
ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1211สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  วิภาดา  คุ�มวงษ%2801000021

คณิตศาสตร*นาย  ยมนา  ทางตรง2801000032

คณิตศาสตร*นาย  เสริมสุข  เพ่ิมชาติ2801000043

คณิตศาสตร*นางสาว  หนึ่งฤทัย  นารีรัมย%2801000054

คณิตศาสตร*นางสาว  ภคพร  สุรัมย%2801000065

คณิตศาสตร*นาย  ศิริวิชญ%  คนคิด2801000076

คณิตศาสตร*นางสาว  กรรณิการ%  สุดสายเนตร2801000087

คณิตศาสตร*นางสาว  กาญจนา  โล�ห%สุวรรณ%2801000098

คณิตศาสตร*นางสาว  อาภาภรณ%  เท่ียงนนดา2801000109

คณิตศาสตร*นางสาว  ชนรดี  มุ�งดี28010001110

คณิตศาสตร*นางสาว  วรรณภา  จองจับ28010001211

คณิตศาสตร*นางสาว  ธนัชชา  ทะเริงรัมย%28010001412

คณิตศาสตร*นาย  เอกสิทธิ์  เปนะนาม28010001513

คณิตศาสตร*นางสาว  รัตนาภรณ%  สีสุข28010001614

คณิตศาสตร*นางสาว  ศิริพรรณ  เมืองไทย28010001715

คณิตศาสตร*นางสาว  พันทิวา  ซุยรัมย%28010001816

คณิตศาสตร*นางสาว  ศศิมาภรณ%  สราญบุรุษ28010001917

คณิตศาสตร*นางสาว  ศิริพร  เก�งรัมย%28010002018

คณิตศาสตร*นางสาว  สุชาวดี  แก�วดวง28010002119

คณิตศาสตร*นาย  ระพีพัฒน%  นาเวทรัมย%28010002220

คณิตศาสตร*นางสาว  สุพรรณษา  นวลพริ้ง28010002321

คณิตศาสตร*นางสาว  หญิงไทย  หาญประโคน28010002522

คณิตศาสตร*สิบตำรวจเอก  ชุดาภา  มะธิป>ไข28010002623

คณิตศาสตร*นางสาว  วนิชนันท%  วิเศษยา28010002724

คณิตศาสตร*นางสาว  สุจิตรา  ชาวสุรินทร%28010002825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1232สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  พันทิวา  ขาวงาม2801000301

คณิตศาสตร*นางสาว  ปวีณา  บรรณประสิทธิ์2801000322

คณิตศาสตร*นางสาว  อินทรา  พลดอน2801000353

คณิตศาสตร*นาย  ปรเมศวร%  มะเสนา2801000364

คณิตศาสตร*นางสาว  วารุณี  นิมิตกิตต์ิธเนศ2801000375

คณิตศาสตร*นางสาว  มัทนา  เตาะไธสง2801000386

คณิตศาสตร*นางสาว  ศศิวิมล  สัตตารัมย%2801000397

คณิตศาสตร*นางสาว  บังอร  ประสงค%ทรัพย%2801000418

คณิตศาสตร*นางสาว  เพ็ญธิดา  อยู�เกษม2801000429

คณิตศาสตร*นางสาว  ปารณีย%  โถประโคน28010004310

คณิตศาสตร*นางสาว  พัชรินทร%  เข็มขาว28010004511

คณิตศาสตร*นางสาว  ลลิตา  เวียงนนท%28010004612

คณิตศาสตร*นางสาว  นงนุช  เรียกประโคน28010004913

คณิตศาสตร*นาง  อภัณตรี  นุกุลพงศ%28010005014

คณิตศาสตร*นางสาว  จุฑามาส  ปุCนประโคน28010005115

คณิตศาสตร*นางสาว  เกษราภรณ%  สงกูล28010005316

คณิตศาสตร*นาย  สุรเชษฐ%  วิทยากุลเดช28010005417

คณิตศาสตร*นางสาว  นันทภรณ%  กรึกกระโทก28010005518

คณิตศาสตร*นางสาว  นิรมล  สีหมากสุก28010005619

คณิตศาสตร*นางสาว  มัลลิกา  ช�วงชัย28010005720

คณิตศาสตร*นางสาว  ภาวิณี  มีผิว28010005821

คณิตศาสตร*นางสาว  นุชรี  สุทรงชัย28010005922

คณิตศาสตร*นางสาว  สินีนาถ  กางรัมย%28010006123

คณิตศาสตร*นางสาว  กัญญนันทน%  นันทะชาติ28010006424

คณิตศาสตร*นางสาว  นันทณัฐ  หม่ันเรียน28010006525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1253สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  ดวงดาว  ทองคำวัล2801000691

คณิตศาสตร*นาย  ลำปาว  ภูบินบก2801000702

คณิตศาสตร*นางสาว  ทิพวรรณ  อ�อนวาที2801000713

คณิตศาสตร*นางสาว  สุกัญญา  จิตไธสง2801000734

คณิตศาสตร*นางสาว  กรวิภา  ประจักษ%2801000745

คณิตศาสตร*นางสาว  ธิดารัตน%  สิงห%คิด2801000756

คณิตศาสตร*นางสาว  ปณิธาน  สันประโคน2801000767

คณิตศาสตร*นางสาว  อภิญญา  ศักด์ิผดุงกิจ2801000788

คณิตศาสตร*นางสาว  สุนิดา  เหลือถนอม2801000819

คณิตศาสตร*นางสาว  วงศ%เดือน  ทองดี28010008410

คณิตศาสตร*นางสาว  เจนจิรา  เรืองโรจน%28010008511

คณิตศาสตร*นาย  สมพงษ%  เวียงอินทร%28010008612

คณิตศาสตร*นางสาว  สาวิตรี  อาจเสียงรัมย%28010008713

คณิตศาสตร*นางสาว  กิตติยา  สมพร�อม28010008914

คณิตศาสตร*นางสาว  ธารทิพย%  พะนิจรัมย%28010009015

คณิตศาสตร*นาย  ศตวรรษ  งามย่ิง28010009116

คณิตศาสตร*นางสาว  จิราวรรณ  บุดทะสุ28010009317

คณิตศาสตร*นาย  รักษ%เกียรติ  รักษ%อุดมการณ%28010009418

คณิตศาสตร*นางสาว  อรทัย  สมพร�อม28010009619

คณิตศาสตร*นางสาว  ธนาวัลย%  พงษ%พิมาย28010009720

คณิตศาสตร*นางสาว  อรอุมา  อันทามา28010009821

คณิตศาสตร*นาย  พงษ%ธันวา  สุดชา28010009922

คณิตศาสตร*นาย  จิรศักด์ิ  เอกสุข28010010023

คณิตศาสตร*นางสาว  สิรินันท%  เสสนนท%28010010124

คณิตศาสตร*นาย  สิทธิโชค  วิเศษรัมย%28010010325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1264สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นาย  กฤษณะ  เสมาคง2801001041

คณิตศาสตร*นางสาว  จิดาภา  งามแพง2801001072

คณิตศาสตร*นาง  สุธีรา  นิพัทธ%ดำรงกุล2801001083

คณิตศาสตร*นาย  จิรวัฒน%  คงเครือ2801001094

คณิตศาสตร*นางสาว  บัวตอง  ภูจอมดาว2801001105

คณิตศาสตร*นางสาว  นิติยา  แซ�เฮ�า2801001126

คณิตศาสตร*นางสาว  สุชาดา  พะโยม2801001137

คณิตศาสตร*นางสาว  กชพร  ผิวคำ2801001148

คณิตศาสตร*นางสาว  เบญจลักษณ%  อ�อนศรี2801001159

คณิตศาสตร*นางสาว  ศศิธร  อ�นเปGา28010011610

คณิตศาสตร*นางสาว  ลัดดา  นิโรรัมย%28010011711

คณิตศาสตร*นางสาว  สขิลา  คงสุขมาก28010011812

คณิตศาสตร*นาย  สหชัย  วนิชนิกุล28010011913

คณิตศาสตร*นาย  สุรวุทธ  โล�ห%วันทา28010012414

คณิตศาสตร*นางสาว  จีราภรณ%  เฮ�ประโคน28010012515

คณิตศาสตร*นาย  ชัยกาญจน%  หลอมประโคน28010012716

คณิตศาสตร*นางสาว  พรรณิกา  ชาวสวน28010012817

คณิตศาสตร*นางสาว  ไพรินทร%  ได�พร�อม28010013018

คณิตศาสตร*นางสาว  จิดาภา  ยินดีรัมย%28010013219

คณิตศาสตร*นาย  ปฏิญญา  คำมา28010013420

คณิตศาสตร*นางสาว  รจนา  ลีประโคน28010013721

คณิตศาสตร*นางสาว  ศรินทรา  รู�จิตร28010013922

คณิตศาสตร*นางสาว  ประกายรัตน%  ดาวรัมย%28010014223

คณิตศาสตร*นาย  ธีรนัย  บุญชม28010014324

คณิตศาสตร*นาย  กิตติชัย  นาศา28010014525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1315สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  พรเพ็ญ  พิลาล้ำ2801001461

คณิตศาสตร*นางสาว  เปรี่ยมลิร�า  ประผาลา2801001472

คณิตศาสตร*นางสาว  ประภารัตน%  พงษ%นาคินทร%2801001483

คณิตศาสตร*นางสาว  พิจิตตรา  กันปIญญา2801001494

คณิตศาสตร*นางสาว  เขมณัฏฐ%  ศาลาแดง2801001505

คณิตศาสตร*นาง  ชวัลรัตน%  สิมมา2801001526

คณิตศาสตร*นางสาว  มณทิรา  ประกอบแสง2801001557

คณิตศาสตร*นางสาว  สิริรัตน%  สุขหนา2801001588

คณิตศาสตร*นาง  ณัฏฐ%อัญญา  บัวสมัชญ%พงศ%2801001599

คณิตศาสตร*นางสาว  สุภารัตน%  แสงทอง28010016010

คณิตศาสตร*นางสาว  กวินนา  พีชัยภูมิ28010016211

คณิตศาสตร*นาย  วุฒิชัย  มะลิรัมย%28010016312

คณิตศาสตร*นาง  คณัสนันท%  แก�วกล�า28010016413

คณิตศาสตร*นางสาว  วรินธร  ติดตองรัมย%28010016514

คณิตศาสตร*นางสาว  ศันสนีย%  เสาว%ทอง28010016815

คณิตศาสตร*นางสาว  พัชรินทร%  บุญมามอญ28010017016

คณิตศาสตร*นาย  ธนปราชญ%  นิรัยรัมย%28010017117

คณิตศาสตร*นางสาว  ธัญญาวรรณ  อุรีรัมย%28010017218

คณิตศาสตร*นางสาว  ทับทิม  เฉ่ือยไธสง28010017519

คณิตศาสตร*นาง  พันธิวา  วรรณวิจิตร28010017620

คณิตศาสตร*นางสาว  นันท%นภัส  สินสุพรรณ%28010017721

คณิตศาสตร*นางสาว  ป>ยดา  โกษากุล28010017922

คณิตศาสตร*นางสาว  วิภารัตน%  วิเศษสมบัติ28010018023

คณิตศาสตร*นางสาว  วัชรีรัตน%  โพธิ์ราม28010018124

คณิตศาสตร*นางสาว  กัญญาณัฐ  ลือมอญ28010018225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1326สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  กนกวรรณ  สุพบ2801001831

คณิตศาสตร*นาย  ป>ยวุฒิ  ปIดไธสง2801001862

คณิตศาสตร*นางสาว  นัฐพร  ศรีวัฒน%2801001873

คณิตศาสตร*นางสาว  นารินทร%  ถ่ินขาว2801001884

คณิตศาสตร*นางสาว  พิริยะภรณ%  เชิงหอม2801001905

คณิตศาสตร*นาย  ศิริวิทย%  ยามรัมย%2801001916

คณิตศาสตร*นางสาว  เรไร  สมใส2801001937

คณิตศาสตร*นางสาว  มณีรัตน%  วิชาสี2801001948

คณิตศาสตร*นางสาว  สุธิมาศ  เยรัมย%2801001969

คณิตศาสตร*นาง  ชุลีพร  ออมอด28010019710

คณิตศาสตร*นาย  ศุภจิต  แก�วพวง28010020011

คณิตศาสตร*นางสาว  ณัฐญาพร  คุ�มไพทูลย%28010020112

คณิตศาสตร*นางสาว  วิชชุดา  ชนะกิจ28010020413

คณิตศาสตร*นางสาว  มณีรัตน%  หงษ%ไธสง28010020814

คณิตศาสตร*นางสาว  เมฑาวี  เทียรวรรณ%28010020915

คณิตศาสตร*นาย  รัฐพงศ%  คงพินิจ28010021016

คณิตศาสตร*นางสาว  นิศารัตน%  นิจิตโล28010021117

คณิตศาสตร*นาย  ทัศน%พล  สาคเรศ28010021218

คณิตศาสตร*นาย  กุลพงษ%  นามวงศ%28010021419

คณิตศาสตร*นางสาว  กวินนา  สารคร28010021520

คณิตศาสตร*นางสาว  พาขวัญ  สุมหิรัญ28010021621

คณิตศาสตร*นางสาว  จริยา  มุ�งดี28010021922

คณิตศาสตร*นางสาว  ภิชญาพร  สายบุตร28010022123

คณิตศาสตร*นาย  กริชตภัฎ  ท�าวบุตร28010022224

คณิตศาสตร*นาย  กวิน  เฮงขวัญ28010022325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1337สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  อรทัย  ทับทมาตร2801002251

คณิตศาสตร*นางสาว  เสาวลักษณ%  วงษาสนธิ์2801002262

คณิตศาสตร*นาย  วุฒิศักด์ิ  เจริญศิริ2801002273

คณิตศาสตร*นางสาว  ศิริรัตน%  ปIนรัมย%2801002284

คณิตศาสตร*นาย  ชินวัตร  เหลืองรัตนวิมล2801002315

คณิตศาสตร*นางสาว  นิภาวรรณ  สีหานอก2801002326

คณิตศาสตร*นางสาว  ศศิปรียา  บุญจันทร%2801002337

คณิตศาสตร*นางสาว  สุนิศา  สุมาลี2801002358

คณิตศาสตร*นางสาว  จารุวรรณ  ทิพย%จันทร%2801002369

คณิตศาสตร*นาย  อภิสิทธิ์  วิยาสิงห%28010023810

คณิตศาสตร*นางสาว  ผกามาศ  นุแรมรัมย%28010023911

คณิตศาสตร*นางสาว  ภัชราพร  เนาวะบุตร28010024112

คณิตศาสตร*นาง  วัชราพร  แสนลิ้นฟGา28010024213

คณิตศาสตร*นางสาว  สุดาภรณ%  สุดเสียงสังข%28010024614

คณิตศาสตร*นางสาว  ลลิดา  ทัดวงษ%28010024715

คณิตศาสตร*นางสาว  ศรีนวล  กึนรัมย%28010024816

คณิตศาสตร*นางสาว  นิภาพร  อุมา28010024917

คณิตศาสตร*นาย  พศินวรงค%  วิเชียร28010025018

คณิตศาสตร*นางสาว  เอกนรี  สามสี28010025219

คณิตศาสตร*นาย  นนทพร  พิมพ%นนท%28010025320

คณิตศาสตร*นางสาว  มัลลิกา  ทัตสอย28010025421

คณิตศาสตร*นาย  ธีรัตม%  แสงปราบภัย28010025822

คณิตศาสตร*นางสาว  ปุณยวีร%  เจียมรัมย%28010026123

คณิตศาสตร*นางสาว  กีรติกา  อะโรคา28010026324

คณิตศาสตร*นางสาว  จริยา  อินธิจักษ%28010026525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1348สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นาง  สุนทรี  ช�างเกวียน2801002661

คณิตศาสตร*นาย  ณัฐพล  เงียบประโคน2801002682

คณิตศาสตร*นาย  กุลวัฒน%  สังรวมใจ2801002703

คณิตศาสตร*นางสาว  อนุสรา  มารมย%2801002714

คณิตศาสตร*นาง  อารีรัตน%  ชำนิพันธ%2801002725

คณิตศาสตร*นาย  ศิริพงษ%  ยวงรัมย%2801002736

คณิตศาสตร*นางสาว  จันทร%จิรา  จันทร%ประโคน2801002747

คณิตศาสตร*นางสาว  อรวรรณ  จันทร%พรมราช2801002768

คณิตศาสตร*นางสาว  ยุพาพร  กางรัมย%2801002789

คณิตศาสตร*นางสาว  กฤษดาวัลย%  หม่ันหมาย28010027910

คณิตศาสตร*นางสาว  ดลยา  จันทร%กลาง28010028111

คณิตศาสตร*นางสาว  เบญจภรณ%  บุญชู28010028312

คณิตศาสตร*นางสาว  สุจิตรา  ปองนาน28010028513

คณิตศาสตร*นางสาว  ตติยาพร  ผสมศรี28010028614

คณิตศาสตร*นางสาว  ฉวี  พิมพ%เชื้อ28010028715

คณิตศาสตร*นางสาว  ลักษิกา  แก�วเพชร28010028816

คณิตศาสตร*นางสาว  สมใจ  แก�วยก28010028917

คณิตศาสตร*นางสาว  อภิสราพร  สัตตารัมย%28010029018

คณิตศาสตร*นาง  ยุพาวรรณ%  ไวยารัตน%28010029119

คณิตศาสตร*นางสาว  ยุพิน  ไปวันเสาร%28010029520

คณิตศาสตร*นางสาว  นุจรีย%  ตะคอนรัมย%28010029621

คณิตศาสตร*นาง  มณฑิรา  สุวรรณวัฒน%28010029822

คณิตศาสตร*นางสาว  อัญญา  แก�วภักดี28010029923

คณิตศาสตร*นางสาว  อรชา  หาดี28010030224

คณิตศาสตร*นาย  เฉลิมวุฒิ  ตรีตรอง28010030325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1359สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  บุษราคัม  ปราบพยัคฆา2801003051

คณิตศาสตร*นางสาว  มีนา  ดีรัมย%2801003082

คณิตศาสตร*นาง  นิภาวรรณ  กลิ้งกระโทก2801003113

คณิตศาสตร*นางสาว  จันทร%สุดา  ลอยประโคน2801003124

คณิตศาสตร*นาง  ภิญญดา  พิพัฒนธนากูล2801003135

คณิตศาสตร*นางสาว  สงกรานต%  สีจันทา2801003146

คณิตศาสตร*นาง  ปIญญาพร  สุขสนิท2801003167

คณิตศาสตร*นาย  อุกฤษณ%  หม�อทอง2801003178

คณิตศาสตร*สิบเอก  อมรรัตน%  พวงประโคน2801003189

คณิตศาสตร*นาย  ศรัทธา  เหมจันทึก28010031910

คณิตศาสตร*นาย  ธนนท%ทัต  บุญเหลือ28010032011

คณิตศาสตร*นางสาว  อารีย%  อภิกรกุล28010032112

คณิตศาสตร*นาง  พลอยศิรัส  ปองวัฒนกุล28010032213

คณิตศาสตร*นางสาว  วันวิสา  วงศ%ทอง28010032314

คณิตศาสตร*นาย  ทรงพล  มีมาก28010032415

คณิตศาสตร*นาย  ธีรวัฒน%  ดีสวัสด์ิ28010032516

คณิตศาสตร*นางสาว  จิรวรรณ  สุภาพ28010032617

คณิตศาสตร*นาย  กฤษดากร  ชาลี28010032718

คณิตศาสตร*นาย  จรินทร%  ปลื้มรัมย%28010032819

คณิตศาสตร*นาย  อำนาจ  ส�งกลิ่น28010033020

คณิตศาสตร*นางสาว  ประยูร  คำนนท%ใส28010033221

คณิตศาสตร*นาย  ณัฐฐวัฒน%  วันชูเสริม28010033322

คณิตศาสตร*นางสาว  สุวนันท%  พูลจะโปOะ28010033423



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23110สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนาย  พุทธรัตน%  บุตรงาม2802000021

ภาษาไทยนางสาว  จิณณพัจน%  มีตุวงศ%2802000032

ภาษาไทยนาย  วรนิพิฐ  สระหอม2802000043

ภาษาไทยนางสาว  จุฑามาศ  มุ�งดี2802000054

ภาษาไทยนาย  สมศักด์ิ  พะวร2802000065

ภาษาไทยนางสาว  จุฬาลักษณ%  อ�อนน้ำคำ2802000076

ภาษาไทยนางสาว  เจนจิรา  สุขลา2802000087

ภาษาไทยนางสาว  ณัฐกาญจน%  ชำนาญเท2802000098

ภาษาไทยนาย  ภูริทัต  สุวรรณธีระกิจ2802000109

ภาษาไทยนางสาว  ฤดีมาศ  แก�วประโคน28020001110

ภาษาไทยนางสาว  ชาลิสา  หาญกิจ28020001211

ภาษาไทยนางสาว  มณีรัตน%  เหล�าเลิศ28020001312

ภาษาไทยนางสาว  แพรวนภา  จันทร%ศิริ28020001513

ภาษาไทยนาย  นันทวัฒน%  ทองดี28020001614

ภาษาไทยนางสาว  นิภาพรรณ  แสนเดช28020001815

ภาษาไทยนางสาว  จิราภรณ%  ปุลันรัมย%28020001916

ภาษาไทยนางสาว  ธัญยรัตน%  สุขประโคน28020002017

ภาษาไทยนางสาว  สาวิตรี  เมฆแสน28020002418

ภาษาไทยนางสาว  จันทร%เพ็ญ  ผูกแก�ว28020002519

ภาษาไทยนางสาว  จีราภรณ%  ขำมณี28020002720

ภาษาไทยนาย  พงศธร  เย็นพู28020002921

ภาษาไทยนาย  อรรถวุฒิ  ยงไธสง28020003222

ภาษาไทยนางสาว  อมรรัตน%  ชำนาญจันทร%28020003423

ภาษาไทยนางสาว  วนิดา  สุขแก�ว28020003524

ภาษาไทยนางสาว  มณิสรา  มนูขจร28020003625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23211สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  นิสา  พะนัดรัมย%2802000381

