิทยาศาสตร์

21 551400049 นางสาว แคทลียา ลือค าหาญ วิทยาศาสตร์

22 571400527 นางสาว วชิราพร ค่าภูเขียว วิทยาศาสตร์

23 571400564 นางสาว ทิพวรรณ ค าบอนพิทักษ์ วิทยาศาสตร์

24 701400060 นางสาว ปรียาภัทร ชัยยอด วิทยาศาสตร์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 713500001 นางสาว จิรนันท์ พรมเขียว อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 713500002 นางสาว กนกวรรณ อิงสา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 713500001 ถึง 713500032

3 713500003 นาย ศรราม พิลาดา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบท่ี 13
4 713500004 นาย กิตตินนท์ ประชามาตย์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 713500005 นาย พิสิทธ์ิ พูลศิริ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ต าบลล าภู

6 713500006 นาย ปวิตร กองโพธ์ิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ าเภอเมือง

7 713500008 นาย อัครพล ศรีดาวงศ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 713500010 นางสาว อารีจิตร พิมพา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 13
9 713500011 นาย ศุภชัย กุลสุวรรณ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 713500012 นาย นพดล รักภักดี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 713500013 นาย มลชัย พรมจันทร์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 713500014 นาย วรพจน์ กลัดสันเทียะ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 713500015 นาย ปรีดา ค าเล็ก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

14 713500019 นาย อรรณพ โยธะคง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

15 713500020 นางสาว วรรณนิภา แก้วอาษา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

16 713500021 นาย สิทธ์ิศักดา ใบยา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

17 713500022 นาย คมสันต์ แก้วทะชาติ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

18 713500023 นางสาว อรอุมา ไชยรัตน์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

19 713500024 นางสาว นงลักษณ์ พรหมราช อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

20 713500025 นางสาว อนัญญา ปานนูน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

21 713500026 นาย เทียนชัย อ้อค า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

22 713500028 นาย ทวีศักด์ิ เต็มตาวงษ์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

23 713500029 นาย สุธี สาวรก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

24 713500031 นาย สิทธิชัย แข็งฤทธ์ิ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

25 713500032 นางสาว ชลลดา พิลาแสง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 713500033 นาย อนุวัฒน์ ธงอาษา อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ เลขประจ าตัวสอบ  

2 713500034 นาย จักรา วิลัยปาน อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 713500033  ถึง 643700016

3 713500036 นาย ภูวเดช สิงห์ทุย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบท่ี 14
4 713500038 นาย ณัฐพนธ์ พลทอง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 713500039 นาย ชัยบูรณ์ บุญคล่อง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ ต าบลล าภู

6 713500040 นาย พงษ์ระวี กลางหล้า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อ าเภอเมือง

7 713500042 นางสาว ทัดดาว ด้วงกลาง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จังหวัดหนองบัวล าภู

8 713500043 นาย ปฎิภาณ มูลศรี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 14
9 713500044 นาย ธนัยนันท์ ภูริปายะนันท์ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

10 213500250 นาย ภาคินัย ยศเฮือง อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

11 403500074 นาย ภัทรพล ดีสร้อย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

12 573500148 นาย ปฏิพาน สีนาบุญ อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์

13 033600024 นาย รัฐพล ชุมแวงวาปี อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

14 033600030 นาย อัครเดช เชียงพฤกษ์ อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

15 643700016 นาย ยุทธพันธ์ุ ขันธวิชัย อุตสาหกรรม (ช่างยนต์)



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712000001 ว่าท่ีร้อยโท อาทิตย์ เหง้าแก้ว สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712000002 นาย สุทัศน์ จารชาพรมมา สังคมศึกษา 712000001  ถึง 712000027

3 712000003 นางสาว รัชดาภรณ์ ทุมวัน สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 15
4 712000004 นางสาว วิลัยวรรณ นามจ าปี สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 712000005 นาย จิรวุฒิ แซ่ห่าน สังคมศึกษา ต าบลล าภู