ภาษาไทยนาย  สุรเชษฐ%  จุลศรี2802000392

ภาษาไทยนางสาว  สุภาพร  ศรีทอง2802000403

ภาษาไทยนางสาว  กฤติกา  ทัศนานุตรีย%2802000414

ภาษาไทยนางสาว  สิริภัทร  คำจ�อย2802000435

ภาษาไทยนางสาว  ม่ิงขวัญ  สุดประโคน2802000446

ภาษาไทยนาย  สุมิตร  ทาเหล็ก2802000467

ภาษาไทยนาง  วนิดา  สติพา2802000478

ภาษาไทยนางสาว  กมลลักษณ%  สำรวมรัมย%2802000499

ภาษาไทยนางสาว  อิศราภรณ%  สิกขะเจริญ28020005010

ภาษาไทยนาย  ธีทัต  เพทไสย28020005111

ภาษาไทยนางสาว  มยุรี  คำแก�ว28020005212

ภาษาไทยนางสาว  วิภาดา  โคตรแก�ว28020006013

ภาษาไทยนางสาว  แพรวพรรณ  ประจักษ%โก28020006114

ภาษาไทยนาย  จักรพันธ%  สุดหอม28020006415

ภาษาไทยนาย  ธีรพงษ%  ศรีสละ28020006516

ภาษาไทยนางสาว  รุ�งนภา  วอดทอง28020006617

ภาษาไทยนางสาว  รจนา  บัวเพชร28020006718

ภาษาไทยนางสาว  ธรรญชนก  สงวนวงศ%วิจิตร28020006819

ภาษาไทยนาย  ธงชัย  แก�วเดช28020006920

ภาษาไทยนางสาว  สุภัทรา  อาจประโคน28020007121

ภาษาไทยนาย  สินมหัต  มังประโคน28020007222

ภาษาไทยนางสาว  นันทวัน  บาลโสง28020007323

ภาษาไทยนางสาว  จุฑามาศ  อุ�นจังหาร28020007524

ภาษาไทยนาย  ธีรยุทธ  เสาวเนียม28020007625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23312สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนาง  อรอนงค%  โสมกุล2802000781

ภาษาไทยนางสาว  นิลวรรณ  พลราษฎร%2802000812

ภาษาไทยนางสาว  ณัฏฐวดี  ศรีมหาพรม2802000823

ภาษาไทยนางสาว  ภัทรพร  โพธิ์ไข2802000854

ภาษาไทยนางสาว  วิไลภรณ%  ภูมิไฉว2802000875

ภาษาไทยนางสาว  กชพร  กาละซิรัมย%2802000886

ภาษาไทยนาย  วันเฉลิม  ศรีแก�วน้ำใส2802000917

ภาษาไทยนางสาว  พิชานันท%  ประสงค%ดี2802000938

ภาษาไทยนางสาว  รัชชา  ถิตย%เรขา2802000949

ภาษาไทยนางสาว  นุชรินทร%  ทองแม�น28020009510

ภาษาไทยนางสาว  อริสา  บุญเจียง28020009611

ภาษาไทยนางสาว  อนันตพร  สิงห%เสนา28020009712

ภาษาไทยนางสาว  อรัญญา  อะนาดรัมย%28020009813

ภาษาไทยนาย  ชนนิกานต%  แสวงผล28020009914

ภาษาไทยนางสาว  ดารณี  ปะเตชะกัง28020010015

ภาษาไทยนางสาว  วรนิษฐา  บำรุงแคว�น28020010216

ภาษาไทยนางสาว  ศุภลักษณ%  ทองสุข28020010317

ภาษาไทยนางสาว  สายชล  ดวงรัตน%28020010418

ภาษาไทยนางสาว  ภัสสร  จากรัมย%28020010519

ภาษาไทยนางสาว  พัชรี  นามวงศ%28020010620

ภาษาไทยนางสาว  ณิชนันทน%  มลิซ�อน28020010921

ภาษาไทยนาง  เขมิกา  พินิจ28020011122

ภาษาไทยนางสาว  ชุติกาญจน%  นามท�าว28020011223

ภาษาไทยนางสาว  มาลินี  สายยศ28020011324

ภาษาไทยนางสาว  สุภาพรรณ  จงสู�28020011425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23413สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  สุนิษา  เหล�าบุรี2802001151

ภาษาไทยนางสาว  บุณฑริกา  เข็มบุบผา2802001162

ภาษาไทยนางสาว  สุพัชรี  มณีเนตร2802001183

ภาษาไทยนางสาว  อรทัย  จันทร%อยู�จริง2802001194

ภาษาไทยนางสาว  จินดารัตน%  พันศรี2802001205

ภาษาไทยนาย  โยธิน  วงศ%คำ2802001216

ภาษาไทยนาย  พิพัฒน%  ประจวบสุข2802001227

ภาษาไทยนางสาว  อนุสรา  เวฬุวะนารักษ%2802001238

ภาษาไทยนางสาว  ทิพรัตน%  ครุฑสุวรรณ2802001249

ภาษาไทยนางสาว  กัลยา  บุญธิมา28020012610

ภาษาไทยนางสาว  ศิริวรรณ  แสนโสม28020012811

ภาษาไทยนางสาว  อุชุพร  เลงไธสง28020012912

ภาษาไทยนางสาว  ธัญญลักษณ%  พิมโยธา28020013013

ภาษาไทยนางสาว  จริยา  ชาติประสพ28020013114

ภาษาไทยนางสาว  ชวภรณ%  พลทามูล28020013215

ภาษาไทยนางสาว  พิมตะวัน  สุขรอด28020013616

ภาษาไทยนางสาว  ปภาวรรณ  จิรัมย%28020013817

ภาษาไทยนางสาว  ป>ยะมาศ  เจียมรัมย%28020013918

ภาษาไทยนางสาว  กฤชยาภรณ%  อินบุญญา28020014019

ภาษาไทยนางสาว  วิภาวัลย%  พันธ%เพ็ง28020014120

ภาษาไทยนางสาว  ฐิติญาวรรณ  เกษน�อย28020014321

ภาษาไทยนาง  ภัควณี  สายศร28020014422

ภาษาไทยนาย  บุญเกิด  ยวนย่ิง28020014623

ภาษาไทยนาย  อิสระพงษ%  พันธ%เหนือ28020014724

ภาษาไทยนาย  ธีรนันท%  ไตยะมะณี28020014825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23514สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  ชบา  สมอ2802001501

ภาษาไทยนางสาว  สิรินยา  ลาน้ำเท่ียง2802001532

ภาษาไทยนางสาว  ชนากานต%  สง�าวงษ%2802001543

ภาษาไทยนางสาว  มลธิยา  จันบัวลา2802001554

ภาษาไทยนางสาว  รักษิณา  ขันชารี2802001575

ภาษาไทยนางสาว  จิรนันต%  เจือกรัมย%2802001586

ภาษาไทยนางสาว  กุลธิดา  พัดไธสง2802001627

ภาษาไทยนาย  ธีรเดช  บุญจูง2802001638

ภาษาไทยนางสาว  จิราพร  วรศิริ2802001649

ภาษาไทยนางสาว  สโรชา  จันทร%สีโคตร28020016510

ภาษาไทยนางสาว  นิติญาพร  ใจเท่ียง28020016611

ภาษาไทยนางสาว  สุนารินทร%  ชัยเชด28020016712

ภาษาไทยนาย  ไกรวิชญ%  เจือจันทร%28020016913

ภาษาไทยนางสาว  ฐาวดี  สมหมาย28020017014

ภาษาไทยนางสาว  ธนภรณ%  พูลสวัสด์ิ28020017115

ภาษาไทยนางสาว  สกาวเดือน  ขวัญแก�ว28020017316

ภาษาไทยนางสาว  อุไรรัตน%  วงษ%ชาลี28020017417

ภาษาไทยนางสาว  อัจฉรา  จิตรครบุรี28020017518

ภาษาไทยนางสาว  วรางคณา  พรหมพันธ%ใจ28020017619

ภาษาไทยนางสาว  กุลธิดา  จองวัฒนศักด์ิ28020017720

ภาษาไทยนางสาว  พัชราภรณ%  เจาประโคน28020017821

ภาษาไทยนางสาว  สิริญา  นพสันเทียะ28020017922

ภาษาไทยนางสาว  กิตติญา  เข็มทอง28020018123

ภาษาไทยนางสาว  กาญจนา  พุฒตาล28020018224

ภาษาไทยนางสาว  จริญญา  นพไธสง28020018325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23615สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  สุพรรษา  แสงประโคน2802001851

ภาษาไทยนาย  นพรัตน%  ดีแก�2802001862

ภาษาไทยนางสาว  บูรตา  ถือดำ2802001873

ภาษาไทยนางสาว  มนัญชยา  หนูช�วย2802001904

ภาษาไทยนางสาว  เมวิกา  พุชะโลนา2802001925

ภาษาไทยนาย  คชภณ  ปลงรัมย%2802001936

ภาษาไทยนางสาว  เบญจวรรณ  เศรษฐา2802001967

ภาษาไทยนางสาว  ณัฐพร  ชาติรัมย%2802001988

ภาษาไทยนางสาว  สุธิดา  ปIดไธสง2802001999

ภาษาไทยนางสาว  ธณัญญา  เทพตาแสง28020020110

ภาษาไทยนางสาว  จิราพร  ป>Qนประไมล%28020020311

ภาษาไทยนาย  นฤดม  ผิวจันทร%28020020412

ภาษาไทยนางสาว  กัลญารัตน%  เทพชาติ28020020613

ภาษาไทยนางสาว  ดวงฤทัย  ตอรบรัมย%28020020714

ภาษาไทยนางสาว  เกษมณี  สืบสุข28020020815

ภาษาไทยนางสาว  ศิริพัชรา  คะเชนทร%เชื้อ28020020916

ภาษาไทยนาย  จักรี  พันธ%มณี28020021117

ภาษาไทยนางสาว  ภานุชนาถ  บุตรแผงชัย28020021218

ภาษาไทยนางสาว  ไข�มุก  คอนซ�าย28020021319

ภาษาไทยนางสาว  นราภรณ%  ทองนำ28020021420

ภาษาไทยนางสาว  อิสริยา  วงศา28020021521

ภาษาไทยนางสาว  สุภาภรณ%  ใยแจ�ม28020021622

ภาษาไทยนางสาว  ธิดารัตน%  จันทร%ขอนแก�น28020021723

ภาษาไทยนางสาว  กรรณิกา  วงศาวิเศษ28020021924

ภาษาไทยนาย  ปIญญา  เพียงคาม28020022025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32216สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  วรรณิภา  มาตรนอก2802002211

ภาษาไทยนางสาว  พรธิภา  อ�วมวงษ%เปรม2802002232

ภาษาไทยนางสาว  เบญจวรรณ  เชิดรัมย%2802002253

ภาษาไทยนางสาว  นฤมล  เงางาม2802002264

ภาษาไทยนางสาว  พรพรหม  ดียิ่ง2802002275

ภาษาไทยนาย  อรุณรัชต%  บุญเข่ือง2802002286

ภาษาไทยนางสาว  นภาลัย  ชุมเสนา2802002307

ภาษาไทยนางสาว  จิตสุภา  จางจิตต%2802002318

ภาษาไทยนางสาว  อิสราภรณ%  หงษ%ทัพ2802002339

ภาษาไทยนาง  โชติกานต%  สันรัมย%28020023410

ภาษาไทยนางสาว  รสสุคนธ%  กาเรียน28020023511

ภาษาไทยนาย  สัณฐิติ  ไชยงาม28020023712

ภาษาไทยนางสาว  พิทยารัตน%  บุญโภค28020023813

ภาษาไทยนางสาว  พันทิวา  คำทุย28020023914

ภาษาไทยนางสาว  ณัฐกานต%  วิเศษศรี28020024015

ภาษาไทยนางสาว  สุมารินทร%  บุตรตะวงษ%28020024116

ภาษาไทยนาย  กิตติมศักด์ิ  โตหนึ่ง28020024317

ภาษาไทยนางสาว  สิริมา  คะรานรัมย%28020024518

ภาษาไทยนางสาว  สายสุนี  สราษบุรุษ28020024619

ภาษาไทยนางสาว  กัญญาพัชร  บุระประโคน28020024720

ภาษาไทยนางสาว  พรสวรรค%  สรภูมิ28020024821

ภาษาไทยนางสาว  อารียา  ผิวนวล28020024922

ภาษาไทยนางสาว  สาวิตรี  ชัยศิริ28020025123

ภาษาไทยนางสาว  วนิสา  เอ็มรัตน%28020025224

ภาษาไทยนางสาว  กนกวรรณ  เนียมจันทร%28020025425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32317สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  สุกัญญา  พิเลิศรัมย%2802002551

ภาษาไทยนางสาว  รังสิยา  ม่ันยืน2802002562

ภาษาไทยนางสาว  นัยนาภรณ%  แก�วฝCายนอก2802002573

ภาษาไทยนางสาว  ภัทรา  กุยรัมย%2802002594

ภาษาไทยนางสาว  ศิริวรรณ  ปIกโคทานัง2802002605

ภาษาไทยนางสาว  ดวงกมล  กล�าหาญ2802002616

ภาษาไทยนางสาว  ปIญจพร  ผานโคกสูง2802002627

ภาษาไทยนาย  พิลาภ  ดีจันทร%หอม2802002648

ภาษาไทยนางสาว  ชลทัย  พิชัยกาล2802002659

ภาษาไทยนางสาว  กัณฐาภรณ%  เพชรก่ิง28020026810

ภาษาไทยนางสาว  สาวิตรี  ฉลาดดี28020027011

ภาษาไทยนางสาว  จุฬารัตน%  หูประโคน28020027112

ภาษาไทยนางสาว  กรรณิการ%  นิเวศกูล28020027213

ภาษาไทยนาง  กุลวดี  พรหมเอาะ28020027314

ภาษาไทยนางสาว  ศิริวรรณ  โพธิ์สิงห%28020027415

ภาษาไทยนางสาว  ประภัสสร  ม่ันหมาย28020027516

ภาษาไทยนางสาว  วันวิสา  ทรัพย%มาก28020027617

ภาษาไทยนางสาว  มนัสวี  คำแสน28020027718

ภาษาไทยนางสาว  สุฬาณี  รัตนนท%28020027819

ภาษาไทยนางสาว  อนุสรา  เสาเปรีย28020027920

ภาษาไทยนาย  ภูวนาคา  มะลิลา28020028021

ภาษาไทยนางสาว  สุนิสา  ชิงชัยชนะ28020028122

ภาษาไทยนาย  เชาวนันต%  มีทรัพย%28020028223

ภาษาไทยนาย  วรวัฒน%  นครศรี28020028324

ภาษาไทยนางสาว  อริสา  หลอมประโคน28020028525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32418สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนาย  รัตพล  ปIกษา2802002861

ภาษาไทยนาย  อนุรักษ%  หม่ืนสา2802002872

ภาษาไทยนางสาว  ยุวดี  ต�นคำ2802002883

ภาษาไทยนางสาว  กาญจนา  งาสิทธิ์2802002894

ภาษาไทยนาย  คณายุทธิ์  เครือแสง2802002915

ภาษาไทยนาย  ยอดชาย  บุดคำ2802002936

ภาษาไทยนางสาว  จิรัชญา  โอชารส2802002947

ภาษาไทยนางสาว  สุกัญญา  ทาหนองเภา2802002958

ภาษาไทยนาย  ชัยวัฒน%  งามสะพรั่ง2802002969

ภาษาไทยนางสาว  มลธิดา  ราณศรี28020029910

ภาษาไทยนางสาว  สุภาพร  คณะมูล28020030011

ภาษาไทยนางสาว  สุรีรัตน%  ฉาไธสง28020030112

ภาษาไทยนางสาว  ผกาวลี  มีศรี28020030213

ภาษาไทยนางสาว  กฤษณา  อัศวภูมิ28020030314

ภาษาไทยนางสาว  อารีรัตน%  เยรัมย%28020030415

ภาษาไทยนาง  นุชรี  นาเหลากลาง28020030516

ภาษาไทยนางสาว  ณิชยนันท%  พุทธิแจ�ม28020030617

ภาษาไทยนางสาว  รัตณาพร  ทันผะดุง28020030718



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32519สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  อลิสา  อินทร%สุข2803000011

ภาษาอังกฤษนาง  น้ำผึ้ง  บุญภูมิ2803000022

ภาษาอังกฤษนางสาว  ดวงใจ  ทรงบรรพต2803000033

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปาณิศา  นันทประพิณ2803000054

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุนิสา  ยืนรัมย%2803000065

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณหทัย  พันโนราช2803000076

ภาษาอังกฤษนางสาว  สิริวิมล  เสือไพรงาม2803000087

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุดาพร  เดชพรมรัมย%2803000098

ภาษาอังกฤษนางสาว  หทัยรัตน%  มนุษย%รัมย%2803000109

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปุณิกา  นันตะรัมย%28030001110

ภาษาอังกฤษนางสาว  ป>ยรัตน%  ทองคำ28030001211

ภาษาอังกฤษนางสาว  น้ำฝน  จอกทอง28030001312

ภาษาอังกฤษนางสาว  วาสนา  วันจันทึก28030001413

ภาษาอังกฤษนางสาว  อภิญญา  ย่ิงนอก28030001514

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศิญาภัสร%  ธีรสิริพัฒน%28030001615

ภาษาอังกฤษนางสาว  อิสริยาภรณ%  บุญคล�อย28030001716

ภาษาอังกฤษนางสาว  ฐิตินันท%  ปราบพยัคฆา28030001817

ภาษาอังกฤษนางสาว  อาภัสรา  ฮุยประโคน28030002018

ภาษาอังกฤษนางสาว  ดลยา  สุรขันธ%28030002319

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปวีณา  ก�อแก�ว28030002420

ภาษาอังกฤษนางสาว  ลลิตตา  สารนิม28030002521

ภาษาอังกฤษนางสาว  จงรัก  นกสกุล28030002622

ภาษาอังกฤษนางสาว  นลิศรา  พรหมโสฬส28030002723

ภาษาอังกฤษนางสาว  พรรษา  ภิรมย%ชาติ28030002824

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิไล  สิงขรณ%28030002925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32620สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนาง  สุพรรณี  สุดเสนาะ2803000301

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฐมน  นุชสาย2803000312

ภาษาอังกฤษนางสาว  โสรยา  พิผ�วนนอก2803000323

ภาษาอังกฤษนาง  รัตธมล  สะเทียนรัมย%2803000334

ภาษาอังกฤษนาย  กรินท%  อิสริยจงกล2803000345

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณิชาภา  เนิบกระโทก2803000356

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปIทมาพร  หันตุลา2803000367

ภาษาอังกฤษนางสาว  เบญจมาศ  สาโรจน%2803000378

ภาษาอังกฤษนางสาว  กรรณิการ%  พรมสุข2803000389

ภาษาอังกฤษนาง  สิรินา  จันทะสาร28030004010

ภาษาอังกฤษนางสาว  กนกวรรณ  ศรีพลัง28030004111

ภาษาอังกฤษนาย  ปารุสก%  งามสะพรั่ง28030004212

ภาษาอังกฤษนางสาว  รตนพร  ชุ�มมาก28030004413

ภาษาอังกฤษนางสาว  จุฑาพร  นาคินทร%ชาติ28030004514

ภาษาอังกฤษนาย  กิตติพงศ%  โคตรสว�าง28030004615

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศุภรดา  เจริญพันธุวงศ%28030004716

ภาษาอังกฤษนางสาว  สิริยากร  อินทร%สอน28030004817

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธนาภรณ%  ลิ่งไธสง28030004918

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณิชกานต%  สวัสด์ิพุทรา28030005019

ภาษาอังกฤษนางสาว  ลภัสรดา  ศรีศักด์ิ28030005120

ภาษาอังกฤษว�าท่ีร�อยตรีหญิง  กรรณิการ%  ศิริสุข28030005321

ภาษาอังกฤษนางสาว  อดิศา  มะโนศรี28030005422

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปทิตตา  สิทธิจันทร%28030005523

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุพรรณี  ชุดกระโทก28030005624

ภาษาอังกฤษนางสาว  รจนา  แรงประโคน28030005725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32721สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธิดารัตน%  ตุ�ยบุรี2803000581

ภาษาอังกฤษนางสาว  รวินท%นิภา  บุตรวัน2803000592

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธัญพิมล  ทองดีเลิศ2803000623

ภาษาอังกฤษนางสาว  ขวัญเรือน  วรรัมย%2803000644

ภาษาอังกฤษนางสาว  เบญจพร  อัครศรีวร2803000655

ภาษาอังกฤษนาย  ยุทธนา  สราญบุรุษ2803000666

ภาษาอังกฤษนาย  วรรณพงษ%  ศรีภู�2803000677

ภาษาอังกฤษนางสาว  สกายรุ�ง  โชติกวณิก2803000688

ภาษาอังกฤษนาย  อานนท%  หงษ%โสดา2803000699

ภาษาอังกฤษนางสาว  อนุสรา  เกลียวทอง28030007010

ภาษาอังกฤษนางสาว  พรญาณี  ดีมาก28030007111

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณิชานันท%  คำหงษา28030007312

ภาษาอังกฤษนางสาว  สาวิตรี  ภิรมย%นาค28030007413

ภาษาอังกฤษนางสาว  พรรษพร  ศรีจันทร%28030007514

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุกัญญา  โม�คำ28030007615

ภาษาอังกฤษนางสาว  จุลีรัก  ขาตัง28030007716

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุริกาญจณ%  ท�าวอนนท%28030007817

ภาษาอังกฤษนาย  ณัฐชนน  บุตรเก่ิง28030007918

ภาษาอังกฤษนาย  พงศธร  ปIกการัง28030008019

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิรัชญา  เชยรัมย%28030008220

ภาษาอังกฤษนางสาว  วราลักษณ%  อินทร%ขาว28030008321

ภาษาอังกฤษนางสาว  อภิญญา  ศรีภูวงค%28030008422

ภาษาอังกฤษนาง  อัจฉรา  ล�อมไธสง28030008523

ภาษาอังกฤษนางสาว  รุ�งทิวา  อังคนา28030008624

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฐสุดา  ปะกิคะ28030008725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33222สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  วันนิภา  โสประโคน2803000881

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศิริวรรณ  สุวรรณ2803000892

ภาษาอังกฤษนางสาว  สิรินันทนา  จำปาทอง2803000903

ภาษาอังกฤษนาง  อุษา  ปลดรัมย%2803000924

ภาษาอังกฤษนางสาว  วรัชญ%ชญา  แท�นแก�ว2803000935

ภาษาอังกฤษนางสาว  ทัศนีย%  โพธินา2803000946

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิไลลักษณ%  พูนสวัสด์ิ2803000957

ภาษาอังกฤษนาย  ภูริภัทร  พรมพุ�ย2803000968

ภาษาอังกฤษนางสาว  อังสุมารินทร%  โยงรัมย%2803000979

ภาษาอังกฤษนางสาว  พัชรี  ปุเลตัง28030009810

ภาษาอังกฤษนางสาว  นันทัชพร  จงวงษ%28030009911

ภาษาอังกฤษนางสาว  อุบล  ทิมเจริญ28030010012

ภาษาอังกฤษนางสาว  นารี  ทองเรือง28030010113

ภาษาอังกฤษนางสาว  อมรรัตน%  ชะรุงรัมย%28030010214

ภาษาอังกฤษนางสาว  อนุสรา  แสงทับทิม28030010315

ภาษาอังกฤษนางสาว  อาจารีย%  สุขจิตต%28030010416

ภาษาอังกฤษนาง  แสงเทียน  ปาประโคน28030010517

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรวรรณ  ชะเวิงรัมย%28030010718

ภาษาอังกฤษนางสาว  กฤตยา  ประเสริฐศรี28030010819

ภาษาอังกฤษนางสาว  เสาวลักษณ%  รานอก28030010920

ภาษาอังกฤษนางสาว  รวงทอง  สิทธิสังข%28030011121

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศุภนิดา  ดวงประสิทธิ์28030011322

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุธาสินี  มีเจริญ28030011523

ภาษาอังกฤษนางสาว  กัญญา  สร�อยเสน28030011624

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชุติมา  เชือกรัมย%28030011725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33323สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุรีรัตน%  แปGนประโคน2803001181

ภาษาอังกฤษนางสาว  วลัยพร  สุวรรณ%บุตร2803001202

ภาษาอังกฤษนาย  ภูวดล  เชื้อดี2803001213

ภาษาอังกฤษนางสาว  จันทร%จิรา  อะโรคา2803001244

ภาษาอังกฤษนางสาว  เยาวภา  ขันแข็ง2803001255

ภาษาอังกฤษนาย  ม่ิงขวัญ  สมบูรณ%2803001266

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปาณิดา  หนองหาญ2803001277

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิรัชญานิน  ก้ินโบราณ2803001288

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรพินณ%  ดวงวิเศษ2803001299

ภาษาอังกฤษนางสาว  วนัชพร  สกุลฮูฮา28030013010

ภาษาอังกฤษนาง  จุมพิตา  เครือจันทร%28030013111

ภาษาอังกฤษนางสาว  อชิโต  รจนัย28030013312

ภาษาอังกฤษนางสาว  อนุศรา  มีศิลปS28030013413

ภาษาอังกฤษนางสาว  มยุรฉัตร  จำปางาม28030013514

ภาษาอังกฤษนางสาว  ลลิตา  ปานเพ็ชร%28030013815

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิตวดี  วังสนาม28030014216

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรุโณทัย  นาเมืองรักษ%28030014317

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธาริณี  พลายงาม28030014418

ภาษาอังกฤษนางสาว  อลิษา  นิพันธ%รัมย%28030014519

ภาษาอังกฤษนาง  สราวลี  ฐานะ28030014620

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปุณย%จรีย%  ศิริสำราญ28030014821

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปารีณา  บุญประกอบ28030014922

ภาษาอังกฤษนางสาว  กิดาการ  บุญแจ�ง28030015023

ภาษาอังกฤษนาง  ศิริวัฒณา  ชัยรัมย%28030015124

ภาษาอังกฤษนางสาว  หนึ่งฤทัย  วิเศษนคร28030015225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33424สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนาง  สมสิริ  สมพริ้ง2803001531

ภาษาอังกฤษนางสาว  กาญจนา  ทัพไทย2803001542

ภาษาอังกฤษนางสาว  นวพร  ทรงวิชา2803001553

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชื่นกมล  แดงสาย2803001574

ภาษาอังกฤษนางสาว  เพชรรินทร%  ศรีไสว2803001595

ภาษาอังกฤษนางสาว  นภาพร  พิพัฒวิวัฒนกิจ2803001606

ภาษาอังกฤษนาง  สุภาวดี  กองรัมย%2803001617

ภาษาอังกฤษนางสาว  ป>ยรา  ศรีหอมชัย2803001638

ภาษาอังกฤษนางสาว  นิตยา  ศรีชุมแสง2803001659

ภาษาอังกฤษนาง  ป>ณฑิรา  วงศ%ทองเจริญ28030016610

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศศิกานต%  มงคลดี28030016711

ภาษาอังกฤษนางสาว  จีรภรณ%  บุญมาก28030016912

ภาษาอังกฤษนาย  ภรภัทร  แก�วโพธิ์28030017013

ภาษาอังกฤษนางสาว  ภานุมาศ  เจริญรัมย%28030017114

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปรฎา  บุญชิต28030017215

ภาษาอังกฤษนางสาว  อุไรพร  คชศักด์ิ28030017416

ภาษาอังกฤษนาย  ญาณวรุตม%  เรียมสันเทียะ28030017517

ภาษาอังกฤษนางสาว  ภัชภา  ปIQนตระกูล28030017618

ภาษาอังกฤษนาง  วรรณภา  โชติกิตติชัย28030017719

ภาษาอังกฤษนางสาว  ยุพิน  เล็กอรินทร%28030017820

ภาษาอังกฤษนางสาว  ทิพวัลย%  ไชยช�วย28030017921

ภาษาอังกฤษนางสาว  อุไรวรรณ  ปIกกังราพัง28030018022

ภาษาอังกฤษนางสาว  ป>ยาพัชร  เพ็ชรจำรัส28030018223

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิราภรณ%  พันธ%หล�อมโส28030018324

ภาษาอังกฤษนาย  โกวิทย%  วงสกูล28030018425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33525สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  ญาดาวดี  กรุงรัมย%2803001871

ภาษาอังกฤษนาง  ธิดารัตน%  เสมาปรุ2803001882

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิราภรณ%  ยึนประโคน2803001893

ภาษาอังกฤษนางสาว  วันนิดา  สุรินทร%2803001904

ภาษาอังกฤษนาย  ณัฐกาณต%  ดีเสมอ2803001915

ภาษาอังกฤษนางสาว  จุฑารัตน%  สูนย%รัมย%2803001926

ภาษาอังกฤษนางสาว  สกุลรัตน%  ทามาศ2803001937

ภาษาอังกฤษนางสาว  ราตรี  ยายิรัมย%2803001948

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณิชามน  อิสสระวงศ%2803001969

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปภาดา  เศษสุวรรณ%28030019810

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธัญชนก  สืบชาติ28030020111

ภาษาอังกฤษนางสาว  เบญจพร  โปรยขุนทด28030020212

ภาษาอังกฤษนางสาว  วรรณิกา  บำรุงการ28030020313

ภาษาอังกฤษนาย  กรวิชญ%  ทุมพร28030020414

ภาษาอังกฤษว�าท่ีร�อยตรีหญิง  อัญตรา  อาสานอก28030020915

ภาษาอังกฤษนางสาว  นวพร  สาหับ28030021016

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิภาวรรณ  นิพันธ%รัมย%28030021117

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุภาวรรณ  สายหยุด28030021218

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิราพร  สิ่วไธสง28030021319

ภาษาอังกฤษนางสาว  ผกามาศ  อาจจำนงค%28030021420

ภาษาอังกฤษนาย  ธนปรัชญ%  วัฒนานุสิทธิ์28030021521

ภาษาอังกฤษนางสาว  น้ำฝน  วุฑฒกนก28030021622

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฐณิชา  ชัยปลัด28030021723

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรอินทุ%  สุขมิน28030021824

ภาษาอังกฤษนางสาว  อนุสรา  โตคีรี28030021925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33626สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  กมลชนก  โพธิขำ2803002211

ภาษาอังกฤษนางสาว  สิตานันท%  ศรีสุวอ2803002222

ภาษาอังกฤษนางสาว  ป>ยธิดา  ท่ีรักษ%2803002233

ภาษาอังกฤษนางสาว  มนิสา  เยรัมย%2803002254

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชวนัญญา  จองสุขี2803002265

ภาษาอังกฤษนางสาว  ละอองดาว  แก�วอรสาน2803002276

ภาษาอังกฤษนางสาว  พกุลกาญจน%  พลสิม2803002297

ภาษาอังกฤษนาย  ณัฐภัทร  พรมปรุ2803002308

ภาษาอังกฤษนางสาว  รัตนา  พรหมโสฬส2803002319

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธัญนันท%  ตระกูลรัมย%28030023210

ภาษาอังกฤษนางสาว  ช�อผกา  เกตุโข28030023311

ภาษาอังกฤษนางสาว  กานต%ธิดา  เผือกนอก28030023412

ภาษาอังกฤษนาง  นิตยา  คะเรรัมย%28030023613

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิภาวรรณ  วิชัยรัมย%28030023714

ภาษาอังกฤษนาย  หัสชัย  เรืองย่ิง28030023815

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศศิธร  นัยมาศพงศธร28030023916

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธัญวรรณ  จันทร%สระบัว28030024017

ภาษาอังกฤษนางสาว  ละมุน  เชิดรัมย%28030024118

ภาษาอังกฤษนาย  สุรศักด์ิ  แก�ววิเศษ28030024219

ภาษาอังกฤษนางสาว  พรสุดา  ปุริมศักด์ิ28030024320

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุภาพร  ขาวงาม28030024421

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฏธฐ%สินี  รักภักดี28030024522

ภาษาอังกฤษนางสาว  กัญญานุช  บุตรดี28030024623

ภาษาอังกฤษนางสาว  นิตยา  พันธ%ไธสง28030024724

ภาษาอังกฤษนางสาว  กัลยา  พนุมรัมย%28030024825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33727สนามสอบ  โรงเรียนภัทรบพิตร

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนาย  สุฃาติ  จิตวุธ2803002501

ภาษาอังกฤษนางสาว  ผุสดี  คงสบาย2803002532

ภาษาอังกฤษนางสาว  อัญชลี  วงค%มามี2803002543

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุรีพร  ชะวีรัมย%2803002554

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศิริลักษณ%  วิเศษนคร2803002575

ภาษาอังกฤษนางสาว  ภัสสร  กาหลง2803002586

ภาษาอังกฤษนาง  นิภาพร  แสนแก�ว2803002597

ภาษาอังกฤษนางสาว  อติพร  แน�นอุดร2803002608

ภาษาอังกฤษนางสาว  จุฑามาศ  แซ�อึง2803002619

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณิรินทร%ญา  ไชยดุสิตโรจน%28030026210

ภาษาอังกฤษนางสาว  นุชพร  อุพลรัมย%28030026311

ภาษาอังกฤษนางสาว  กัญญา  ยอดเครือ28030026412

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุดารัตน%  ทัศนะ28030026513



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1211สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วลัยลักษณ%  จูUนางรอง2815000011

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เพ็ญนภา  วันตุ�ม2815000022

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รุ�งนภา  เปVนปIญญา2815000033

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อภิชญา  นวลศิริ2815000044

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  แหวนพลอย  จำเนียรกูล2815000075

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ณชุติกาญจน%  อภิระนานนท%2815000086

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นิตยา  ดวงนิล2815000097

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธนากร  ชนะกูล2815000128

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มาลิสา  ทุมพร2815000139

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธิดารัตน%  ทองเรือง28150001410

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  เมธชวิน  ปะโสทะกัง28150001511

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัญญณัฐ  ลิ้มอุบัติตระกูล28150001712

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ไพจิตร  มะเสนา28150001813

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  กรณ%ดนัย  ศรีแก�ว28150002014

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรรณิภา  อัคชาติ28150002115

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จารุวรรณ  อวิรุทธพาณิชย%28150002316

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นงลักษณ%  สามเณร28150002417

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กนกพร  หวังสุขกลาง28150002518

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนาภา  ช�อรักษ%28150002719

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กชพร  ใจหวัง28150002820

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สหชัย  เชาว%มะเริง28150003021

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กมลลักษณ%  ยอดเครือ28150003122

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  พงษ%พัฒน%  ไตรรัตน%28150003323

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สมหมาย  พุงกระโทก28150003724

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  อรทัย  เกาแกกูล28150003825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1222สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชรี  ดีมาก2815000411

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จารีรัตน%  กัณหา2815000422

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ราตรี  ชมชื่น2815000443

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วารุณี  แสนเจWก2815000474

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลลิตา  กลางนอก2815000485

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิชญา  พรหมเอาะ2815000506

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เรวดี  วิชัยรัมย%2815000517

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  พงษ%พัฒน%  ปIญญาฤทธิ์2815000528

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  หนึ่งฤทัย  ประยงค%รัมย%2815000539

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นรรญชภร  บุญเข็ม28150005410

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สรินดา  หลาบนอก28150005511

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัสตราภรณ%  สมบูรณ%28150005612

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เมธาพร  อินทร%ดี28150005713

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ปภาวรินทร%  มะลิเลิศ28150005814

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ผ�องฉวี  ศรีศิลา28150005915

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุธาสินี  สุรศร28150006016

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิตรา  ประเสริฐสัง28150006117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุปราณี  ศรีบุษย%28150006218

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ชาคริต  นุชผักแว�น28150006519

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อุมาพร  โสภาค28150006620

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ป>ยะมาศ  ผาเจริญ28150006721

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปภาวรินทร%  ศิริสวัสด์ิ28150006822

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  นาคร  พันธะไชย28150007223

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อัจฉราภรณ%  อ�อนสุด28150007324

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  แสงรวี  รัตนนท%28150007525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1233สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วิโรจน%  ภาระจ�า2815000781

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุดารัตน%  พรมวิจิตร2815000792

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จันทรา  สุพิศ2815000803

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุขิตา  การรัมย%2815000814

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิภาวี  นิวาสรัมย%2815000825

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐพร  ฐิติมโนวงศ%2815000846

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชรินทร%  ยอดสำโรง2815000857

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ศิรินภา  เพ็ชรใจศักด์ิ2815000868

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นภัสวรรณ  ทัพขวา2815000879

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  พีรญา  สุทธิ28150008810

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ราตรี  กลิ่นศรีสุข28150008911

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วราภรณ%  ปาวะภา28150009112

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ปูชิดา  หยาดไธสง28150009213

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ณิชญานันทน%  แระดอน28150009314

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัชณีภรณ%  ทองเรือง28150009415

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภูสุดา  วงศ%จำปา28150009516

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สมบุญ  กลองชัย28150009617

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิราภรณ%  ถึงแสง28150009818

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  พชกร  อินทุลักษณ%28150010019

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธัญพร  พนมเขต28150010220

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปรียาลักษณ%  บุญเกตุ28150010421

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พีรกานต%  สำรวมสุข28150010522

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  อัจฉราภรณ%  คงชา28150010623

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุภาณี  มาฤทธิ์28150010724

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัตนาวดี  ถมก่ิง28150010925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1244สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  กิตติญา  ชัยปลัด2815001111

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สกุลรัตน%  ศิริสุข2815001122

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ทัศนีย%  ราชอารีย%2815001133

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรนิษฐา  เพ็งพิเดช2815001144

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พรทิพย%  สอนสระคู2815001185

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธิติยา  ผลเจริญ2815001206

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิติกาญจน%  พรมงาม2815001217

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิตยา  วงศ%คต2815001228

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ทวีวรรณ  สุวัฒน%วงศ%2815001239

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธนาภรณ%  สนิทกุล28150012610

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วันวิสา  สาทพลกรัง28150012711

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ริศรา  คงเมือง28150012912

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรรณิภา  เสาวพันธ%28150013213

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุธีรา  เจณวิทย%28150013614

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภัทร%ธีนันท%  พระภูจำนงค%28150013715

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิราภรณ%  ครองสำราญ28150013816

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พรชนก  ธีรวิโรจน%28150013917

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศุธิธา  แก�วกลม28150014018

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิลวดี  พิมพวง28150014419

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เนตรนภา  จินพละ28150014620

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กรกนก  ค้ำคูณ28150014921

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ศิรศักดา  ท่ังกระโทก28150015022

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ชมภูนุท  ปะวะระ28150015123

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรอุมา  พิลาวุฒิ28150015324

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ผกายวรรณ  สอนเจริญ28150015525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1255สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ยุภาพร  บุตรเอก2815001561

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนา  กิมเชื้อ2815001572

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สว�างจิตร  รุ�งราม2815001583

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุนิษา  หอมจันทร%2815001594

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรกนกวรรณ  จุมพลน�อย2815001605

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เกษณี  มณีทูล2815001626

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เกวลี  วัจนา2815001647

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สิริวิภา  ยารัมย%2815001668

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชานิสา  วงสามารถ2815001689

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  วันเพ็ญ  ทรงพระ28150017110

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ประวีณา  เกษแก�ว28150017411

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปภัศรี  เขินไพร28150017612

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สิริเพ็ญ  ยอรัมย%28150017813

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สราญรัตน%  พุ�มพวง28150017914

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ทับทิม  ยามดี28150018215

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปาลิกา  ดรุณศิลปS28150018516

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปพัชญา  สะโมทัย28150018617

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุธาศิณี  เอ็มประโคน28150018818

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพัตรา  มาประจวบ28150019019

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ภิวัฒน%  ซือมือ28150019120

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรัญญา  มาทะวงษ%28150019221

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ศราวุธ  โพธิ์ทอง28150019422

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ยุภาประกา  กฤตาคม28150019523

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุจิตรา  สังข%ทอง28150019724

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิรินทิพย%  บุตรัตนศิรินทร%28150019925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 1 2116สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พจนีย%  สุทธิ2815002001

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐพร  ตราเงิน2815002032

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จันจิรา  เดิมทำรัมย%2815002043

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นุสรา  ศรีคะเณย%2815002054

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรทัย  ไปนาวะดี2815002065

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศยามล  สุขรัตน%2815002076

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สมพร  ถาดไธสง2815002097

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นัทวดี  แซ�กWวย2815002118

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ยุพาวดี  แสนนอก2815002129

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พันทิวา  ปุราสะกัง28150021310

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ญาณิกา  ไหลครบุรี28150021511

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิริประภา  ไชยขันธ%28150021712

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปIทมา  เทียมเลิศ28150021813

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปนัดดา  บวรรัมย%28150021914

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุคนธิรา  ป>งแก�ว28150022115

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชนันพัฒน%  โพธิ์จันดี28150022216

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เอมิกา  ศรีจันทร%28150022517

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กีรยาภา  หมีอยู�28150022618

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศรัณยา  สอนวงแก�ว28150022719

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ปIญญา  ป>Qนนาค28150023020

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิรภิญญา  บุญประดิษฐ28150023121

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อุไรรัตน%  เจริญรอย28150023222

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นฤมล  มุตุมาจันทร%28150023523

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รักษิณา  แดงสี28150023824

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จารุวรรณ  บุญครอง28150024025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 1 2127สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิลาวรรณ  เสาวพัฒน%2815002441

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิศิราณี  หะดี2815002492

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิรินันท%  ดวงนิล2815002503

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัณณิตา  สะโมรัมย%2815002514

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  แววตา  บุญคล�อย2815002535

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชรภรณ%  ธรรมสุภา2815002556

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธันยารักษ%  ศรีหงษ%น�อย2815002567

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วีรยา  กำลังสง�า2815002578

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สันศนีย%  เสาทอง2815002589

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  พัฒนพงษ%  จากรัมย%28150025910

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  เบญญาภัสร%  มากะเต28150026111

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  จิณณวัตร  สุขเกษม28150026212

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุดารัตน%  จูมพะลา28150026513

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สหรัฐ  อุปวงษา28150026614

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ทนานันท%  ศรีบุญเรือง28150026715

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  แพรวา  ม�านทอง28150026816

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เมธาพร  ทินราช28150027117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นฤชา  เชียงใหม�28150027218

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิมลทิพย%  แขมคำ28150027319

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อมรรัตน%  เมตตานันตา28150027420

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นุชนาฎ  หล�าบุญทัน28150027621

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุทธิดา  อ�อนน้ำคำ28150027822

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สังข%วาล  นุ�นเนื้อทิพย%28150027923

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัตนาวรรณ  เกิดกาหลง28150028024

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ศิรประภา  ปาปะพัง28150028225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 4218สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  อรรถพล  สินสุข2815002831

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  จณิสตา  นุชสาย2815002842

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปภิญญา  คูณเงิน2815002863

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุธัญญา  ภูสำเภา2815002874

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชราภรณ%  คำศรี2815002895

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิพาดา  จารัญ2815002906

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปุญญาภา  เผ�าพันธ%2815002917

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  วนิดา  รุ�งสัมฤทธิ์2815002928

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อนุชตรา  กาสี2815002969

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภาษิตา  สนทนา28150029810

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วราวุฒิ  เจริญสุข28150030011

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิมลรัตน%  จันธิราช28150030112

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ป>ยพร  บุญจันทร%28150030313

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิจิการ%  ทลาไธสง28150030514

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รินรดา  ทูลคำรักษ%28150030615

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิพาดา  อาจทวีกุล28150030716

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิกุล  ตองติดรัมย%28150030817

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นิศารัตน%  คงพินิจ28150031018

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รสสุคนธ%  คนชุม28150031219

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุภาพร  น�อยม่ิง28150031320

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุรีย%พร  สิบทัศน%28150031421

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สุภชัย  จารัมย%28150031522

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  บังอร  พวงศรี28150031623

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นฤมล  กองพันธ%28150031824

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิภาวดี  เล็กคีรีรัมย%28150032025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 4229สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธีรพงษ%  สุวรรณแสน2815003221

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วีระยุทธ  ไชยช�วย2815003232

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิรัชญา  ดีสระวินิจ2815003243

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อาภาพร  วิเศษพันธ%2815003254

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สรินญา  บุญกล�า2815003265

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วาทินี  ใจพินิจ2815003276

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สิริมงคล  โพธิขำ2815003287

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นุษบา  เอ่ียมรัมย%2815003308

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ยุพา  ศรีตัสสะ2815003319

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ทิวาอร  ชุมแวงวาปX28150033310

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กนกวรรณ  จันทร%ห�างหว�า28150033511

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลัดดา  รัตนสุนทร28150033812

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิชญาภัค  ฝากไธสง28150033913

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ชยรพ  คงดี28150034114

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิราภรณ%  ปIกกังเวสัง28150034215

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กันยารัตน%  ไกรอ่ำ28150034316

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วุฒิชัย  เสาวโค28150034517

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เจนจิรา  สุขสำราญ28150034818

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ประภาภรณ%  วาสะรัมย%28150035119

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิไลพร  ผิวแดง28150035220

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิราภรณ%  ศรีสมบูรณ%28150035521

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิมพ%ชนก  ก�อนทอง28150035622

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรรณกนก  สัจจา28150035723

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรอุมา  เตียงงา28150035924

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิมพ%อัปสร  สีอวน28150036425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 42310สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพัตรา  ผุยโพนทัน2815003671

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พักตร%ระวี  ศรีพรหม2815003682

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิรินทรา  แก�วศรีคุณ2815003693

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิภาพร  ครุฑรัมย%2815003704

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลำดวน  สุโพธิ์2815003715

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  โกศล  พานนงค%2815003726

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  สุนิสา  โพธิราช2815003807

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นิตาพร  บัวแดง2815003818

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วลีรัตน%  แสนกล�า2815003829

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อัมพวัน  ชำนิพันธ%28150038310

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วัลภา  สิงหะ28150038611

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัติยาพร  จันทร%เจ�า28150039112

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุมนันท%  ทำมิ28150039313

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุภาวดี  เพ็งภา28150039414

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อุทุมพร  วิชาพล28150039515

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ยุพา  เชอะรัมย%28150039716

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศศิธร  ผดุงไสย%28150040117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  โชคอนันต%  เทพบัณฑิตย%28150040218