6 712000006 นางสาว สุฑามาศ โนนกอง สังคมศึกษา อ าเภอเมือง

7 712000007 นางสาว จีรนันท์ ก ามหาวงษ์ สังคมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712000008 นางสาว สกุณา ธิลา สังคมศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 1 ห้อง 15
9 712000009 นางสาว ปิยนุช ฤทธิศักด์ิ สังคมศึกษา

10 712000010 นาง ฐิตาพร สิทธิจันทร์ สังคมศึกษา

11 712000011 นาย วิชาญ เววิชัยโก สังคมศึกษา

12 712000012 นางสาว ปวีณา โฮ่หนู สังคมศึกษา

13 712000013 นางสาว มุจริน เพียดงมัน สังคมศึกษา

14 712000014 นางสาว รุ่งนภา ภูติวัตร สังคมศึกษา

15 712000015 นางสาว ศิริวรรณ จันทเนตร สังคมศึกษา

16 712000017 นาย นพรัตน์ อาจยางค า สังคมศึกษา

17 712000019 นางสาว ปิยะดา นาเจริญ สังคมศึกษา

18 712000020 นาย ปิยะราช วรสวัสด์ิ สังคมศึกษา

19 712000021 นางสาว สุนิษา ศรีทะนนท์ สังคมศึกษา

20 712000022 นาย จตุรงค์ ศรีธรรมา สังคมศึกษา

21 712000023 นาย อุบล พลชา สังคมศึกษา

22 712000024 นางสาว สุวิมล ทาน้อย สังคมศึกษา

23 712000025 นางสาว สุนีย์ ภูเวียงแก้ว สังคมศึกษา

24 712000026 นาย ขจรศักด์ิ ประเสริฐสังข์ สังคมศึกษา

25 712000027 นางสาว วรัญญา มูลอุทก สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712000028 นางสาว อนุธิดา ศรีนาม สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712000029 นางสาว พิลาวรรณ ผจวบโชค สังคมศึกษา 712000028  ถึง 712000059

3 712000030 นาง ดวงนภา ประเสริฐ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 16
4 712000031 นาง ทิพวรรณ เจ๊กภู่ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 712000033 นางสาว ณิชาภัทร ดาวเรือง สังคมศึกษา ต าบลล าภู

6 712000034 นางสาว ศิรินทร แสนบัวค า สังคมศึกษา อ าเภอเมือง

7 712000035 นาย พีรพงษ์ อ่ิมนาง สังคมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712000036 นางสาว เกษศินี ชัยสิทธ์ิ สังคมศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 1 ห้อง 16
9 712000038 นางสาว นุจเรศ สิทธิธรรม สังคมศึกษา

10 712000039 นาย พิพัฒน์ บุตรทุม สังคมศึกษา

11 712000040 นาย ณัฐพงษ์ ยศสงคราม สังคมศึกษา

12 712000041 นาย ฤทธิชัย สาริยา สังคมศึกษา

13 712000042 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วเจริญ สังคมศึกษา

14 712000043 นางสาว ช่ืนกมล เทินไพร สังคมศึกษา

15 712000046 นางสาว ธิดามาศ แก้วมะ สังคมศึกษา

16 712000047 นางสาว วิภาพร สวยกลาง สังคมศึกษา

17 712000048 นางสาว พัทธวรรณ เพ็ชรแก่น สังคมศึกษา

18 712000049 นาย พฤกษ์ สมดี สังคมศึกษา

19 712000050 นาย ประมวล จันดา สังคมศึกษา

20 712000051 นาย สุพรรณ ปะริโต สังคมศึกษา

21 712000053 นางสาว นริณยา ช่อมะลิ สังคมศึกษา

22 712000054 นางสาว ศศิธร นวะสิมมา สังคมศึกษา

23 712000055 นางสาว ยุวรัตน์ นันตะนัย สังคมศึกษา

24 712000058 นางสาว เสาวลักษณ์ สาริยา สังคมศึกษา

25 712000059 นางสาว อรดี ไชยบุรมณ์ สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712000060 นางสาว วงค์เดือน พันธ์ลี สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712000061 นางสาว ปฐมาวดี พันธ์พิมพ์ สังคมศึกษา 712000060  ถึง 712000087