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วนิดา  พรมประโคน28150040319

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ขวัญเรือน  บาลโสง28150040420

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  บุหลัน  อ�นไธสง28150040621

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธวัชชัย  เวยรัมย%28150040722

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ปวีณา  หนูน้ำคำ28150040823

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สงบ  อุบลเผื่อน28150041124

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชลฤดี  ศรีสุวัฒนพงศ%28150041225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 42411สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุปราณี  จันขอนแก�น2815004131

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัญญารัตน%  นามสว�าง2815004142

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เจนจิรา  บินรัมย%2815004153

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชนิกานต%  ดีมาก2815004164

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัญญาพัชร  พิมพ%จันทร%2815004185

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ณัฐวลัญช%  ภูนาเถร2815004196

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปว�าท่ีร�อยโท  องอาจ  ศิริเมตตาภรณ%2815004217

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  อิทธิชัย  สุพรรณ%2815004228

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชุติมา  สมอินทร%2815004239

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิลาวัณย%  เข�าผักแว�น28150042510

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ชินพรรดิ์  ณเรียนไธสง28150042711

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธีราพร  สร�อยเสน28150042912

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ภัคคธนันท%  ประวรรณรัมย%28150043213

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรพรรณ  เครือวัลย%28150043514

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  น้ำทิพย%  ท่ังทอง28150043615

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศุภิสรา  พนาดร28150043716

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธนดิตถ%  ชูชาติ28150043817

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เมล%ริน  นวลอินทร%28150043918

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  เจษฎา  ดกประโคน28150044019

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  บุษยารัตน%  เบาระคน28150044720

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ชนทัช  วิจิตพล28150044821

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชราพรรณ  พิชนาหารี28150045022

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปIทมกร  แสนพันธุ%28150045223

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธัญญารัตน%  นุสอนรัมย%28150045724

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิลาวัณย%  จำปา28150045925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 42512สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพรรนิการ%  ช�างเกวียน2815004601

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิระประภา  ปะอันทัง2815004612

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กุหลาบ  โพธิ์ไทร2815004623

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เสาวลักษณ%  คูรัมย%2815004654

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐวดี  ชาติรัมย%2815004665

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อริษา  เกษร2815004676

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  กิตติภูมิ  สนิทไทย2815004697

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรยา  รสชา2815004708

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ผ�องพรรณ  จันวิเฃียร2815004719

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ประภาสิริ  แก�ววัน28150047410

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  พิชิตพล  บุราณสุข28150047511

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  กฤชฎากร  มาลานนท%28150047612

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วราลี  ชำนาญสิงห%28150047813

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วีระชัย  ขจรภพ28150048014

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปรางค%ทิพย%  จันทร%หอม28150048115

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธีรวัตร  สุขโสม28150048616

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิติมา  เมืองศรี28150048717

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชรินทร%  ช�วยรัมย%28150049018

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุธิดา  อาจทวีกุล28150049219

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปIทมาพร  ศรีวรรณ28150049320

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชิดชนก  แสนเสนา28150049421

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วาสนา  สดไธสง28150049522

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  น้ำอ�อย  อ่ึงสูงเนิน28150049623

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธนกร  รสหอม28150049924

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุกัญญา  โพธิศรี28150050425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 42613สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปวีณา  นวนสุทา2815005051

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุดารัตน%  นาสมบูรณ%2815005062

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นนทิกา  แก�วปริ่มปรัก2815005073

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  มานะ  เจริญศิริ2815005084

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  อดิศักด์ิ  พันธุ%เรณู2815005095

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ขจรเกียรติ  แก�นมะกรูด2815005106

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มนัสนันท%  ละปูC2815005117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  กฤษณ%ขจร  กองศักด์ิ2815005148

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ป>ยนนท%  หล�าเพีย2815005159

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เกศริน  สุดไชย28150051610

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กนกอร  เดือนแร�รัมย%28150051811

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชนิภา  เจริญ28150051912

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐภรณ%  ธุลี28150052013

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ปาณัสม%  สาวีรัมย%28150052114

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ณพสิษฐ%  ตองติดรัมย%28150052415

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพัตรา  เนียนกระโทก28150052616

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชุตินพร  สลับศรี28150052717

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิตระภา  อยู�ทอง28150053318

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนา  ชัดรัมย%28150053419

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นภาพรรณ  สอนบุญชู28150053620

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธิดารัตน%  พะนิรัมย%28150053821

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปวีณา  เสนาเพ็ง28150054022

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ชนิดา  มาลาทอง28150055023

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นพวรรณ  ทองพลับพลา28150055224

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิภักษา  สระใหญ�28150055325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43114สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มะลิวรรณ  คุ�มบุตรดี2815005551

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กันต%กนิษฐ%  พันธ%พงษ%2815005582

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรวรรณ  จันมณี2815005593

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชิตชนก  พวงประโคน2815005604

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ชนาธิป  พุทธลา2815005615

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มาริดา  โยงรัมย%2815005626

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลักษิกา  สุนทรารักษ%2815005667

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐธิดา  สาทิพย%จันทร%2815005688

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐวดี  พิลา2815005699

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เบญญาภา  อำไธสง28150057110

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อคัมย%พัชญ%  เรืองไพศาล28150057211

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นันทินี  หนูไธสง28150057412

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุรัสวดี  เปล�งปลื้ม28150057513

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปนิดา  เวียงนนท%28150057714

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุนิตา  อาญาเมือง28150057915

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เปรมวดี  ทัตสอย28150058016

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศรัณยา  ชำนิกล�า28150058217

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  วรัญนภรณ%  จันทร%ศรี28150058318

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จารุวรรณ  ขวัญเมือง28150058419

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  วัลยา  บุราณรมย%28150058620

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วราภรณ%  ไทยมิตร28150058721

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นฤมล  พุ�มโลกา28150059022

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นันทนา  ดาศรี28150059223

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สุธี  จันทร%ตรี28150059324

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัลยกร  อยู�สาโก28150059425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43215สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  สุรัชญา  ขันทะวงษ%2815005951

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  จิดาภา  สุขจิตต%2815005972

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปริศนา  หงส%จุมพล2815005983

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นันตาพร  นกเพ็ชร2815005994

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุชานันท%  โสพันนา2815006015

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ประดิษฐา  ปาปะเก2815006026

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธนศักด์ิ  จำปXกลาง2815006037

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มยุรี  ดวงเดียว2815006048

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  นิรัติศัย  งามเลิศ2815006059

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  น้ำฟGา  หยองโก28150060610

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ภาณุพันธ%  สายแก�ว28150060711

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปารามี  ชื่นสมบัติ28150060812

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ยุบลวรรณ  บุรัตน%28150061013

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ไปรมา  ชื่นสมบัติ28150061114

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปาริฉัตร  สีสวย28150061215

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  เอกวัฒน%  พาดฤทธิ์28150061316

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุวลักษณ%  หนูมี28150061617

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพัตรา  อุดมพงษ%28150061818

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัลยา  กอยรัมย%28150061919

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพิชชา  ผ�องพูน28150062220

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เย็นฤดี  สายสร�อย28150062321

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ประเสริฐชัย  ไกยรัตน%28150062422

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิตติมา  พรหมสวัสด์ิ28150062523

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เสาวภา  มาปGอง28150062724

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วันวิสาข%  เจียวรัมย%28150062825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43316สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นริสรา  ประทุมอาจ2815006291

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ธัญพร  รัตนแสง2815006302

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐชา  ชื่นขุนทด2815006313

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  พีรพล  วงษ%กนก2815006324

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภัสร%สรณ%  อุไรพันธ%2815006355

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนา  อุ�นคำ2815006366

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชนิกานต%  พรมสืบ2815006377

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธนูศักด์ิ  แก�วกัณหา2815006388

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จารุพักตร%  เหมาะสังกา2815006399

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พัชราภรณ%  พวงจำปา28150064010

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อัจฉรา  ดวงจำปา28150064311

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อัมพริกา  นันเสนา28150064512

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลินดา  เรืองรัมย%28150064613

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนาพร  แพงพงษ%มา28150064714

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภคนันท%  สัตตารัมย%28150064815

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศรัญญา  อุบลโชติ28150064916

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สิริกาญจน%  สมุทรศรี28150065117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  บุญฤทธิ์  ชนะศรี28150065318

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนา  ลอยประโคน28150065419

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วิทูรย%  นุกรรัมย%28150065620

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อารยา  แก�วพลงาม28150065721

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิตาภา  หิรัญกุลเกษม28150066022

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  คุณากร  พ่ึงน้ำ28150066123

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ตติยา  ทวีรัตน%28150066224

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วัชรินทร%  ราชประโคน28150066425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43417สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิติรดา  หวานใจ2815006651

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลักษณา  ปุยภูงา2815006672

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิพาดา  ภาระจ�า2815006703

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐกานต%  แก�วกลม2815006714

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จริยา  ท�าวพรม2815006745

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชลธิชา  จาบประโคน2815006756

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สาวิตรี  สายยศ2815006767

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ธนญา  สุวรรณเหลา2815006778

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปลายฟGา  แก�วพรหม2815006789

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นารากร  ดิษฐขุนทด28150067910

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วินัย  ใฮงาม28150068011

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ณะพล  จันทร%อยู�จริง28150068112

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อารีญา  โยงไธสง28150068413

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภัทรมน  ชาญประโคน28150068614

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  กุลธิดา  เถายา28150068815

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ม่ิงขวัญ  มารศรี28150069016

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รุ�งนภา  แตงทิพย%28150069117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ศิริวิภา  อยู�เกาะ28150069218

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชนิศา  สายสอ28150069419

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นภาพร  โภคทรัพย%28150069520

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ภัทรพล  การเพียร28150069621

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนา  ใจสา28150069722

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  อนุชา  พูดเพราะ28150069823

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  น้ำฝน  อะโรคา28150069924

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรัญญา  ทองงาม28150070025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43518สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  สายเปล  นาคินชาติ2815007011

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วราเทพ  เท่ียงแก�ว2815007032

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ธนิษฐากรณ%  สุทธิ2815007053

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อัมรา  กำจัดภัย2815007064

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัลยา  บุตรวิชา2815007075

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กาญจนา  ผุยโพนทัน2815007106

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ป>Qนอนงค%  สีโท2815007117

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุดาพร  ศรีละคร2815007158

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วัชราภรณ%  ไชยโชค2815007169

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เรวดี  พวงเพชร28150071710

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธัญญาภรณ%  สายกระสุน28150071811

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัตติยา  หวานเสนาะ28150071912

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภาณุมาศ  ถึงดี28150072013

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรอินทุ%  ชุมนุมชาติ28150072214

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  บัวลี  มะลิ28150072315

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ณิชภา  ชัยวงศ%28150072416

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  อนัญพร  ศรีพุทธิรัตน%28150072617

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ขนิษฐา  ห�านคำวงษ%28150072718

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิชญา  สุขโชค28150072819

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธีรพงษ%  ยังวารี28150072920

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ณัฐกานต%  นามนาค28150073021

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  วิโรจน%  พานอะนันต%28150073122

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กมลชนก  ม�วงประโคน28150073223

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ทิพย%วดี  ตาไล28150073324

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  นวมินทร%  อนุพันธ%28150073425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43619สนามสอบ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิริลักษณ%  นิ่มพันธ%2815007371

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรษา  ผูกดวง2815007382

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จุฑารัตน%  ไชยสุทธิ์2815007403

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พรทิพย%  สุขสาย2815007444

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปIญจรัตน%  โสภาใต�2815007465

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธเนษฐ  อาจพลไทย2815007476

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ยุวภา  พวงจำปา2815007487

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุรีย%ภรณ%  สังสีแก�ว2815007508

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  อภิชากร  ชื่นประโคน2815007519



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1321สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สุขศึกษานางสาว  หนึ่งฤทัย  วรรณทมาศ2826000011

สุขศึกษานางสาว  ชนิดาภา  ศรีละพันธ%2826000022

สุขศึกษานางสาว  พิมพ%ชนก  แพนแก�ว2826000033

สุขศึกษานางสาว  ผการัตน%  เหมือนพร�อม2826000044

สุขศึกษานาย  สุริยา  อรุณภาทิพย%2826000055

สุขศึกษานางสาว  สร�อยฟGา  จันวงค%ศา2826000066

สุขศึกษานาย  เกียรติศักด์ิ  จันทร%แจ�มภพ2826000077

สุขศึกษานางสาว  กานติมา  สีล�อม2826000118

สุขศึกษานางสาว  ดวงดาว  โอนไธสง2826000129

สุขศึกษานางสาว  ชุติมา  จำปาทอง28260001310

สุขศึกษานาย  ณัฐกฤตษ%  เสง่ียมศักด์ิ28260001511

สุขศึกษานางสาว  ปารัช  โหระ28260001612



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1342สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ชีววิทยานาย  สุรพงษ%  โกสุมภ%2818000021

ชีววิทยานางสาว  วรรณิศา  พวงแสง2818000042

ชีววิทยานางสาว  ภิรมณ%  เข็มทอง2818000083

ชีววิทยานางสาว  ธันยพร  โปร�งทะเล2818000104

ชีววิทยานาง  อังคณา  ข�อนอก2818000115

ชีววิทยานางสาว  กัลยกร  ภาพยนต%2818000206

ชีววิทยานางสาว  กุสุมา  สีดา2818000217

ชีววิทยานางสาว  ฐิติมา  Yเดช2818000228

ชีววิทยานางสาว  ญาสุมินทร%  ภูมิอินทร%2818000249

ชีววิทยานางสาว  พิมพ%พิชญ%  ขันทอัต28180002510

ชีววิทยานางสาว  จุฑาทิพย%  ชุมหิรัญ28180002611

ชีววิทยานาย  ทินพัฒน%  โนวิรัมย%28180002712

ชีววิทยานางสาว  ชบาพร  พิมวัน28180002813

ชีววิทยานางสาว  พรรณิภา  สีหาชารี28180003014

ชีววิทยานางสาว  พรสิริ  ศรีพูน28180003115

ชีววิทยานางสาว  ทัศนีย%  จ�าพุลี28180003316

ชีววิทยานาย  อุเทน  สาโท28180003517

ชีววิทยานางสาว  วิภาวี  แก�วเขียวงาม28180003618

ชีววิทยานางสาว  วราพร  วรสีหะ28180003719

ชีววิทยานาย  วุฒิชัย  ธรรมธวัชชัย28180003920

ชีววิทยานางสาว  จิราภา  ตะเคียน28180004021

ชีววิทยานางสาว  กันต%กนิษฐ%  วัดศรีทานัง28180004122

ชีววิทยานางสาว  นิตยา  ปลดรัมย%28180004323

ชีววิทยานาย  กันตณัฐ  รอบรู�เจน28180004824

ชีววิทยานางสาว  กัญญารัตน%  หุ�นทอง28180004925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1353สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ชีววิทยานางสาว  ศิริกุล  บุญครอง2818000511

ชีววิทยานางสาว  กาญจนาพร  ครองไข�น้ำ2818000522

ชีววิทยานางสาว  พัทธนัฏฐ%ศรณ%  บุญเต็ม2818000533

ชีววิทยานาย  บัลลังท%  เกตวัตร%2818000554

ชีววิทยานางสาว  ชนัญชิดา  มาลัยติด2818000565

ชีววิทยานางสาว  จิราภรณ%  แช�มแร�ม2818000576

ชีววิทยานางสาว  วรรณิดา  คนชุม2818000587

ชีววิทยานางสาว  งามวิไล  ผมพันธ%2818000608

ชีววิทยานางสาว  ปIทมา  เทียนทอง2818000669

ชีววิทยานางสาว  ปIณฑ%ชนิตา  ชำนิกุล28180007110

ชีววิทยานางสาว  เทพสุฎาภรณ%  เทพรินทร%28180007211

ชีววิทยานางสาว  ศศิธร  เวชชศาสตร%28180007312

ชีววิทยานาย  ชาตรี  จะรอนรัมย%28180007513

ชีววิทยานางสาว  เสาวณีย%  ขวัญเนตร28180007914

ชีววิทยานาง  สุรีย%ภรณ%  เอ่ียมรัมย%28180008115

ชีววิทยานางสาว  ศุภัทชา  ไตรโพธิ์ธร28180008516



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 1 2174สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  เกรียงไกร  บุญสอน2820000011

สังคมศึกษานางสาว  สุภาภรณ%  ต้ังตระการพงษ%2820000022

สังคมศึกษานางสาว  สุกัญญา  วังสนาม2820000033

สังคมศึกษานางสาว  ปณิตา  หลักเพ็ชร%2820000044

สังคมศึกษานางสาว  ฐาปนี  พ่ึงน้ำ2820000055

สังคมศึกษานาย  ณพวรรษ  สำรวมจิตร2820000076

สังคมศึกษานาง  ศิริพร  พ้ืนบน2820000087

สังคมศึกษานางสาว  พลอยไพรินทร%  วงชาดี2820000098

สังคมศึกษานาย  กฤตนู  ทวีพันธ%2820000109

สังคมศึกษานางสาว  อัจฉรา  ทวนไธสง28200001110

สังคมศึกษานางสาว  ณัฐกาญจน%  จิตติวงษ%28200001211

สังคมศึกษานาย  ธีร%รัฐ  อริยธนาเรืองสุข28200001312

สังคมศึกษานางสาว  แสงจันทร%  สุวรรณรัมย%28200001413

สังคมศึกษานาย  วรพงษ%  อ�วนเสมอ28200001614

สังคมศึกษานาย  วิชญากร  ทะนวนรัมย%28200001815

สังคมศึกษานาง  พัทธนันท%  รัตนชีวพงศ%28200001916

สังคมศึกษานางสาว  เบญจวรรณ  สุทธิ28200002017

สังคมศึกษานางสาว  จิราพร  ดวงเนตร28200002118

สังคมศึกษานางสาว  จอมขวัญ  พอกพูน28200002219

สังคมศึกษานาย  ภัทราวุธ  บุตรสืบสาย28200002320

สังคมศึกษานางสาว  อัจฉรา  บัวสี28200002421

สังคมศึกษานางสาว  ฉัตรา  กูลโพธิ์กลาง28200002522

สังคมศึกษานางสาว  สิริกาญจน%  ระบือนาม28200002623

สังคมศึกษานางสาว  อรพิมพ%  มีแก�ว28200002724

สังคมศึกษานางสาว  รมิตา  นะวะประโคน28200002825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2215สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  ณรงค%ศักด์ิ  โชคสุขเพ่ิมทวี2820000291

สังคมศึกษานางสาว  สุวิชาดา  ฉิมจารย%2820000302

สังคมศึกษานาย  ชยานันต%  สงวนศรี2820000323

สังคมศึกษานางสาว  ไพวัลย%  อันตาระโรค2820000334

สังคมศึกษานาย  อภิสิทธิ์  นะรัยรัมย%2820000355

สังคมศึกษานางสาว  ไพลิน  เรณู2820000366

สังคมศึกษานางสาว  สุดารัตน%  ง้ึมโพธิ์ขวาง2820000387

สังคมศึกษานาย  ภัทรพล  สุดประโคน2820000408

สังคมศึกษานางสาว  อุไรวรรณ  ศรีสุพรรณ2820000419

สังคมศึกษานางสาว  รัชวดี  สุขเสริม28200004310

สังคมศึกษานางสาว  ธัญลักษณ%  พิมพา28200004411

สังคมศึกษานางสาว  เดือนนภา  ยาตรา28200004512

สังคมศึกษานางสาว  จันทร%จิรา  จันทร%ประสิทธิ์28200004613

สังคมศึกษานางสาว  ภัทรา  เพาะพูน28200004814

สังคมศึกษานางสาว  ฐิติบุณยา  ครูศรี28200004915

สังคมศึกษานางสาว  เจนจิรา  สีหานาม28200005016

สังคมศึกษานางสาว  พิมพิกา  ลีประโคน28200005117

สังคมศึกษานางสาว  นงลักษณ%  พิมพ%ศิริ28200005218

สังคมศึกษานาย  วัชรินทร%  เจาะประโคน28200005319

สังคมศึกษานาย  ภูริณัฐ  สงวนนาม28200005420

สังคมศึกษานางสาว  ณัฏฐา  คงประโคน28200005521

สังคมศึกษานางสาว  วิจิตรา  เริ่มรักรัมย%28200005622

สังคมศึกษานางสาว  กมลวรรณ  จันดิบ28200005823

สังคมศึกษานางสาว  สุพัตรา  สระบัวบาน28200005924

สังคมศึกษานางสาว  พาขวัญ  ศรีชุมพล28200006025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2226สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  เพชรมณี  จีนนางรอง2820000631

สังคมศึกษานางสาว  เกศรินทร%  ผจวบโชค2820000682

สังคมศึกษานางสาว  พรวิมล  สุนา2820000703

สังคมศึกษานาย  วิทูรย%  ศักด์ิศิริ2820000734

สังคมศึกษานางสาว  ณฐรัตน%  โสมา2820000745

สังคมศึกษานางสาว  นารี  วิเศษสัตย%2820000756

สังคมศึกษานางสาว  สาริณี  เตือประโคน2820000767

สังคมศึกษานาย  กุลธร  นาคแจ�มใส2820000778

สังคมศึกษานางสาว  ปรารถนา  ยอดสังวาลย%2820000789

สังคมศึกษานางสาว  ธนกร  โง�นสุข28200008010

สังคมศึกษานาย  สุกิจฐดม  เพียหาเทศ28200008111

สังคมศึกษานางสาว  เกสร  ชัยประโคน28200008212

สังคมศึกษานางสาว  สุธามาตย%  โยงโนนแดง28200008313

สังคมศึกษานาย  สมิธ  หาญชนะ28200008414

สังคมศึกษานางสาว  อลีนตา  ปIญญารัมย%28200008615

สังคมศึกษานางสาว  กันทร  ศรประสิทธิ์28200008716

สังคมศึกษานางสาว  สุภาพรรณ  แนววัน28200009017

สังคมศึกษานางสาว  สุพัตรา  เทียมไธสง28200009118

สังคมศึกษานางสาว  กัญญา  จันทร%หนองสรวง28200009319

สังคมศึกษานางสาว  ทิพวรรณ  ลุสมบัติ28200009420

สังคมศึกษานางสาว  สุรีฉาย  อิงไธสง28200009721

สังคมศึกษานางสาว  วนิดา  วงศรี28200009922

สังคมศึกษานาย  พิทยา  ดีมาก28200010023

สังคมศึกษานางสาว  ชุติมา  เหล็กศรี28200010124

สังคมศึกษานางสาว  ฟGาใส  ภาคใหม�28200010325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2237สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  ไพศาล  วงศ%ศิริศักด์ิ2820001041

สังคมศึกษานางสาว  อารีรัตน%  สกุลเจริญทรัพย%2820001062

สังคมศึกษานางสาว  ภาวิณี  สุระรัมย%2820001073

สังคมศึกษานางสาว  เกวลิน  ชินรัมย%2820001084

สังคมศึกษานางสาว  รุ�งนภา  ใจเท่ียง2820001105

สังคมศึกษานางสาว  ไพรจิตรา  พระภูจำนงค%2820001116

สังคมศึกษานางสาว  ภัทราภรณ%  ลินไธสง2820001137

สังคมศึกษานางสาว  ศรีสุดา  คำภา2820001148

สังคมศึกษานาย  ธีระพงษ%  สุดตาชาติ2820001159

สังคมศึกษานาย  ฉัตรชัย  สกิจขวา28200011710

สังคมศึกษานางสาว  พิชญามนชุ%  ทองเรือง28200011811

สังคมศึกษานางสาว  วรรณกานต%  ดารินรัมย%28200011912

สังคมศึกษานางสาว  นิตยาพร  กรมกระโทก28200012013

สังคมศึกษานางสาว  ศิรินภา  ธีระวิทยาภรณ%28200012114

สังคมศึกษานางสาว  โชติกา  ศิริบุญ28200012215

สังคมศึกษานาย  ชุตินันท%  อยู�สบาย28200012316

สังคมศึกษานาย  ธนกฤต  สาระวัน28200012417

สังคมศึกษานาย  ธีรพงศ%  ประชาธรรมากุล28200012718

สังคมศึกษานาง  กรรชลิตา  สีหาวัฒน%28200013119

สังคมศึกษานาย  พันธ%พิเชษฐ%  แก�วไธสง28200013320

สังคมศึกษานาย  ภาณุพงษ%  นิวาสรัมย%28200013821

สังคมศึกษานาย  อดิศักด์ิ  เดิมทำรัมย%28200013922

สังคมศึกษานางสาว  ปวีณา  อินพูลโสม28200014223

สังคมศึกษานางสาว  รัตนาภรณ%  ประเมินชัย28200014324

สังคมศึกษานาย  ณัตธพงศ%  สืบวัน28200014425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2248สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  บุษกล  เชิงหอม2820001471

สังคมศึกษานางสาว  แสงตะวัน  พรดีมา2820001482

สังคมศึกษานาย  สิริวัฒน%  ธนพชรรัชต%2820001493

สังคมศึกษานางสาว  ปวีณา  สุดตา2820001504

สังคมศึกษานาย  วิทวัส  แทนเจริญ2820001515

สังคมศึกษานาย  ย่ิงยศ  ร�มสบาย2820001526

สังคมศึกษานาย  วิริชัย  สีขาว2820001537

สังคมศึกษานางสาว  สุกัญญา  พรหมเอาะ2820001548

สังคมศึกษานาย  รณภณ  จันผะกา2820001579

สังคมศึกษานางสาว  สุธิดา  จ�าพุลี28200015810

สังคมศึกษานางสาว  มาริษา  แก�วชะนะ28200016011

สังคมศึกษานางสาว  มนฤดี  โสมศรีแก�ว28200016212

สังคมศึกษานางสาว  พรรณวิภา  โพธิ์ศรี28200016313

สังคมศึกษานางสาว  สุภัสตรา  เยวรัมย%28200016614

สังคมศึกษานางสาว  มณีรัตน%  ราชวงค%28200016715

สังคมศึกษานางสาว  สุดารัตน%  ทองภูบาล28200016816

สังคมศึกษานางสาว  มะลิวัลย%  ผึ้งประสพ28200017017

สังคมศึกษานางสาว  ลักษมณ  สีปCาญ�า28200017118

สังคมศึกษานาง  สุจิตรา  บุญรอง28200017219

สังคมศึกษานาย  ทวีวุฒิ  แก�วสังข%28200017320

สังคมศึกษานาย  ฐาปนิต  ฉิมชาติ28200017421

สังคมศึกษานางสาว  อัจฉรา  ดีเปรี่ยม28200017522

สังคมศึกษานาย  ศุภชัย  แก�วรัมย%28200017623

สังคมศึกษานาย  กิตติชัย  เทียนวรรณ28200017724

สังคมศึกษานาง  สุภา  โพธิ์แก�ว28200017925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2259สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  ศรุตยา  แก�วกูล2820001821

สังคมศึกษานางสาว  พิชชา  สุทธิ2820001862

สังคมศึกษานางสาว  ยุพินรัตน%  หาญประโคน2820001873

สังคมศึกษานาย  ปIทพล  ภวภูตานนท%2820001894

สังคมศึกษานางสาว  สุกัญญา  วังใหญ�รัมย%2820001905

สังคมศึกษานางสาว  อารีวรรณ  ทองมาดำ2820001916

สังคมศึกษานางสาว  พรรณี  ลีแสน2820001927

สังคมศึกษานางสาว  ปIทมา  เสกขา2820001948

สังคมศึกษานาย  มาโนช  นิลวิจิตร2820001959

สังคมศึกษานางสาว  จุฑามาศ  เอกอุ28200019610

สังคมศึกษานางสาว  ชนัญณัฐ  แปลงดี28200019711

สังคมศึกษานางสาว  กาญจนา  พลภูเมือง28200019812

สังคมศึกษานาย  รัตน%ภิรมย%  เดิมทำรัมย%28200020113

สังคมศึกษานางสาว  ภาวิณี  โสภักดี28200020314

สังคมศึกษานางสาว  สุกัญญา  สอนรัมย%28200020515

สังคมศึกษานางสาว  จริญญา  ไชยบัง28200021116

สังคมศึกษานางสาว  กุลิสรา  ครองชื่น28200021417

สังคมศึกษานางสาว  สมร  กองรัมย%28200021518

สังคมศึกษานาย  ทศพล  ยอดเพ็ชร28200021719

สังคมศึกษานาง  วาสนา  จันทีนอก28200021820

สังคมศึกษานางสาว  วิไลวรรณ  ฝCายเทศ28200021921

สังคมศึกษานางสาว  จิราพร  ทองใหญ�28200022022

สังคมศึกษานางสาว  ปวีณา  พันธ%คูณ28200022223

สังคมศึกษานางสาว  รัชฎาพร  ปIดถานะ28200022324

สังคมศึกษานางสาว  สุภาวรรณ  สุขะโน28200022425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22610สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  กมนทรรศน%  แก�วตา2820002251

สังคมศึกษานาย  วิทวัส  ใจเฉ่ือย2820002272

สังคมศึกษานาย  วรฉัตร  สถานสุข2820002283

สังคมศึกษานาง  สุกัลยาณ%  บัวแก�ว2820002314

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  คมสันต%  จันทร%ประสงค%2820002325

สังคมศึกษานางสาว  กัญญารัตน%  ศรีนามชัย2820002356

สังคมศึกษานางสาว  ชลธิฌา  โมงห�างหว�า2820002367

สังคมศึกษานางสาว  วิชุดา  สมเจตนา2820002378

สังคมศึกษานางสาว  ไอศวรรย%  บุบผาเต2820002389

สังคมศึกษานาย  ศิระ  ครองยุทธ28200023910

สังคมศึกษานางสาว  ศิริรัตน%  ริตจตุรัส28200024111

สังคมศึกษานางสาว  สุนารี  สลาประโคน28200024512

สังคมศึกษานางสาว  เบญญาภา  อุ�นโสดา28200024613

สังคมศึกษานางสาว  ฐิติพร  วิยาสิงห%28200025114

สังคมศึกษานางสาว  ดวงพร  โชติกลาง28200025515

สังคมศึกษานาย  เสกสรร  หารี28200025716

สังคมศึกษานาย  อดิศักด์ิ  นันตะเคน28200025817

สังคมศึกษานาย  เกรียงไกร  จุตโต28200026218

สังคมศึกษานางสาว  ปรียา  แซ�วี28200026319

สังคมศึกษานางสาว  พรสวรรค%  ชำนาญเท28200026420

สังคมศึกษานางสาว  นันทพร  ปGอมยายับ28200026521

สังคมศึกษานางสาว  นงคราญ  ปลอดกลาง28200026622

สังคมศึกษานาย  ทวีสิทธิ์  เครืองรัมย%28200026723

สังคมศึกษานางสาว  ปรีญากมล  วังวร28200027024

สังคมศึกษานางสาว  สุทิศา  ปIญญารัมย%28200027125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22711สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  ธนภรณ%  คุ�มขนาบ2820002751

สังคมศึกษานาย  รัชมงคล  เครือบุญ2820002762

สังคมศึกษานางสาว  วรัญญา  พลเย่ียม2820002773

สังคมศึกษานางสาว  ธนาภรณ%  สมัครสมาน2820002784

สังคมศึกษานางสาว  อรพรรณ  สัมผัส2820002805

สังคมศึกษานางสาว  นงลักษณ%  เชือนรัมย%2820002816

สังคมศึกษานางสาว  ปวีณา  คงสวัสด์ิ2820002837

สังคมศึกษานางสาว  กนกวรรณ  ยอดอาจ2820002848

สังคมศึกษานางสาว  อริศรา  ทองแปGน2820002869

สังคมศึกษานางสาว  กันติศา  เจริญศิริ28200028710

สังคมศึกษานางสาว  วรรณนิภา  จันทพิมพ%28200028811

สังคมศึกษานาย  ธีรศักด์ิ  ศรีณรงค%28200028912

สังคมศึกษานางสาว  ญาณิศา  ฝอยโคกสูง28200029013

สังคมศึกษานาง  จิราพร  ศิริสิงห%28200029114

สังคมศึกษานางสาว  สุพิชญา  จะรัญรัมย%28200029215

สังคมศึกษานางสาว  อัจฉรา  ไชยปลัด28200029516

สังคมศึกษานางสาว  สุรีนันท%  สวนเกษ28200029617

สังคมศึกษานางสาว  หนึ่งฤทัย  จันทราช28200030118

สังคมศึกษานางสาว  สุดารัตน%  เอ่ียมรัมย%28200030419

สังคมศึกษานางสาว  เยาวลักษณ%  รังสร�อย28200030620

สังคมศึกษานางสาว  หทัยชนก  บุญเจริญ28200030721

สังคมศึกษานางสาว  ช�อลัดดา  ประนมรัมย%28200030822

สังคมศึกษานางสาว  กชกรณ%  โกยชัย28200030923

สังคมศึกษานางสาว  ณัฐพร  สุขเลิศ28200031024

สังคมศึกษานาย  เกรียงศักด์ิ  ทานะเวช28200031125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23112สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  วิริยะ  วรรณประสิทธิ์2820003131

สังคมศึกษานางสาว  จันทร%เพ็ญ  ปุสารัมย%2820003142

สังคมศึกษานางสาว  สุพิชญาพร  บุญครอบ2820003153

สังคมศึกษานาย  นิมิตร  ปุริตัง2820003164

สังคมศึกษานางสาว  จิริยา  บุตรดีขันธ%2820003205

สังคมศึกษานาย  อุเทน  ฉิมกูล2820003246

สังคมศึกษานาย  สมมาตร  เสาธงทอง2820003267

สังคมศึกษานาย  ภูดิส  ชำนาญเนาว%2820003278

สังคมศึกษานางสาว  สิรินภา  เลิศคอนสาร2820003289

สังคมศึกษานาย  โกวิทย%  ศรีชารัตน%28200032910

สังคมศึกษานางสาว  รติยา  บุญราช28200033011

สังคมศึกษานาย  เอกพันธ%  ไกรจันทร%28200033112

สังคมศึกษานางสาว  อรอนงค%  เจริญรัมย%28200033513

สังคมศึกษานางสาว  บุษกร  อนามกุล28200033814

สังคมศึกษานางสาว  ประภาพร  พานนนท%28200034015

สังคมศึกษานางสาว  พรทิพย%  อุ�นประชา28200034116

สังคมศึกษานางสาว  วิไลลักษณ%  ศิลป>กุล28200034217

สังคมศึกษานางสาว  เฟ[QองฟGา  พริ้งเพราะ28200034318

สังคมศึกษานางสาว  วิยะดา  เอ่ียมมาลา28200034419

สังคมศึกษานางสาว  อรชุมา  วงพล28200034520

สังคมศึกษานาย  ธีรพงษ%  ทวันเวท28200034821

สังคมศึกษานาย  ปฐมภูมิ  นาดา28200035022

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  ทศพล  ศิริสิงห%28200035123

สังคมศึกษานางสาว  ศศิวิมล  สุมาลุย%28200035424

สังคมศึกษานางสาว  วราพร  วงศ%ไพศาลสิริกุล28200035625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23213สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  ประภาสิริ  ฉิมจารย%2820003591

สังคมศึกษานางสาว  ป>Qนสุดา  จันทะเมนชัย2820003602

สังคมศึกษานางสาว  บุญเสริม  พัดรัมย%2820003613

สังคมศึกษานางสาว  สุธิดา  มาเรียง2820003624

สังคมศึกษานางสาว  ยุวลี  หม่ันการ2820003635

สังคมศึกษานาย  สุรเดช  สำราญดี2820003656

สังคมศึกษานางสาว  สรีระ  ไชยเสนา2820003687

สังคมศึกษานางสาว  รัตนาภรณ%  สมภาร2820003708

สังคมศึกษานาย  พรทวี  เม็นไธสง2820003719

สังคมศึกษานางสาว  วารุณี  ธรรมนาม28200037210

สังคมศึกษานางสาว  นิชานันท%  เหมาะหมาย28200037311

สังคมศึกษานางสาว  กัญญาลักษณ%  จังอินทร%28200037712

สังคมศึกษานาย  วีรชาติ  บุญเศษ28200037813

สังคมศึกษานาย  อรรถพล  งาตา28200037914

สังคมศึกษานาง  ปภาดา  ชินศรี28200038015

สังคมศึกษานางสาว  ธนาพร  โยนากูล28200038216

สังคมศึกษานางสาว  วัลย%นภัสร%  อรรควัฒนางกูร28200038417

สังคมศึกษานาย  พงษ%พัฒน%  สิมมา28200038518

สังคมศึกษานาย  ประเสริฐ  สาลี28200038719

สังคมศึกษานาย  ธีระศักด์ิ  เครือคำ28200038820

สังคมศึกษานางสาว  อัญรินทร%  ปฐวีขจรไชยกุล28200038921

สังคมศึกษานาง  ปพิชญา  เครือคำ28200039022

สังคมศึกษานาง  ณรัตชภร  ฉัตรปทุมทิพย%28200039123

สังคมศึกษานาย  เจษฎา  เจริญรัมย%28200039224

สังคมศึกษานางสาว  วัชราภรณ%  นวลฉวี28200039325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23314สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  ศศิรญา  สุขสบาย2820003941

สังคมศึกษานาย  ธีระพงษ%  ตามสีรัมย%2820003952

สังคมศึกษานางสาว  จริยา  วิชานนท%2820003963

สังคมศึกษานาย  สำรวย  จำเนียรกูล2820003974

สังคมศึกษานางสาว  เฑียรมณี  อุ�นม่ัน2820003995

สังคมศึกษานางสาว  พรฤดี  เจริญผล2820004006

สังคมศึกษานาง  กนิษฐา  โพธิษา2820004027

สังคมศึกษานางสาว  เจนจิรา  เงินโคกสูง2820004048

สังคมศึกษานาย  เอนก  ลีแสน2820004059

สังคมศึกษานางสาว  ธนันพัชญ%  ยศวริศชวัลกร28200040610

สังคมศึกษานางสาว  จิราวรรณ  สดรัมย%28200040811

สังคมศึกษานางสาว  อนงค%นาฎ  สุตลาวดี28200040912

สังคมศึกษานางสาว  โชติกา  ทองเอ่ียม28200041013

สังคมศึกษานางสาว  วันทนีย%  วิชัยรัมย%28200041114

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  ชญาณัล  วันณุประธรรม28200041215

สังคมศึกษานางสาว  นุจรี  ชัยสุวรรณ28200041316

สังคมศึกษานางสาว  ลัดดา  ปIกเคทา28200041417

สังคมศึกษานางสาว  สุทิศา  พรมบุตร28200041518

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรีหญิง  ทิพรัตน%  กันทะหม่ืน28200041619

สังคมศึกษานาย  วัฒนา  ยุงรัมย%28200041820

สังคมศึกษานางสาว  อ่ิมจิตร  ขำวงษ%28200041921

สังคมศึกษานาย  ปภาวิชญ%  ประเสริฐกุล28200042022

สังคมศึกษานางสาว  มณฑิตา  สินศิริ28200042123

สังคมศึกษานางสาว  พัชรี  สง�าศรี28200042224

สังคมศึกษานางสาว  วรรณศรี  นันทปลา28200042325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23415สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  นิติ  สุนทรกูล2820004251

สังคมศึกษานางสาว  วาสนา  พรหมนัตย%2820004272

สังคมศึกษานางสาว  ชฎาพร  ทุมนาหาด2820004283

สังคมศึกษานางสาว  สุพรรษา  แสนมี2820004294

สังคมศึกษานางสาว  ฐนิชา  สายสอ2820004315

สังคมศึกษานางสาว  กวินทรา  บุตรดีขันธ%2820004326

สังคมศึกษานางสาว  อุษณีย%  บุรินรัมย%2820004347

สังคมศึกษานางสาว  ภิภาดา  ลาพงศ%2820004378

สังคมศึกษานาย  สิทธิชน  จักรชุม2820004399

สังคมศึกษานางสาว  ฟาลิฎา  ทองมี28200044010

สังคมศึกษานางสาว  จริญา  สุขวิเศษ28200044211

สังคมศึกษานางสาว  กุสุมากูร  แหวนมุก28200044312

สังคมศึกษานางสาว  ยุพิน  ภักดีศรี28200044513

สังคมศึกษานาย  ประหยัด  จรุญ28200044614

สังคมศึกษานางสาว  พนิดา  นภาคเวช28200044715

สังคมศึกษานางสาว  ปูชิดาพร  เนตรแก�ว28200044816

สังคมศึกษานางสาว  กาญจนา  จำปางาม28200044917

สังคมศึกษานาย  วรรษพล  ชนะพันธ%28200045118

สังคมศึกษานางสาว  เกศรินทร%  ชะจีรัมย%28200045219

สังคมศึกษานาย  สถาพร  รัชสี28200045420

สังคมศึกษานางสาว  ศิริลักษณ%  ศาลางาม28200045621

สังคมศึกษานางสาว  จริยาพร  วังภูงา28200046022

สังคมศึกษานาย  ชัยภัทร  ศรีขันชมา28200046223

สังคมศึกษานางสาว  อรวรรณ  กองสุข28200046324

สังคมศึกษานางสาว  ปรางค%ทิพย%  สุขมาก28200046425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23516สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  ชัชพงศ%  เครือจันทร%2820004651

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรีหญิง  ศิริกัญญา  ชนะภัย2820004662

สังคมศึกษานางสาว  เรณุการ%  จีนแส2820004673

สังคมศึกษานางสาว  นงนุช  สังวาลย%จันทร%2820004684

สังคมศึกษานางสาว  กนกวรรณ  ภูมิประโคน2820004705

สังคมศึกษานาย  นันทภพ  ช�างเกวียน2820004716

สังคมศึกษานางสาว  ดาวรุ�ง  ไชยจันทร%2820004737

สังคมศึกษานางสาว  สุภิญญา  เธียรวรรณ2820004758

สังคมศึกษานางสาว  มานิดา  นพกุล2820004809

สังคมศึกษานาง  สุภานันท%  เอ่ียมวิจารณ%28200048110

สังคมศึกษานาย  พฤฒิรัฏฐ%  วุฒิพันธ%28200048211

สังคมศึกษานาย  วิทยาทร  แปGนประโคน28200048412

สังคมศึกษานางสาว  พรรณวรท  ดุจจานุทัศน%28200048513

สังคมศึกษาสิบตำรวจตรี  จักรพงษ%  เรือโปOะ28200048914

สังคมศึกษานาย  กฤษฎิ์ทัศน%  คะเลรัมย%28200049315

สังคมศึกษานาย  วิฑูย%  พรหมสุรินทร%28200049416

สังคมศึกษานาง  พิกุล  หันสันเทียะ28200049617

สังคมศึกษานางสาว  เกษร  ทรพีสิงห%28200049818

สังคมศึกษานางสาว  นงเยาว%  ยอดรัก28200049919

สังคมศึกษานางสาว  อรทัย  สิริป>28200050020

สังคมศึกษานาย  วิธวิชญ%  เจียมรัมย%28200050121

สังคมศึกษานาง  จิราพร  โนนสูง28200050322

สังคมศึกษานางสาว  สมฤดี  อ่ิมสะอาด28200050423

สังคมศึกษานาย  ฉัตรชัย  พินไธสง28200050524

สังคมศึกษานางสาว  วรัชชนัน  มะลิซ�อน28200050825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23617สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  แอนนา  สมบูรณ%2820005091

สังคมศึกษานางสาว  สิภาลักษณ%  ตุ�งประโคน2820005102

สังคมศึกษานาย  เอกศิษฏ%  เทพปทุมวิไลพร2820005113

สังคมศึกษานาย  เกียรติศักด์ิ  ดวงจิตร2820005124

สังคมศึกษานาง  วิกานดา  พรหมสุรินทร%2820005135

สังคมศึกษานางสาว  นิติยา  ไพรชัฎ2820005216

สังคมศึกษานาย  ครองศักด์ิ  ยาสาไชย2820005257

สังคมศึกษานาย  พัชรศักด์ิ  โพธิขำ2820005268

สังคมศึกษานาย  ฉัตร  ซ�อนกลิ่น2820005299

สังคมศึกษานาย  อนุพล  บุตรงาม28200053110

สังคมศึกษานาย  ทรงเกียรติ  ปุริโส28200053211

สังคมศึกษานาย  ทรงยศ  จับใจเหมาะ28200053412

สังคมศึกษานาง  สุชาวดี  เพราะประโคน28200053613

สังคมศึกษานางสาว  ดาราวรรณ  ฉิมราช28200053714

สังคมศึกษานาย  ธีรภัทร  คชพันธ%28200053815

สังคมศึกษาสิบเอก  พิชัย  คำเหมา28200054116

สังคมศึกษานางสาว  อรปรียา  สายกระสุน28200054317

สังคมศึกษานางสาว  คณัสมน  พชระพาทย%28200054618

สังคมศึกษานาง  นิภาพร  สุปIตติ28200054719

สังคมศึกษานาย  ธนาภิวัฒน%  น�อยหนองหว�า28200054820

สังคมศึกษานางสาว  เมวดี  เห็นให�ชม28200055021

สังคมศึกษานาย  วสันต%  ใจใหญ�28200055122

สังคมศึกษานางสาว  ชุติกาญจน%  วิมลสัย28200055223

สังคมศึกษานาย  สุเมธ  เงินงอกงาม28200055324

สังคมศึกษานาง  วรรณา  มิรัตนไพร28200055525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23718สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  ศศิวิมล  ปานาสา2820005561