3 712000062 นางสาว เจนจิรา ศรีราช สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 17
4 712000063 นางสาว ศิริณภัชร์ กลางไชย สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 712000065 นางสาว สินีนาถ อุตรศรี สังคมศึกษา ต าบลล าภู

6 712000066 นางสาว เพ็ญพร พลศาร สังคมศึกษา อ าเภอเมือง

7 712000067 นางสาว รุ่งฤดี แก้วโภคา สังคมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712000068 นาย พงศธร แก้วก่ า สังคมศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 17
9 712000069 นาย ชยานันต์ มงคลเคหา สังคมศึกษา

10 712000070 นางสาว สุวนันท์ แก้วปัญญา สังคมศึกษา

11 712000071 นาย พิษณุ อาสาชนา สังคมศึกษา

12 712000072 นางสาว รพีพร แซงบุญเรือง สังคมศึกษา

13 712000073 นาง สุพรรษา พาภักดี สังคมศึกษา

14 712000075 นางสาว ปรียารัตน์ ทุ่นใจ สังคมศึกษา

15 712000076 นาย รัชพล ยาพันธ์ สังคมศึกษา

16 712000077 นางสาว อนัญตญา นันเป้ง สังคมศึกษา

17 712000078 นาย เสกสรรค์ แก้วแสนชัย สังคมศึกษา

18 712000079 นาง พัชรินทร์ภรณ์ สุทธิแพทย์ สังคมศึกษา

19 712000080 นาย กิติศักด์ิ ประดับวงศ์ สังคมศึกษา

20 712000081 จ่าสิบเอก ภูวดล ประจันนวล สังคมศึกษา

21 712000082 นาย ฐานทัพ ชูชาติ สังคมศึกษา

22 712000083 นาย พงษ์ศักด์ิ เมฆวัน สังคมศึกษา

23 712000084 นางสาว ชญานิศ ภูม่ิงศรี สังคมศึกษา

24 712000085 นางสาว ชไมพร บุตรดี สังคมศึกษา

25 712000087 นางสาว สุทิยา ตาทอง สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 712000088 นาย วิศิษฏ์ ดิลกลาภ สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 712000090 นางสาว รัศมี โพพิทัก สังคมศึกษา 712000088  ถึง 062000359

3 712000092 นางสาว วิจิตรา นามโสม สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 18
4 712000093 นาย ศุภชัย ศรีเทพอุบล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 712000095 นางสาว ศิริลักษณ์ กัตโร สังคมศึกษา ต าบลล าภู

6 712000096 นาย วิชยุตม์ แพงวงศ์ สังคมศึกษา อ าเภอเมือง

7 712000099 นางสาว อุ่นเรือน เหลาอินทร์ สังคมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 712000101 นาย ยุทธพงษ์ ศรีกระทุ่ม สังคมศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 18
9 712000102 นางสาว นันทิยา ประทุมกุล สังคมศึกษา

10 712000103 นาย จ ารัส จันทร์โสภา สังคมศึกษา

11 712000104 นางสาว รพีพรรณ บุญประคม สังคมศึกษา

12 712000105 นาย เอกชัย ชัยเพ็ง สังคมศึกษา

13 712000106 นาย วิเชียร ลินทา สังคมศึกษา

14 712000107 นาย สนามชัย สีระหัง สังคมศึกษา

15 712000108 นาง นันทิยา ตามะลี สังคมศึกษา

16 712000109 นาย สาทิตย์ โพนทอง สังคมศึกษา

17 712000110 นางสาว นริศรา ทองยุทธ สังคมศึกษา

18 712000111 นางสาว จันทร์ฤดี ใยแก้ว สังคมศึกษา

19 062000159 นางสาว ปวริศา ถานิน สังคมศึกษา

20 062000168 นางสาว ศิริญญา ตราราชเสนา สังคมศึกษา

21 062000169 นางสาว นงลักษณ์ ชัยชาติ สังคมศึกษา

22 062000253 นางสาว จิรนันท์ วิจิตร สังคมศึกษา

23 062000254 นางสาว ชนัญชิดา ชัยเจริญ สังคมศึกษา

24 062000273 นางสาว เมธาวี มุดไธสง สังคมศึกษา

25 062000359 นางสาว อรทัย อุไทยเรือง สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 062000443 สิบเอก ฤทธิพร ชัยแสนพา สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 062000456 นาย อดุลย์ แสงศรี สังคมศึกษา 062000443  ถึง 572000526