สังคมศึกษานางสาว  กาญจนา  ทองแสง2820005572

สังคมศึกษานางสาว  อำไพ  พลสงคราม2820005583

สังคมศึกษานาง  สมพร  เปนะนาม2820005604

สังคมศึกษานาย  สุธีร%  เหมือนแสงศรี2820005615

สังคมศึกษานางสาว  ปวีณา  ตุ�มนาค2820005626

สังคมศึกษานางสาว  นันทณา  ใจหวังชนะ2820005637

สังคมศึกษานางสาว  โชติรส  จ�าพา2820005648

สังคมศึกษานางสาว  สุพัตรา  พรรษา2820005659

สังคมศึกษานางสาว  นันท%นลิน  สมอหอม28200056610

สังคมศึกษานางสาว  บุษราคัม  แก�ววิเศษ28200056711

สังคมศึกษานางสาว  กาญจิรา  แผ�นทอง28200056812

สังคมศึกษานาง  สุดารัตน%  ทวนท�าว28200057013

สังคมศึกษานางสาว  ฉัตรวิไล  มารศรี28200057114

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  สุวิชา  นิลแก�ว28200057215

สังคมศึกษานางสาว  นฤมล  น�อยจันทร%28200057316

สังคมศึกษานาย  ชูเกียรติ  ทรงสุริยะกุล28200057617

สังคมศึกษานางสาว  สุธิตา  แปGนประโคน28200057718

สังคมศึกษานาย  อำพล  อรุณโน28200057919

สังคมศึกษานางสาว  เจษฎาภรณ%  มณฑล28200058120

สังคมศึกษานางสาว  จริยา  พุทธลา28200058221

สังคมศึกษานางสาว  สุจิตรา  ตุพิมาย28200058522

สังคมศึกษานาย  ชัยฤทธิ์  งกประโคน28200058723

สังคมศึกษานาย  วัชรินทร%  ศิริมงคล28200059024

สังคมศึกษานาย  โชดก  เทียมทัน28200059125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32119สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  พิษณุ  เบญจคุ�ม2820005921

สังคมศึกษานาย  บูชา  กล�าหาญ2820005972

สังคมศึกษานาย  สราวุธ  แสงงาม2820005983

สังคมศึกษานางสาว  วรรณวิษา  สมพงษ%2820006014

สังคมศึกษานางสาว  ณนัท  ปIกการะโน2820006035

สังคมศึกษานางสาว  จุรีย%พร  โสภาจันทร%2820006046

สังคมศึกษานางสาว  บุษกร  ทินนารัมย%2820006057

สังคมศึกษานาย  วรวุฒิ  ทุมสิงห%2820006068

สังคมศึกษานางสาว  ชนิดาภา  พรมนัส2820006079

สังคมศึกษานาย  ณัฐวุฒิ  งามสง�า28200060810

สังคมศึกษานางสาว  อัมรา  กันรัมย%28200060911

สังคมศึกษานางสาว  ภรณ%อภิญญา  บุญกวด28200061012

สังคมศึกษานาย  วรวุฒิ  ปานเพ็ชร%28200061113

สังคมศึกษานางสาว  ป>ยนาถ  สุทธิประภา28200061314

สังคมศึกษานาย  ภวัต  พวงทวีสุข28200061415

สังคมศึกษานาย  ณัฐพสิษฐ%  จิตรวงศา28200061516

สังคมศึกษานาย  วิชาญ  ศรีลากูล28200061617

สังคมศึกษานางสาว  ชนิดาภา  เวชชศาสตร%28200061718

สังคมศึกษานาย  ภูริวัจน%  ธนวัฒน%กุลศิริ28200061919

สังคมศึกษานางสาว  ชลาลัย  โชติศาศวัต28200062120

สังคมศึกษานางสาว  นันท%นภัส  ธนาอนันตเดช28200062221

สังคมศึกษานางสาว  ภาวิณี  บุญมี28200062322

สังคมศึกษานางสาว  นิสา  อยู�ประไพ28200062523

สังคมศึกษานาง  วันทนา  โนวิรัมย%28200062624

สังคมศึกษานาย  พยัคฆ%  สวัสดี28200062725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
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(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32220สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาย  สุธี  ดาทอง2820006281

สังคมศึกษานาย  สุทธินันท%  ขาวงาม2820006292

สังคมศึกษานางสาว  ธุวานันท%  มหาดพรม2820006303

สังคมศึกษานางสาว  แคทลียา  สามิบัติ2820006314

สังคมศึกษานางสาว  ศิริพร  ฉิมจารย%2820006325

สังคมศึกษานางสาว  จิรัชยา  ได�ทุกทาง2820006346

สังคมศึกษานางสาว  ทิพววรณ  ผดุงดี2820006357

สังคมศึกษานางสาว  ทัศนีย%  เกมะหายุง2820006368

สังคมศึกษานางสาว  ประทุม  คงเปVนนิจ2820006379

สังคมศึกษานาง  สุรัตน%  บัวเพชร28200063810

สังคมศึกษานางสาว  วิภาณี  ศรีวิเศษ28200063911

สังคมศึกษานางสาว  วิสาร%กร  กัญญาโภค28200064112

สังคมศึกษานางสาว  เต็มดวง  หอมโลก28200064213

สังคมศึกษานางสาว  วรพรรณ  กิริรัมย%28200064314

สังคมศึกษานาย  วิภูศิษฏ%  เถาทิพย%28200064415

สังคมศึกษานาย  เพชรรัตน%  ทาหาญ28200064616

สังคมศึกษานาย  ทวีศักด์ิ  อภัยนอก28200064717

สังคมศึกษานาย  ปรเมศวร%  ดอกประโคน28200064818

สังคมศึกษานาย  สงกรานต%  พันคลัง28200064919

สังคมศึกษานาย  นราวัฒน%  นิลขันธ%28200065020

สังคมศึกษานาย  สุรศักด์ิ  คำจันทราช28200065121

สังคมศึกษานางสาว  สุภาพร  เปลกไธสง28200065222

สังคมศึกษานาย  ภัทรพล  ศรีอุตตมะโยธิน28200065323

สังคมศึกษานางสาว  พรรนิภา  ปอแก�ว28200065424

สังคมศึกษานางสาว  หงษ%ทอง  แก�นพรม28200065525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32321สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  วรางคณา  เทียมศักด์ิ2820006561

สังคมศึกษานาย  อัสดา  เคียงเคีย2820006572

สังคมศึกษานาย  คิมหันต%  โชติวุฒิชัยนันท%2820006583

สังคมศึกษานางสาว  ศิริรัตน%  ลักขษร2820006594

สังคมศึกษานาย  ณัฐชัย  แสงใส2820006605

สังคมศึกษานางสาว  สุวรรณา  เรี่ยรัมย%2820006616

สังคมศึกษานาง  ดารณี  บรรดาศักด์ิ2820006627

สังคมศึกษานาย  พัชรพงศ%  อินทรลักษณ%2820006648

สังคมศึกษานางสาว  คณัสนันท%  คงทรัพย%2820006669

สังคมศึกษานาย  กฤษณากรณ%  ยวนย่ิง28200066710

สังคมศึกษานาย  พนม  กลิ่นหอม28200066811

สังคมศึกษานางสาว  เสาวลักษณ%  ฉัตรทัน28200066912

สังคมศึกษานาง  สาวิตรี  กะณิโก28200067113

สังคมศึกษานาง  สุมาลี  พิทักษ%28200067214

สังคมศึกษานางสาว  ดุจดาว  ม�วงอร�าม28200067315

สังคมศึกษานางสาว  แพรวน้ำผึ้ง  จันทร%ประโคน28200067416

สังคมศึกษานาง  ณัฐมาลี  ม่ิงขวัญ28200067517

สังคมศึกษานางสาว  พาขวัญ  คุ�มแวง28200067718

สังคมศึกษานางสาว  จันจิรา  นาคนาคา28200067819

สังคมศึกษานางสาว  ศรัญญา  เปรื่องรัมย%28200067920

สังคมศึกษานางสาว  ภาวิกา  จะชวนรัมย%28200068021

สังคมศึกษานางสาว  ตุลาภรณ%  ตัวประโคน28200068122

สังคมศึกษานาย  อาจินต%  ดินจันทร%28200068223

สังคมศึกษานางสาว  พรสุดา  เพชรดอนทอง28200068424

สังคมศึกษานาย  บรรพจน%  แชงรัมย%28200068525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32422สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีศึกษานาย  สุริยะ  ประทุมทอง2828000011

ดนตรีศึกษานาย  ธีระ  อรรคบุตร2828000022

ดนตรีศึกษานาย  ชิราวุฒิ  สีหามาตย%2828000033

ดนตรีศึกษานาย  พิรีย%  หัดประโคน2828000044

ดนตรีศึกษานาย  วาทยากร  ปากเสนาะ2828000055

ดนตรีศึกษานางสาว  ฐัทธิฎา  เดิมทำรัมย%2828000066

ดนตรีศึกษานาย  นพพร  พรมสร2828000077

ดนตรีศึกษานางสาว  อนันธนา  แช�มรัมย%2828000088

ดนตรีศึกษานางสาว  วิปรัศนีย%  วินทไชย2828000099

ดนตรีศึกษานาย  วัชรพล  แสงละออ28280001010

ดนตรีศึกษานาย  มิติกาล  อุตสาห%รัมย%28280001111

ดนตรีศึกษานาย  จิรายุ  ศรสันต์ิ28280001212

ดนตรีศึกษานาย  ชยานันต%  พรมพิลา28280001313

ดนตรีศึกษานาย  วิชิต  ศรประสิทธิ์28280001514

ดนตรีศึกษานางสาว  กรรณิการ%  ดวงนิล28280001615

ดนตรีศึกษานาย  สุชาติ  ใสโสพล28280001716

ดนตรีศึกษานาย  ป>ยะณัฐ  เพียโคตร28280001817

ดนตรีศึกษานาย  ปยุต  เทวอนรัมย%28280001918

ดนตรีศึกษานาง  ณัฐรดา  การพงษ%28280002019

ดนตรีศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  ภานุวัฒน%  แสงอ�วม28280002120

ดนตรีศึกษานาย  ชัชพิสิฐ  พินิจงาม28280002221

ดนตรีศึกษานางสาว  พันธ%ทิพย%  มิถุนาวงค%28280002322

ดนตรีศึกษานาย  จตุรงค%  ขันทอง28280002523

ดนตรีศึกษานาย  สุวัฒน%  ขานพรม28280002624

ดนตรีศึกษานาย  ชาคริต  นาดี28280002725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 32623สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีศึกษานาย  พิษณุ  โนนแก�ว2828000281

ดนตรีศึกษานาย  สุรสิทธิ์  ฉิมงาม2828000292

ดนตรีศึกษานางสาว  ขนิษฐา  อินภูงา2828000303

ดนตรีศึกษานางสาว  จันทนิภา  ปานะโปย2828000324

ดนตรีศึกษานาย  ศักด์ิดา  เพ็งประโคน2828000345

ดนตรีศึกษานาย  จักรกฤษณ%  นวลปIกษี2828000356

ดนตรีศึกษานาย  บุญญฤทธ์ิ  มุ�งกลาง2828000367

ดนตรีศึกษานาย  ททิทากาจ  อาจทวีกุล2828000378

ดนตรีศึกษานาย  สมศักด์ิ  พิมพ%จันทร%2828000389

ดนตรีศึกษานาย  วรภพ  วงหาแก�ว28280003910

ดนตรีศึกษานาย  สุทธิพงษ%  นามประสพ28280004011

ดนตรีศึกษานางสาว  อัญธิกา  นิเสสวรรค%28280004212

ดนตรีศึกษานาย  พงศ%ศักด์ิ  นิพันรัมย%28280004313

ดนตรีศึกษานาย  อาทิตย%  สุภาพ28280004414

ดนตรีศึกษานาย  อมรเทพ  ร�วมกูล28280004715

ดนตรีศึกษานาย  จีรศักด์ิ  บุญธิมา28280004816

ดนตรีศึกษานาย  พลวัฒน%  แสนพลสาร28280004917

ดนตรีศึกษานางสาว  อรัญญา  ฉวีวงศ%28280005018

ดนตรีศึกษานาย  มานพ  ประสงค%ทรัพย%28280005119

ดนตรีศึกษานางสาว  ศิรกาญจน%  แก�วยก28280005220

ดนตรีศึกษานาย  สุริยันต%  โสนาคา28280005321

ดนตรีศึกษานาย  ภัทรธร  ศรีมือง28280005422

ดนตรีศึกษานาย  อิทธิพล  ขอสินกลาง28280005623

ดนตรีศึกษานาย  กฤษณะพล  ภาษี28280005724

ดนตรีศึกษานาย  จักรกฤษณ%  แสงงาม28280005925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33224สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีศึกษานาย  สุรชัย  จันทขัมมา2828000601

ดนตรีศึกษานาย  ศักรินทร%  แก�วโพธิ์2828000622

ดนตรีศึกษานาย  กันตภณ  ลอยศักด์ิ2828000633

ดนตรีศึกษานาย  สมเจตต%  เจียรัมย%2828000644

ดนตรีศึกษานาย  นพพล  สังเสวี2828000665

ดนตรีศึกษานาย  วัชรพงศ%  เจริญตา2828000676

ดนตรีศึกษานางสาว  ณฤศา  สิงห%ทอง2828000687

ดนตรีศึกษานาย  ธนเดช  เรืองรัมย%2828000698

ดนตรีศึกษานางสาว  พิมลพรรณ  ค้ำคูณ2828000709

ดนตรีศึกษานาย  นิติกร  ไชยรัมย%28280007110

ดนตรีศึกษานาย  สิทธิกร  สุดรอด28280007211

ดนตรีศึกษานาย  ไพโรจน%  สุวรรณะโสภา28280007312

ดนตรีศึกษานาย  เจนศักด์ิ  ทรงประโคน28280007413



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33325สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีไทยนาย  กิตติ  สุวรรณยุทธ%2829000011

ดนตรีไทยนาย  ทัพไทย  จูมวันทา2829000022

ดนตรีไทยนางสาว  อินฑุกานต%  วะทวิก�านตง2829000063

ดนตรีไทยนาย  อภิสิทธิ์  บุญเจียม2829000084

ดนตรีไทยนาย  วิชาญ  ปูนรัมย%2829000095

ดนตรีไทยนาย  จีรพัฒน%  วรรทะมาศ2829000106

ดนตรีไทยนาย  สุทิน  สำรวมรัมย%2829000117

ดนตรีไทยนางสาว  วรพรรณ  ชำนาญพนา2829000138

ดนตรีไทยนาย  ณัฐพงษ%  รัตน%ประโคน2829000149

ดนตรีไทยนาย  ศุภกัญจน%  กมลรัมย%28290001510

ดนตรีไทยนาย  อธิวัฒน%  ดุลแสง28290001611

ดนตรีไทยนาย  รัฐพล  อินโพนทัน28290001712

ดนตรีไทยนาย  ณัฐพล  โมราสวัสด์ิ28290001813

ดนตรีไทยนาย  ธนพงษ%  อาจสังข%28290001914

ดนตรีไทยนางสาว  กมลชนก  ยามสุข28290002015

ดนตรีไทยนาย  โกเมน  ตุ�มใสย%28290002116

ดนตรีไทยนาย  จิตรภณ  หินอ�อน28290002217

ดนตรีไทยนางสาว  สาลินี  ไชยา28290002318

ดนตรีไทยนางสาว  อรพิมล  เต็นประโคน28290002419

ดนตรีไทยนางสาว  เดือนเพ็ญ  คงพลปาน28290002520

ดนตรีไทยนาย  ศาสตราวิต  ทองสุทธิ์28290002621

ดนตรีไทยนางสาว  สุพัตรา  แสงสุวรรณ28290002722

ดนตรีไทยนาย  สุเมธ  ผินสู�28290002823

ดนตรีไทยนางสาว  จิตรา  อินทร%ปIญญา28290002924

ดนตรีไทยนาย  ไทยคม  แก�วประเสริฐ28290003025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33426สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานาง  สุดารัตน%  แน�นดี2820006861

สังคมศึกษานางสาว  กนกวรรณ  ชาวเมืองดี2820006872

ดนตรีไทยนาย  เดชา  เอกา2829000313

ดนตรีไทยนาย  นิวัฒน%  ฉกรรจ%2829000324

ดนตรีไทยนางสาว  พัชรินทร%  ศรีภูวงค%2829000335

ดนตรีไทยนาย  สุจินต%  บำรุงแคว�น2829000346

ดนตรีไทยนาย  วีระ  คุณจัตุรัส2829000357

ดนตรีไทยนางสาว  ประภาพร  ชูคงคา2829000378

ดนตรีไทยนางสาว  นันทยา  สายเพชร2829000389

ดนตรีไทยนาย  ธีระพันธ%  ประทุมมาตย%28290003910

ดนตรีไทยนางสาว  สุทธิดา  ตุ�มนอก28290004011



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33527สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีสากลนาย  อิศราวุธ  ทองพ�วง2830000021

ดนตรีสากลนาย  ธนพล  โชตะวัน2830000032

ดนตรีสากลนาย  วรท  ชอบทำดี2830000043

ดนตรีสากลนาย  อภิสิทธิ์  เทินสะเกษ2830000054

ดนตรีสากลนาย  กฤษฎา  สุวรรณะ2830000065

ดนตรีสากลนาย  กิตติทัต  ถมวงศ%2830000086

ดนตรีสากลนาย  ณัฐพงศ%  ทิพย%โภชน%2830000107

ดนตรีสากลนาย  สายฟGา  ศรีแก�ว2830000118

ดนตรีสากลนาย  สถาพร  ภาคพรหม2830000129

ดนตรีสากลนาย  อนุศักด์ิ  ยอดญาติไทย28300001310

ดนตรีสากลว�าท่ีร�อยตรี  อภิสิทธิ์  งามดี28300001511

ดนตรีสากลนาย  นราวุฒิ  มะริดรัมย%28300001612

ดนตรีสากลนาย  อดิศร  มีชื่อ28300001713

ดนตรีสากลนาย  ไพฑูรย%  ศักด์ิศิริ28300001914

ดนตรีสากลนางสาว  ฉัตรแก�ว  พิกุลน�อย28300002015

ดนตรีสากลนาย  ติโชติ  พันธ%ทองหลาง28300002116

ดนตรีสากลนาย  ธนา  วันละภา28300002217

ดนตรีสากลนาย  ธีระพงษ%  โอ�งประโคน28300002318

ดนตรีสากลนาย  มาโนช  เจริญย่ิง28300002519

ดนตรีสากลนาย  ธนวัฒน%  พิมพ%พิทักษ%28300002720

ดนตรีสากลนาย  ธีระวรรธน%  ประวรรณรัมย%28300002821

ดนตรีสากลนาย  จิรายุ  เชียงรัมย%28300002922

ดนตรีสากลนาย  ภีรเดช  สร�างนา28300003023

ดนตรีสากลนาย  พิทักษ%  หฤทัยถาวร28300003124

ดนตรีสากลนาย  กฤษณ%กร  จรดรัมย%28300003225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33628สนามสอบ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีสากลนางสาว  อรทัย  ม่ังค่ัง2830000331

ดนตรีสากลนาย  ธนาธิป  เสาวพันธุ%2830000362

ดนตรีสากลนาย  คมหยก  ชาวสุรินทร%2830000403

ดนตรีสากลนาย  ณัฐวุฒิ  ดวงรัตน%2830000424

ดนตรีสากลนาย  วรายุทธ  ห�วงประโคน2830000435

ดนตรีสากลนาย  วิสิฎฐ%  ปIดไธสง2830000446

ดนตรีสากลนาย  ราชานนท%  บึงบัว2830000457

ดนตรีสากลนาย  เจษฎา  ประโลมรัมย%2830000468

ดนตรีสากลนาย  มาร%ค  หมายสุข2830000489

ดนตรีสากลนาย  อดิเรก  สัตตารัมย%28300004910

ดนตรีสากลนาย  วิทยา  รินไธสง28300005011

ดนตรีสากลนาย  สุรชัย  แพรงาม28300005112

ดนตรีสากลนาย  อรรตรพร  เจียมรัมย%28300005213

ดนตรีสากลนาย  ธนนท%  แหวนวิเศษ28300005314

ดนตรีสากลนาย  จักรพล  ชาวสวน28300005415

ดนตรีสากลนางสาว  อรศรี  ป>นตามูล28300005516

ดนตรีสากลนาย  มณฑล  ชั้นพรหมงาม28300005617

ดนตรีสากลนาย  จักรินทร%  ดวงศรี28300005718

ดนตรีสากลนาย  บุญชม  คงสุขมาก28300005919

ดนตรีสากลนาย  ปารเมศร%  พุดซา28300006020

ดนตรีสากลนาย  บงกช  วิลากุล28300006221



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 1 3121สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  เอกพงศ%  อมรินทร%2827000011

พลศึกษานางสาว  มะลิวัลย%  คงทวี2827000032

พลศึกษานางสาว  ณัฐสุดา  ยอดเครือ2827000043

พลศึกษานาย  รัตนชัย  ไขสระน�อย2827000064

พลศึกษานางสาว  อธิตา  พุดสี2827000085

พลศึกษานางสาว  ศศิธร  ศรีระเริญ2827000096

พลศึกษานาย  วรวิทย%  งับประโคน2827000107

พลศึกษานาย  อิทธิกร  ต�างประโคน2827000118

พลศึกษานาย  ประยงค%  วรรณคำ2827000129

พลศึกษานางสาว  จิรารัตน%  เมียดประโคน28270001410

พลศึกษานาย  ศักด์ิชัย  สนาคินิต28270001711

พลศึกษานางสาว  วรรณธิดา  เติมงาม28270001812

พลศึกษานาย  วรเชษฐ%  สุดเกษ28270001913

พลศึกษานาย  ณัฐกุล  ชะรุมรัมย%28270002114

พลศึกษานางสาว  ปวันรัตน%  ปIดตานัง28270002215

พลศึกษานาย  นภัส  สุริวรรณ28270002316

พลศึกษานาย  ปIญาญาวุธ  โสดก28270002417

พลศึกษานางสาว  จุฑามณี  ตามไธสง28270002618

พลศึกษานาย  จักรกฤช  เกษามา28270002719

พลศึกษานาย  เจษฎา  ราชรักษ%28270002820

พลศึกษานาย  ศรรตยา  สุภาษิต28270003221

พลศึกษานาย  ปราโมทย%  อะรัญ28270003322

พลศึกษานาย  ศุภวิชญ%  ภิรมย%นาค28270003423

พลศึกษานางสาว  ดวงฤทัย  จันสมุทร28270003524

พลศึกษานาย  สุภวัฒน%  ชื่นรัมย%28270003625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 1 3132สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  สิริชัย  เชื่อผักแว�น2827000371

พลศึกษานางสาว  จารวี  สมพร2827000392

พลศึกษานาย  นพพร  จะริยามา2827000423

พลศึกษานาย  วีรยุทธ  จงหม่ัน2827000434

พลศึกษานาย  ทีปSทัต  ตรีวิเศษ2827000445

พลศึกษานางสาว  ศศิธร  ทูคำมี2827000456

พลศึกษานาย  สุเมษ  แย�งประโคน2827000467

พลศึกษานาย  ธวัชชัย  บุญสิน2827000478

พลศึกษานาย  สุระสิทธิ์  ขุนศรีฐิติโชติ2827000499

พลศึกษานางสาว  สุจิตรา  ฤทธาพรม28270005110

พลศึกษานาย  กิตต์ิธเนศ  ชำนาญฐานเศรษฐ%28270005211

พลศึกษานาย  ณัฐพงษ%  มีศิริ28270005412

พลศึกษานางสาว  วรีย%รัตน%  มามุ�งดี28270005813

พลศึกษานาย  ศิริพงศ%  กิตติสิริวิบูลย%28270005914

พลศึกษานาย  ศุภวิชญ%  คงหาญ28270006115

พลศึกษานางสาว  ชนากานต%  คุณวิชิต28270006216

พลศึกษานาย  นิธิ  บุญรอด28270006317

พลศึกษานาย  พรภัทร  ปIนรัมย%28270006918

พลศึกษานาย  ชัชวาล  เทียมเลิศ28270007019

พลศึกษานาย  อนุชิต  อุปนิ28270007120

พลศึกษานาย  พงศธร  สีสันงาม28270007221

พลศึกษานางสาว  ภัทรวดี  แตะกระโทก28270007322

พลศึกษานางสาว  จันทริกา  นามปราสัย28270007423

พลศึกษานาย  เบญจามิน  ย้ิมรัมย%28270007624

พลศึกษานางสาว  ธนิชตา  วิเศษสัตย%28270007725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 1 3143สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานางสาว  วันวิสา  อ่ำศรี2827000781

พลศึกษานาย  สหวุฒิ  มังสาบาล2827000792

พลศึกษานาย  บุญส�ง  ปานใจนาม2827000803

พลศึกษานางสาว  ป>ยะกาญจน%  เดชสุภา2827000814

พลศึกษานาย  กิตติพงษ%  บุญเสม2827000825

พลศึกษานาย  อรรถพล  บุ�งทอง2827000836

พลศึกษานาย  พิรุฬห%  เขียวสาคู2827000847

พลศึกษานาย  วิโรจน%  ลีประโคน2827000868

พลศึกษานาย  สุรเชษฐ%  โต�นวุธ2827000889

พลศึกษานางสาว  พินิจ  สายยศ28270009010

พลศึกษานางสาว  นันทนา  โดดกระโทก28270009111

พลศึกษานาย  เฉลิมบุญ  ปะทัง28270009212

พลศึกษานาย  ณรงศักด์ิ  ขันทอง28270009313

พลศึกษานาย  ชนกานต%  ศรีละพันธ%28270009414

พลศึกษานาย  พงศกร  หอมสมบัติ28270009515

พลศึกษานาย  นนทพัทธ%  ใจสุข28270009616

พลศึกษานาย  ณัชฐปกรณ%  สุวรรณทิพย%28270009717

พลศึกษานาย  จิรวัฒน%  ตาประโคน28270009818

พลศึกษานาย  ไพศาล  สารารัมย%28270009919

พลศึกษานาย  สุพิน  จินดาศรี28270010020

พลศึกษานาย  นพรัตน%  อุ�นทิดเพชร28270010121

พลศึกษานาย  รุ�งเรือง  พะวรรัมย%28270010222

พลศึกษานาย  กฤษณะ  พวงกระโทก28270010323

พลศึกษานาย  สันติภาพ  น�อยพรม28270010424

พลศึกษานาย  ภูวดล  ดีพันธ%28270010525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 1 3154สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  สุพศิน  พงษ%เพชร2827001071

พลศึกษานาย  เหรียญทอง  เนตรวิลา2827001082

พลศึกษานาย  ขวัญชัย  คำชะนะชัย2827001093

พลศึกษานาย  อรรถพล  ศรีภูวงค%2827001104

พลศึกษานาย  ไสว  ถนัดไถ2827001115

พลศึกษานาย  สาทิตย%  เสาร%เปรีย2827001126

พลศึกษานาย  กรกฏ  มายเจริญกุล2827001137

พลศึกษานาย  กฤษฎา  แถมกระโทก2827001148

พลศึกษานาย  นพพล  ทองประโคน2827001169

พลศึกษานาย  ปริญญา  เหล�าศรี28270011710

พลศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  เศกสรรค%  บุญหว�าน28270011811

พลศึกษานาย  วรจักร  โสรัตน%28270011912

พลศึกษานาย  ธนรัตน%  สุทา28270012013

พลศึกษานาย  ธีรยุทธ  อัมรารัมย%28270012114

พลศึกษานาย  นัทธพงศ%  ปานทอง28270012215

พลศึกษานางสาว  วิชชุดา  เภสัชชะ28270012316

พลศึกษานาย  วรัญ\ู  วงศ%แต�28270012417

พลศึกษานาย  จัตวา  สุขตะก่ัว28270012718

พลศึกษานาย  ชัชริน  โชคเกิด28270012819

พลศึกษานาย  อภิชาติ  สีสุมาตร28270012920

พลศึกษานาย  ชญานนท%  ถมหิรัญ28270013021

พลศึกษานาย  นพรัตน%  เพ็ญเดิมพันธ%28270013222

พลศึกษานางสาว  วิไลยพร  คุณแสน28270013323

พลศึกษานาย  อลงกรณ%  วิชัยกุล28270013724

พลศึกษานาย  สิรพงษ%  มันตาพันธ%28270013825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 3225สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  วรเชษฐ%  แก�วทองมา2827001421

พลศึกษานาย  วีระชัย  แท�ไธสง2827001432

พลศึกษานางสาว  สุธิษา  บุญประกอบ2827001453

พลศึกษานาย  ภัควัต  ยงทวี2827001464

พลศึกษานาย  กิตติ  หลักดี2827001485

พลศึกษานาย  สัตยา  ขะช้ีฟGา2827001496

พลศึกษานาย  อรรถชัย  ใยโพธิ์2827001517

พลศึกษานาย  กษิด์ิเดช  จุลเสริม2827001528

พลศึกษานาย  มงคล  ขาวเครือ2827001549

พลศึกษานาย  พีระพล  ศรีวงสุข28270015510

พลศึกษานาย  เกียรติชัย  ทิพอาราม28270015611

พลศึกษานาย  ภานุวัฒน%  พงศิริวิลัย28270015712

พลศึกษานาย  โกศล  วงศ%นาแค28270015813

พลศึกษานาย  กฤษดา  โชงรัมย%28270015914

พลศึกษานางสาว  วิภา  ปลื้มกมล28270016115

พลศึกษานาย  ภูวดล  ฉกรรจ%ศิลปS28270016216

พลศึกษานาย  พิชัย  จำประโคน28270016417

พลศึกษานาย  ธวัชชัย  ตรีประโคน28270016518

พลศึกษานาย  มาโนชญ%  คงประโคน28270016619

พลศึกษานาย  วิเชษฐ  ตาน�อย28270016720

พลศึกษานาย  รัตนพล  คนชาญ28270016921

พลศึกษานาย  ธีระวัฒน%  ระงับรัมย%28270017022

พลศึกษานาย  พิเชษฐ%  รัศมีคีรี28270017123

พลศึกษานางสาว  วิภาดา  พรมนัด28270017224

พลศึกษานาย  นรินทร%  ป>วิสาร28270017325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 3236สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  ณัฐพงษ%  หุ�นแจ�ง2827001741

พลศึกษานาย  วัชระ  รินนา2827001752

พลศึกษานาย  สิทธิราชย%  ลาลำโกน2827001763

พลศึกษานาย  นราวิชญ%  คำกองแก�ว2827001784

พลศึกษานาย  อิสรพงษ%  แท�นกระโทก2827001795

พลศึกษานาย  ประทีป  ศรีวิทักษ%2827001806

พลศึกษานาย  วสันต%  ชินชาติ2827001817

พลศึกษานาย  ธนากร  สีสืบมา2827001828

พลศึกษานาย  ณัฐพงศ%  จวงประโคน2827001839

พลศึกษานางสาว  รัชดา  ปIตเตย%28270018410

พลศึกษานาย  ภูวดล  บัวคำ28270018611

พลศึกษานางสาว  กาญจนา  ดูเรืองรัมย%28270018712

พลศึกษานางสาว  ธิดารัตร%  จีนรัมย%28270018813

พลศึกษานางสาว  วรรณา  สุทินรัมย%28270018914

พลศึกษานาย  ณภัทร  ประมวล28270019015

พลศึกษานาย  ธีรวุฒิ  คะเรรัมย%28270019116

พลศึกษานาย  ธีระวัฒน%  คะเรรัมย%28270019217

พลศึกษานาย  เจษฎา  วงศ%กัณหา28270019318

พลศึกษานาย  วัชรพล  นาคนวล28270019519

พลศึกษานาย  ทัชชกร  ระงับรัมย%28270019620

พลศึกษานางสาว  วารีรัตน%  ราชวงศ%28270019721

พลศึกษานาย  วรวุฒิ  สุขแสวง28270019822

พลศึกษานางสาว  กัณฐิกา  อะโรคา28270019923

พลศึกษานางสาว  ธัญญรัตน%  ชำนาญรัมย%28270020024

พลศึกษานางสาว  ปทุมรัตน%  รุณกระโทก28270020125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 3247สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  กิตติศักด์ิ  ภักดีนอก2827002021

พลศึกษานาย  สรรเพชญ  ศรีเจริญ2827002032

พลศึกษานาย  กฤษฎากรณ%  ไชยสุวรรณ%2827002043

พลศึกษานาย  ภานุวัฒน%  บุญมี2827002054

พลศึกษานาย  กฤษณะ  ปูนรัมย%2827002065

พลศึกษานาย  อัศนี  ศรีคำ2827002086

พลศึกษานาย  ไชยพจน%  มงคุณ2827002097

พลศึกษานาย  ทนงรักษ%  ตอรบรัมย%2827002108

พลศึกษานางสาว  สุฐิชา  สุขะ2827002119

พลศึกษานาย  อนุวัฒน%  พรหมวงษา28270021210

พลศึกษานาย  วัชรพงศ%  ทองนำ28270021311

พลศึกษานาย  สันติ  กิรัมย%28270021412

พลศึกษานาย  ศรัณยู  ชนะชัย28270021513

พลศึกษานาย  ภาศกร  เกษสร28270021914

พลศึกษานางสาว  พรทิพย%  พิมพ%ลี28270022315

พลศึกษานาย  ณัฐพงศ%  โสภา28270022416

พลศึกษานาย  นำเกียรติ  สมสอาด28270022517

พลศึกษานาย  กรวิชญ%  เถินบุรินทร%28270022718

พลศึกษานาย  พงศภัค  ประวงศ%อานุภาพ28270022819

พลศึกษานาย  ศิริวัฒน%  โสภะบุญ28270022920

พลศึกษานาย  พันธุ%ระวี  วิจิตร28270023121

พลศึกษานาง  สุเนตร  แก�วอำไพ28270023222

พลศึกษานางสาว  อรุณรัก  ยุดรัมย%28270023323

พลศึกษานาย  วุฒิพงษ%  หัตถประนิตย%28270023424

พลศึกษานาย  นันทชัย  สิงห%โพนทัน28270023525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 2 3258สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  ชาญชัย  วัชรสุทธิพงศ%2827002361

พลศึกษานาย  จิรวัฒน%  เพ็งพิศ2827002372

พลศึกษานาย  สามารถ  ครจอหอ2827002383

พลศึกษานาย  เทิดเกียรติ  พรหมเอาะ2827002404

พลศึกษานาย  ชลธี  นุชาญรัมย%2827002415

พลศึกษานางสาว  ชญาณัฐภัทร%  แผ�นพิมาย2827002426

พลศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  อริษา  จันทร%โสม2827002437

พลศึกษานาย  ธนะรัชต%  สวัสด์ิพูน2827002448

พลศึกษานาย  พลวัต  แสงสีงาม2827002469

พลศึกษานาย  ณัฐพล  จันทะวงค%28270024810

พลศึกษานาย  วสันติ  ทรงประโคน28270024911

พลศึกษานางสาว  ช�อแก�ว  ร่ำรวย28270025012

พลศึกษานาย  จิตรกร  อ�อนเฉวียง28270025113

พลศึกษานางสาว  วรรณวิภา  อาปะเม28270025214

พลศึกษานาย  ภานุวัฒน%  ป>ยะวงศ%28270025315

พลศึกษานางสาว  ชุลีพร  พินิจงาม28270025416

พลศึกษานาย  คุณานนต%  โมกหอม28270025517

พลศึกษานาย  ก�อสกุล  ศรีโสภา28270025618

พลศึกษานาย  อรรถกร  จันทร%นวล28270025719

พลศึกษานางสาว  กัลยาณี  เย็นรัมย%28270025820

พลศึกษานาย  ธีรพล  บวชประโคน28270025921

พลศึกษานาย  จิรทีปต%  สีอวน28270026022

พลศึกษานาย  ธนพล  พรมมิราช28270026123

พลศึกษานาย  ยุทธพิชัย  ปIกกาเวสา28270026324

พลศึกษานาย  สามารถ  ติประโคน28270026425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 3329สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  นัฐพล  ดาวเรืองรัมย%2827002651

พลศึกษานาย  สมพร  สิงห%โคตร2827002662

พลศึกษานาย  วราวิชญ%  กระฐินหอม2827002673

พลศึกษานาย  ธาวิน  อยู�ยืด2827002684

พลศึกษานางสาว  บุษกร  พิมเสน2827002695

พลศึกษานาย  กฤษฎา  ศรีบุระ2827002726

พลศึกษานาย  รัตนศักด์ิ  มิดแสง2827002737

พลศึกษานาย  โชค  สุขแก�ว2827002758

พลศึกษานางสาว  กัญญาณัฐ  เวียงใต�2827002769

พลศึกษานาย  ภูริเดช  แพงวงษ%28270027710

พลศึกษานาย  นัฐวุฒิ  อินทร%ประสงค%28270027811

พลศึกษานางสาว  ทัศนะ  ทมงาม28270028012

พลศึกษานาย  พีรพงษ%  ใจอุ�น28270028313

พลศึกษานาย  ธีรเจต  แสงสุนานนท%28270028414

พลศึกษานางสาว  ภัทรวดี  สุดคำภา28270028615

พลศึกษานาย  ณัฐพงศ%  เมฆนาคินทร%28270028716

พลศึกษานาย  เกรียงศักด์ิ  นำมะโก28270028817

พลศึกษานาย  ณัฐพงษ%  อาสนสุวรรณ28270028918

พลศึกษานาย  วีระวุฑติ  คำมาตย%28270029219

พลศึกษานาย  กฤษณ%  สัตยาพิทักษ%28270029420

พลศึกษานาย  ประกิต  สมรูป28270029521

พลศึกษานาย  เขมรัฐ  รัตนวงศ%สวัสด์ิ28270029622

พลศึกษานาย  นพนัย  ศิริ28270029723

พลศึกษานางสาว  ชวัลนุช  สิงห%บุดดี28270029924

พลศึกษานาย  พีรพัฒน%  จันทา28270030025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33310สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานางสาว  สุธิดารัตน%  พันธุ%มี2827003011

พลศึกษานางสาว  สุธิรา  กองสกูล2827003022

พลศึกษานาย  อภิชาติ  เกตุชาติ2827003033

พลศึกษานาย  วีระ  นาราษฏร%2827003054

พลศึกษานาย  สายรุ�ง  เกตุหมู2827003065

พลศึกษานาย  อัษฎา  สิมมา2827003076

พลศึกษานาย  วรุตต์ิ  ดอกบัว2827003087

พลศึกษานาย  อานนท%  โคตรทิพย%2827003108

พลศึกษานางสาว  ณัฐริกา  พ่ึงก่ิง2827003119

พลศึกษานางสาว  จิตติมา  ภาษี28270031210

พลศึกษานาย  สิทธิกร  สหัสวาปX28270031311

พลศึกษานาย  กฤษณพงษ%  อินรัมย%28270031412

พลศึกษานางสาว  สกุณา  ดวงดอกมูล28270031713

พลศึกษานางสาว  ภรณ%นภา  คำเหลา28270032114

พลศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  สยาม  เลื่อมใสย%28270032215

พลศึกษานางสาว  วิชชุดา  โจทย%รัมย%28270032316

พลศึกษานาย  ชลพันธ%  นาก�อนทอง28270032417

พลศึกษานาย  อนุกูล  ห�วยไธสง28270032518

พลศึกษานางสาว  มณเฑียร  กะรัมย%28270032619

พลศึกษานาย  กฤษฎา  มะหันต%28270032720

พลศึกษานาย  อนิรุธ  กุยทวีจร28270032821

พลศึกษานาย  ถนัดนันท%  ดายกระโทก28270032922

พลศึกษานาย  กมล  ดีด�วยชาติ28270033023

พลศึกษานาย  บัญชร  พุจารย%28270033124

พลศึกษานาย  สุธิศักด์ิ  บัวชัย28270033225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33411สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  กฤษดา  ปรุดรัมย%2827003331

พลศึกษานาย  สัณหพจน%  ศรีศิลา2827003342

พลศึกษานาย  ป>ยะศักด์ิ  แหนไธสง2827003373

พลศึกษานาย  วีรยุทธ  นิเวียงรัมย%2827003384

พลศึกษานางสาว  ศิริลักษณ%  ไชยสน2827003395

พลศึกษานาย  วันชัย  สอนแก�ว2827003406

พลศึกษานาย  ฐิพรกุล  สิงห%สีโว2827003417

พลศึกษานาย  ศุภชัย  สุนเจิม2827003428

พลศึกษานาย  พลรัตน%  คารัมย%2827003439

พลศึกษานาย  กิตติพงษ%  ภูพันนา28270034410

พลศึกษานาย  ภาณุพงศ%  ทาระลัย28270034611

พลศึกษานางสาว  อริสา  สีแก�ว28270034812

พลศึกษานางสาว  มัณลิกา  เอสะตี28270034913

พลศึกษานาย  โกสินทร%  แดงศรี28270035014

พลศึกษานาย  นนทวิทย%  ทองปIญญา28270035115

พลศึกษานาย  ป>ยวัฒน%  ห�อชื่อ28270035316

พลศึกษานางสาว  ป>ยธิดา  พเนตรรัมย%28270035617

พลศึกษานาย  เจริญ  ไชยสิทธ์ิสร�อย28270035818

พลศึกษานาย  ณัฐพล  สายเล็ก28270035919

พลศึกษานาย  ธีระวัฒน%  ตรีตรอง28270036120

พลศึกษานาย  พงษ%ธวัช  วงษ%มณี28270036321

พลศึกษานาย  เมธิชัย  ภิรมย%ตระกูล28270036422

พลศึกษานาย  จตุพล  บัวบาน28270036523

พลศึกษานาย  พลชนก  ใสโพธิ์28270036624

พลศึกษานาย  กิตติศักด์ิ  นิลงาม28270036825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33512สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  ก�องภพ  พิลาวุธ2827003691

พลศึกษานาย  นนทวัฒน%  เนินกระโทก2827003702

พลศึกษานาย  กัมปนาท  วิเศษสัตย%2827003713

พลศึกษานาย  ฉัตรชัย  ช�อรัมย%2827003724

พลศึกษานาย  ชญานนท%  มณีงาม2827003735

พลศึกษานางสาว  บุษบา  ขันธวุฒิ2827003746

พลศึกษานาย  สุทธิชัย  เพียสุพรรณ2827003757

พลศึกษานาย  กีฬาชัย  คำแก�ว2827003778

พลศึกษานาย  เกรียงไกร  บุญสอน2827003789

พลศึกษานาย  วีรชัย  ปะริรัมย%28270038010

พลศึกษานาย  ภาสกร  จันทร%งาม28270038211

พลศึกษานาย  ณรงค%ศักด์ิ  ไชยสิทธิ์สร�อย28270038312

พลศึกษานาย  สุเมธ  อ�างสุวรรณ28270038513

พลศึกษานาย  ปฎิพัฒน%  ตรีชัยรัมย%28270038614

พลศึกษานาย  ฉัตรชัย  บุญสิม28270038715

พลศึกษานาย  พีรพงษ%  ปลีนารัมย%28270038816

พลศึกษานาย  ทศพร  ธรรมลี28270038917

พลศึกษานางสาว  ชุติกาญจน%  ศรีเจริญ28270039018

พลศึกษานาย  จตุรพล  ลิ่วประโคน28270039119

พลศึกษานาย  กฤษณะชัย  เส็งไทยแท�28270039220

พลศึกษานาย  ชิงชัย  นนทเสน28270039321

พลศึกษานาย  อมรศักด์ิ  ศรีหย�อง28270039422

พลศึกษานางสาว  วิไลพร  ไชยงาม28270039623

พลศึกษานาย  วุฒิชัย  เทียมเลิศ28270039724

พลศึกษานางสาว  สุรัตนติกานต%  จันทร%ประโคน28270039925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 52213สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  นนทวัฒน%  จินโจ2827004001

พลศึกษานางสาว  เกศทิพย%  เทพบุตร2827004012

พลศึกษานาย  ธเนศน%  ปานใจนาม2827004023

พลศึกษานาย  ณัฐวุฒิ  อนุเวช2827004034

พลศึกษานาย  ศตรรฆพงษ%  รอดทอง2827004045

พลศึกษานาย  ศุภิลักษณ%  มลาวัลย%2827004056

พลศึกษานาย  ธนพรชัย  เชาว%ไวย%2827004067

พลศึกษานาย  ดำรงค%  สุขประโคน2827004088

พลศึกษานาย  กิตติรงค%  ศรีนามโหน�ง2827004099

พลศึกษานาย  สายชล  กุยทวีจร28270041010

พลศึกษานาย  พัฒน%ดนัย  สว�างศรี28270041111

พลศึกษานาย  เกียรติพัฒน%  อภัยจิตต%28270041212

พลศึกษานาย  ธีรภัทร  คูเมือง28270041313

พลศึกษานาย  สุวัฒน%  สุขจิตต%28270041414

พลศึกษานาย  พลรัตน%  ทุมมาศ28270041715

พลศึกษานาย  ภานุวัฒน%  ชุมเสนา28270041816

พลศึกษานาย  สุวิชา  คำภูดี28270041917

พลศึกษานาย  สิรวัชร  ดีมาก28270042018

พลศึกษานาย  จิรศักด์ิ  สีสวย28270042119

พลศึกษานาย  วารศิลปS  ศรีสุข28270042220

พลศึกษานาย  เอกพจน%  ปุลิโส28270042321

พลศึกษานางสาว  ภาวนา  หม่ืนขวา28270042422

พลศึกษานาย  ไกรศร  กรประศาตร%28270042523

พลศึกษานาย  เกรียงเดช  ชนะทอง28270042724

พลศึกษานาย  ธวัชชัย  ชาวนา28270042825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 52314สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  พสิษฐ%  กุสิรัมย%2827004301