3 062000511 นาย อ านาจ บูรสิทธ์ิ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 19
4 092000081 นางสาว ปวีณา บุญกว้าง สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 092000154 นางสาว นงลักษณ์ ค้อยชัยภูมิ สังคมศึกษา ต าบลล าภู

6 092000314 นาย ณัฐวัฒน์ สุทธลูน สังคมศึกษา อ าเภอเมือง

7 092000441 นางสาว พรพิพา อ่อนเค สังคมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 092000590 นาย จิรายุทธ เมาะราษี สังคมศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 19
9 092000688 นางสาว รุจิรา เทพจิตร สังคมศึกษา

10 172000263 ว่าท่ีร้อยตรี วรพจน์ หงษ์ทอง สังคมศึกษา

11 172000303 นางสาว สุพัตรา พระราษี สังคมศึกษา

12 192000105 นางสาว อารีรัตน์ พรมโคตร สังคมศึกษา

13 212000092 นาย ธนายุทธ ทนทาน สังคมศึกษา

14 212000258 นาย ฤทธิชัย วงศ์สุวรรณ สังคมศึกษา

15 212000322 นางสาว วรรณวิษา ติสันเทียะ สังคมศึกษา

16 212000402 นางสาว อัมรา สิงคง สังคมศึกษา

17 212000503 นาย ศิลชัย แสงหา สังคมศึกษา

18 292000103 นางสาว กัลยาลักษณ์ ช่วยหาญ สังคมศึกษา

19 402000167 นางสาว กรรณิการ์ หาญยะ สังคมศึกษา

20 552000019 นางสาว บลสิการ ดอนโสภา สังคมศึกษา

21 552000024 นางสาว ปภาดา แสงสุทธิ สังคมศึกษา

22 552000026 นางสาว พัทธนันท์ แก้วเคน สังคมศึกษา

23 552000149 นางสาว บุผา น้อยโสภา สังคมศึกษา

24 552000154 นางสาว วิไลวรรณ สาปิตตา สังคมศึกษา

25 572000526 นางสาว หทัยชนก ค าสุโพธ์ิ สังคมศึกษา



กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

ข้อมูลรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2565)

ท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สนามสอบ

1 602000083 นางสาว วนิดา ศรีบุญมี สังคมศึกษา เลขประจ าตัวสอบ  

2 642000110 นางสาว ภัทราวรรณ เพชรดง สังคมศึกษา 602000083  ถึง 787400466

3 642000117 นางสาว ชยพัทธ์ มณีบุญ สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 20
4 642000293 นางสาว วาสนา ดอนเสนา สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

5 642000294 นาย เทียนชัย ธุระพันธ์ สังคมศึกษา ต าบลล าภู

6 702000063 นางสาว รัตติยากร จันทะชา สังคมศึกษา อ าเภอเมือง

7 742000064 นางสาว ศิริกัญญา กาอุปมุง สังคมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู

8 742000167 นางสาว วลัยพร เรืองศรี สังคมศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 20
9 742000189 นางสาว ธนาภรณ์ สาครขันธ์ สังคมศึกษา

10 742000190 นาย อิสระพงศ์ สุขสวัสด์ิ สังคมศึกษา

11 742000248 นางสาว รัตติยาภรณ์ ดวงค า สังคมศึกษา

12 742000276 นางสาว พรนิตา โคตรโสภา สังคมศึกษา

13 787400236 นางสาว วรลักษณ์ ศรีกงพาน เเพทย์แผนไทย

14 787400410 นาย วิวัฒน์ ราชสีเมือง เเพทย์แผนไทย

15 787400466 นางสาว อุษณีย์วรรณ ทิพแสง เเพทย์แผนไทย
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