พลศึกษานาย  จักรภาณุ  นนทะคำจันทร%2827004312

พลศึกษานาย  วีระพล  หลอดทอง2827004323

พลศึกษานาย  อภิรัฐ  ปIตตาเนย%2827004334

พลศึกษานาย  สถาพร  บุญพอ2827004345

พลศึกษานาย  ฤทธิชัย  มะลิลา2827004366

พลศึกษานาย  สิทธิศักด์ิ  หานะพันธ%2827004387

พลศึกษานาย  ประสิทธิ์  ปIQนรัมย%2827004418

พลศึกษานาย  ภูริช  ละประโคน2827004429

พลศึกษานาย  ณัฐวุฒิ  ลอยประโคน28270044310

พลศึกษานาย  เกรียงศักด์ิ  กลมวงค%28270044711

พลศึกษานาย  ธนรัฐ  หรีกประโคน28270044912

พลศึกษานาย  ป>ยะณัฐ  เพ่ิมไธสง28270045013

พลศึกษานาย  จักรพรรด์ิ  พัจนา28270045114

พลศึกษานาย  ธนภัทร  พุทไธสง28270045315

พลศึกษานาย  ฤทธิชัย  พุทไธสง28270045416

พลศึกษานางสาว  ปวีณา  ชูรัมย%28270045517

พลศึกษานางสาว  เกศรินทร%  เทศกระโทก28270045618

พลศึกษานาย  วีรภัทร  วิเศษจุมพล28270045719

พลศึกษานาย  สมชาย  พรมรุกชาติ28270045820

พลศึกษานาย  กนกศักด์ิ  เทียมคลี28270045921

พลศึกษานาย  จักรพงษ%  เครือทะนุ28270046022

พลศึกษานางสาว  สุนัดดา  เดิมทำรัมย%28270046123

พลศึกษานางสาว  จิรนันท%  ก�ามกระโทก28270046424

พลศึกษานาย  อิสรชัย  บุญอภัย28270046525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 52415สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  สุรพงศ%  เนาวรัตน%2827004661

พลศึกษานาย  พีรพล  พันพิพัฒน%2827004672

พลศึกษานาย  ภานุพงศ%  เพชรพล2827004683

พลศึกษานาย  ศิริพงษ%  นิตย%กระโทก2827004694

พลศึกษานาย  ธัชภณ  ตรีวิเศษ2827004705

พลศึกษานาย  ชนการต%  �เรี่ยรายรัมย%2827004716

พลศึกษานาย  อภิสิทธิ์  บัตรรัมย%2827004727

พลศึกษานาย  ปานะพันธ%  เกียรตินอก2827004738

พลศึกษานาย  อรรถพล  อรรคคำ2827004749

พลศึกษานาย  อดิศักด์ิ  ประสงค%28270047510

พลศึกษานาย  กฤษฎา  ชาเนตร28270047611

พลศึกษานาย  อภิเดช  ต�นสวรรค%28270047712

พลศึกษานาย  อลงกรณ%  สารจันทร%28270047813

พลศึกษานาย  รุ�งทรัพย%  แข็งขัน28270047914

พลศึกษานาย  ไพฑูรย%  กรกรรณ%28270048015

พลศึกษานาย  สยาม  ใจกล�า28270048116

พลศึกษานาย  ธีระ  พิมพ%ทอง28270048217

พลศึกษานาย  ธนายุทธ  คชเสียนสืบ28270048318

พลศึกษานาย  จิตปวร  บวรชาติ28270048419

พลศึกษานาย  วิชิต  สุขตะก่ัว28270048520

พลศึกษานาย  อรรถพล  บุตรพราว28270048621

พลศึกษานาย  จักรกฤษณ%  ศาลาแดง28270048722

พลศึกษานาย  ธนกร  กุมไธสง28270048923

พลศึกษานาย  อภิสิทธ%  จันทร%ทวี28270049224

พลศึกษานางสาว  สุขุมาล  ทิพย%อาภรณ%28270049325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 2 52516สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานางสาว  แพรตะวัน  จันทรี2827004941

พลศึกษานาย  ณัฐวัฒน%  ภูมิพัฒน%เมธี2827004952

พลศึกษานางสาว  รุ�งนภา  เกตุชาติ2827004973

พลศึกษานาย  ชัยรัตน%  บุญมาก2827004984

พลศึกษานาย  พงษกรณ%  สุจิรัตน%2827005005

พลศึกษานาย  มงคล  สายสุด2827005026

พลศึกษานาย  อนันตศักด์ิ  พรมจะมร2827005037

พลศึกษานาย  สิทธิกร  กะรัมย%2827005068

พลศึกษานาย  เจริญสุข  สำราญใจ2827005079

พลศึกษานางสาว  อินทิรา  บวรรัมย%28270050810

พลศึกษานาย  นิกร  มะลิวรรณ%28270050911

พลศึกษานางสาว  ณัฐมนต%  จ�าไธสง28270051012

พลศึกษาว�าท่ีร�อยตรีหญิง  จิตรทิวา  เสนอกลาง28270051113

พลศึกษานางสาว  ณัฐธิดา  นิพรรัมย%28270051214

พลศึกษานาย  วิทยา  ฉิมงาม28270051415

พลศึกษานาย  เมธี  ตุ�มนอก28270051516

พลศึกษานาย  รัฐพงษ%  ยอดบุดดี28270051617

พลศึกษานาย  ประชากร  สืบเพ็ง28270051718

พลศึกษานางสาว  ปนัดดา  ศรีเสริม28270051819

พลศึกษานาย  วชิระพล  ขันทอง28270051920

พลศึกษานาย  บดินทร%  บุญจันทร%28270052021

พลศึกษานาย  นพรัตน%  ทัตสอย28270052122

พลศึกษานาย  ณัฐดนัย  มูลหา28270052623

พลศึกษานาย  นัฐดนัย  นานกระโทก28270052724

พลศึกษานาย  กิตติพันธ%  ไพศาล28270052825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 53217สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  โอภาส  ศิริโชติ2827005291

พลศึกษานาย  อนิรุตต%  วรีย%จรัสกุล2827005312

พลศึกษานาย  ปองพล  ก่ิมนางรอง2827005333

พลศึกษานาย  ไกรศร  โยยรัมย%2827005364

พลศึกษานาย  ประกาศิต  ปุCมประโคน2827005375

พลศึกษานางสาว  นันทนา  สิทธิวงษา2827005386

พลศึกษานาย  กอบเกียรติ  แก�วสวาท2827005397

พลศึกษานาย  เจนณรงค%  เชิดสุข2827005418

พลศึกษานาย  ชาญชัย  ธุมา2827005429

พลศึกษานาย  จิณณวัตร  จิตไธสง28270054310

พลศึกษานางสาว  จันทร%รุ�ง  ปานจันทร%28270054411

พลศึกษานางสาว  มณีรัตน%  การถาง28270054512

พลศึกษานาย  นันทชัย  ขาวสะอาด28270054613

พลศึกษานาย  โอฬาร  จอกทอง28270054814

พลศึกษานาย  ณรงค%กร  แผ�วพลสง28270054915

พลศึกษานางสาว  ศรัณย%ภัทร  ศิริโสด28270055016

พลศึกษานาย  สุบิน  ศรีคุณ28270055117

พลศึกษานาย  ปวเรศว%  นครชัยศรี28270055218

พลศึกษานาย  ภูมิเดช  สมบุตร28270055319

พลศึกษานางสาว  สุพรรณี  จันหอม28270055420

พลศึกษานาย  นุกุล  สืบเพ็ง28270055521

พลศึกษานาย  ณัฐพล  โลประโคน28270055622

พลศึกษานาย  อุดมทรัพย%  จันทร%ศรี28270055723

พลศึกษานาย  เพียร  ทุนเพ่ิม28270055824

พลศึกษานาย  ศาตรา  กล่ันประโคน28270055925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 53318สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  จรัญ  เสาทอง2827005601

พลศึกษานาย  สุทัศน%  เหล็กเพชร2827005612

พลศึกษานาย  ยุทธพิชัย  ทังไธสง2827005623

พลศึกษานางสาว  กานติมา  ฉันทรุจิกพงศ%2827005634

พลศึกษานาย  สมจิตร  โมคภา2827005645

พลศึกษานาย  ภานุวัฒน%  เวชไสย2827005656

พลศึกษานาย  ธีระกุล  นนกระโทก2827005667

พลศึกษานางสาว  ปรางทิพย%  ดอกพิกุล2827005688

พลศึกษานาย  กฤษฎิ์  ชัยปลัด2827005709

พลศึกษานาย  จักรกฤษณ%  ประสพสิน28270057310

พลศึกษานางสาว  ภิญญาพัชญ%  ยีนชุด28270057411

พลศึกษานางสาว  รจนา  บูรณะ28270057512

พลศึกษานาย  พิชิตชัย  แสวงชัย28270057613

พลศึกษานาย  ธีรศักด์ิ  วิชา28270057714

พลศึกษานาย  อมร  บัวทอง28270057815

พลศึกษานาย  รัตนชัย  นิเวศกูล28270057916

พลศึกษานาย  ทวีศักด์ิ  บุญศิริ28270058017

พลศึกษานาย  จิรสิทธ์ิ  ชาวนา28270058118

พลศึกษานาย  อัศนัย  สารนอก28270058219

พลศึกษานางสาว  พรปวีณ%  ง�วนทอง28270058320

พลศึกษานางสาว  พฤหัสตรี  สายแก�ว28270058421

พลศึกษานาย  เจษฎา  ปานใจนาม28270058522

พลศึกษานาย  สมชาย  กุดัน28270058623

พลศึกษานาย  สุชาติ  แผ�วพลสง28270058724

พลศึกษานาย  อนุชา  ติยาภักด์ิ28270058825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 53419สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

นาฏศิลปGนาย  จักรกิจ  ไชยมงคล2832000011

นาฏศิลปGนางสาว  ณัชชา  เก�งรัมย%2832000022

นาฏศิลปGนางสาว  วทานิกา  ภักดี2832000033

นาฏศิลปGนาย  ภาคภูมิ  ชาญประโคน2832000044

นาฏศิลปGนางสาว  อารยา  พาเทพ2832000055

นาฏศิลปGนางสาว  ทิพวรรณ  สีเขียว2832000066

นาฏศิลปGนาย  สุรเชษฐ%  เรืองศรีชาติ2832000087

นาฏศิลปGนาย  คมสันต%  เสาว%โร2832000098

นาฏศิลปGนางสาว  นันท%นภัส  แสงอุทัย2832000109

นาฏศิลปGนางสาว  นิษฐเนตร%  พันธ%สีมา28320001110

นาฏศิลปGนางสาว  พิมลนาฏ  มาลานิยม28320001211

นาฏศิลปGนางสาว  สุมินตรา  พิลาวุฒิ28320001312

นาฏศิลปGนางสาว  ดาราวรรณ  วิไลปรมาศ28320001413

นาฏศิลปGนางสาว  อารียา  สุริพล28320001514

นาฏศิลปGนางสาว  อารยา  จินดาดวง28320001615

นาฏศิลปGนางสาว  ทองอร  บานกลีบ28320001716

นาฏศิลปGนางสาว  วิภาวี  โอภาษี28320001817

นาฏศิลปGนาย  ป>ยวัฒน%  กะประโคน28320001918

นาฏศิลปGนาย  สหรัฐ  ศิลปการ28320002019

นาฏศิลปGนางสาว  กชพร  ไกรเสือ28320002120

นาฏศิลปGนางสาว  กานดา  อ�นไธสง28320002221

นาฏศิลปGนางสาว  ธิดารัตน%  จุลไธสง28320002322

นาฏศิลปGนางสาว  พิมพ%อัปสร  ต�างประโคน28320002423

นาฏศิลปGนางสาว  สุฑามาศ  เหมนวล28320002524

นาฏศิลปGนางสาว  จิรารัตน%  กลางสวัสด์ิ28320002625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 53520สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

นาฏศิลปGนางสาว  กรรณิการ%  มากมูล2832000271

นาฏศิลปGนาย  คมสันต%  ปลายประโคน2832000282

นาฏศิลปGนางสาว  สายทอง  ศรีบาง2832000293

นาฏศิลปGนางสาว  กชมน  พรมนิกร2832000304

นาฏศิลปGนางสาว  พรทิพย%  สุขไตรรัตน%2832000315

นาฏศิลปGนาย  สมพร  จะเริกรัมย%2832000326

นาฏศิลปGนางสาว  กิตติมา  ศรีขวัญ2832000347

นาฏศิลปGนาย  อลัน  สุขจิตต%2832000358

นาฏศิลปGนางสาว  เจริญขวัญ  โพธิ์สาวัง2832000369

นาฏศิลปGนาย  ศักด์ิชัย  สิทธิวงศ%28320003710

นาฏศิลปGนาย  อรินทิตา  ศรีธนต%28320003811

นาฏศิลปGนาย  ธนภัทร  โทษา28320003912

นาฏศิลปGนาย  ภัทรบดินทร%  เจนวิถี28320004213

นาฏศิลปGนางสาว  ปวีณา  ประดับศรี28320004314

นาฏศิลปGนาย  พีรนันต%  เจือจันทร%28320004415

นาฏศิลปGนางสาว  อรทัย  อินทร%ประเคน28320004516

นาฏศิลปGนางสาว  สุภาวดี  ชัยวาทิน28320004617

นาฏศิลปGนาย  ทศพล  เนื้อแก�ว28320004718

นาฏศิลปGนางสาว  สุกัญญา  มะณีทอง28320004819

นาฏศิลปGนางสาว  ธนาภรณ%  แก�วกล�า28320004920

นาฏศิลปGนาย  วิษณุ  บุบผา28320005021

นาฏศิลปGนางสาว  ธิดารัตน%  นพกุล28320005122

นาฏศิลปGนางสาว  มลิวัลย%  ชุมรัมย%28320005223

นาฏศิลปGนางสาว  อมรรัตน%  สุวะพัฒน%28320005324

นาฏศิลปGนางสาว  กาญจนา  กาญจนะ28320005425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 54221สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

นาฏศิลปGนางสาว  หนึ่งฤทัย  มีศิลปS2832000551

นาฏศิลปGนาย  ธนศักด์ิ  อ�อนน�อม2832000562

นาฏศิลปGนางสาว  ธนิษฐา  ขุ�มด�วง2832000573

นาฏศิลปGนาย  กิตติพงษ%  สกุลทอง2832000594

นาฏศิลปGนาย  ณัฐภัทร  ดีมาก2832000605

นาฏศิลปGนางสาว  นิภากร  นะเรืองรัมย%2832000626

นาฏศิลปGนางสาว  ศิวาพร  สะร�างรัมย%2832000637

นาฏศิลปGนาย  จตุรภัสณินท%  ชวนัสสิมาโชติ2832000648

นาฏศิลปGนางสาว  ปวีณา  ชมภูวงค%2832000659

นาฏศิลปGนางสาว  ตวีวรรณ  โชควิจิตรกุล28320006610

นาฏศิลปGนางสาว  สมฤดี  สิงห%สถิตย%28320006711

นาฏศิลปGนางสาว  พรภิรมย%  ประประโคน28320006812

นาฏศิลปGนาย  ชุมพล  น�าชม28320006913

นาฏศิลปGนางสาว  สุดาวรรณ  สุทธิเมฆ28320007014

นาฏศิลปGนางสาว  วิภาวรรณ  อยู�หอม28320007115

นาฏศิลปGนาย  อนรรฆพล  ลิไธสง28320007216

นาฏศิลปGนาย  สุรศักด์ิ  ฮุยประโคน28320007317

นาฏศิลปGนาย  สิทธิกร  ทาทิพย%28320007418

นาฏศิลปGนางสาว  ณัญตญา  สันกระโทก28320007519

นาฏศิลปGนาย  ภัทรพล  ศรีมะเรือง28320007620

นาฏศิลปGนางสาว  พัชรพร  บุญมาก28320007721

นาฏศิลปGนาง  ธัญลักษณ%  ประทุมสินธุ%28320007822

นาฏศิลปGนางสาว  อนุษา  ศิริ28320007923

นาฏศิลปGนางสาว  นวิยา  นาราช28320008124

นาฏศิลปGนาย  ชนะพล  ผินสู�28320008225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 54322สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

นาฏศิลปGนางสาว  แพรทอง  แดงสาย2832000831

นาฏศิลปGนางสาว  เสาวลักษณ%  สายแก�ว2832000842

นาฏศิลปGนางสาว  อรไท  ทับทิมหิน2832000853

นาฏศิลปGนางสาว  วัลลภา  ชูชีพ2832000864

นาฏศิลปGนางสาว  ป>ยรนันท%  ตWะอาจ2832000875

นาฏศิลปGนางสาว  บุษรา  ไชโย2832000886

นาฏศิลปGนาย  วชิระ  ศรีเท่ียง2832000897

นาฏศิลปGนางสาว  ปIทมาพร  อาษานอก2832000908

นาฏศิลปGนาย  เทพพิทักษ%  กรีลาวาท2832000919

นาฏศิลปGนางสาว  ศศิชา  คลังประโคน28320009210

นาฏศิลปGนางสาว  ปIทมา  คำชารี28320009311

นาฏศิลปGนางสาว  ปนิดา  มะโนศรี28320009412

นาฏศิลปGนาย  ภูบดินทร%  คำภีระ28320009513

นาฏศิลปGนางสาว  เบญจวรรณ  พรนิติพล28320009614

นาฏศิลปGนางสาว  สุภาพร  เชื้อชัย28320009715

นาฏศิลปGนาง  เมธป>ยา  นุชสาย28320009816

นาฏศิลปGนางสาว  นาตยา  วิลัยริด28320009917

นาฏศิลปGนางสาว  สาวิตรี  ชูจันทึก28320010118

นาฏศิลปGนาย  วัจนสุนทา  ปานะโปย28320010319

นาฏศิลปGนาย  สุรศักด์ิ  พาลุน28320010420

นาฏศิลปGนาย  ณัฐพล  วัลย%เปรียงเถาว%28320010521

นาฏศิลปGนาย  ณฐกร  สืบสังข%28320010622

นาฏศิลปGนางสาว  กัญธีรา  ภูมิสุข28320010723

นาฏศิลปGนางสาว  อรอนงค%  บางเกิด28320010824

นาฏศิลปGนาง  รุ�งทิวา  ภูช�างทอง28320010925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 54423สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ศิลปศึกษานาย  ภาณุพงศ%  สมบุญรัมย%2842000011

ศิลปศึกษานางสาว  วิลาสินี  ดาดผารัมย%2842000032

ศิลปศึกษานางสาว  ณิชนันทน%  รูปสูง2842000043

ศิลปศึกษานางสาว  กัลยรัตน%  ปIกการะโถ2842000054

ศิลปศึกษานาย  อภิเทพ  ก�านจักร2842000065

ศิลปศึกษานาย  อรินทร%  สมัยกูล2842000076

ศิลปศึกษานางสาว  กุลจิรา  แก�วดวงดี2842000087

ศิลปศึกษานางสาว  บุตรทิชา  ฉายรัศมี2842000098

ศิลปศึกษานางสาว  โสภิดา  แสงสว�าง2842000109

ศิลปศึกษานาย  ศุภกิตต์ิ  เเก�นอินทร%28420001210

ศิลปศึกษานาย  รุ�งโรจน%  ปIกการะนัง28420001311

ศิลปศึกษานางสาว  เกษมณี  หาดคำ28420001512

ศิลปศึกษานาย  ชินท%ณภัทร  ชุติมามาศ28420001613

ศิลปศึกษานาย  ธีระวัฒน%  คำบุญเกิด28420001714

ศิลปศึกษานาย  ปวริศร%  ศิริวัฒนพิบูล28420001815

ศิลปศึกษานางสาว  อนุสรา  แจ�มแจ�ง28420002016

ศิลปศึกษานาย  ณัฌนน  จันทร%เหล�าหลวง28420002117

ศิลปศึกษานางสาว  ปารณีย%  ธรรมราช28420002218

ศิลปศึกษานางสาว  ประไพ  มาตย%วังแสง28420002319

ศิลปศึกษานางสาว  พิริยา  จำลองชาติ28420002420

ศิลปศึกษานางสาว  ฤทัยรัตน%  ตุพิภาค28420002521

ศิลปศึกษานาย  ธวัช  ดวดไธสง28420002622

ศิลปศึกษานาง  ฐิติมา  สืบไทย28420002723

ศิลปศึกษานาย  ณัชชลธี  สืบไทย28420002824

ศิลปศึกษานางสาว  กมลพร  ประทุมมา28420002925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 54524สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ศิลปศึกษานางสาว  ฤทัยรัตน%  ประเสริฐสวัสด์ิ2842000301

ศิลปศึกษานางสาว  ธิสาชล  ทองศรี2842000322

ศิลปศึกษานางสาว  ชมพูนุช  กุฏสำโรง2842000333

ศิลปศึกษานางสาว  อรอุมา  ดินไธสง2842000344

ศิลปศึกษานางสาว  จุฑามาศ  สิมอุตร2842000355

ศิลปศึกษานาย  วิริยะ  ใจไธสง2842000366

ศิลปศึกษานาย  พรพจน%  อังกาบเพ็ชร2842000387

ศิลปศึกษานางสาว  เบญจวรรณ  ช�วยพันธ%2842000418

ศิลปศึกษานาย  ฤทธิเกียรติ  ณลานตา2842000429

ศิลปศึกษานาย  เมธาวัชร  ศิลาโงน28420004410

ศิลปศึกษานางสาว  กนกวลี  พวงแก�ว28420004511

ศิลปศึกษานางสาว  นวลนภา  แก�วบุดสา28420004612

ศิลปศึกษานาย  กรีรินทร%  บ�อไทย28420004813

ศิลปศึกษานาย  วิทยากร  ห�องคำ28420004914

ศิลปศึกษานางสาว  นภัสนันท%  ลาศรี28420005015

ศิลปศึกษานางสาว  บุหลัน  จันทร%สุข28420005116

ศิลปศึกษานาย  นัฐกุล  เกตุชาติ28420005217

ศิลปศึกษานางสาว  สุภารวี  เทียมไธสง28420005318

ศิลปศึกษานาย  ณัฐพล  นุแรมรัมย%28420005419

ศิลปศึกษานาย  ทศพล  ตองติดรัมย%28420005520

ศิลปศึกษานาย  ศักดา  เเสงประโคน28420005621

ศิลปศึกษานางสาว  ศิลปไทย  ฝาชัยภูมิ28420005822

ศิลปศึกษานาย  ชลทิศ  กุมไธสง28420006023

ศิลปศึกษานางสาว  ธารตะวัน  อัคภาร28420006124

ศิลปศึกษานางสาว  นันทพร  ทองจุลละ28420006225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 2 82225สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ศิลปศึกษานางสาว  สุพรรษา  รักจุ�ย2842000641

ศิลปศึกษาสิบตำรวจตรี  อนุชา  ไล�กระโทก2842000652

ศิลปศึกษานาย  มนพัทธ%  จิตมา2842000683

ศิลปศึกษานางสาว  จันทร%เพ็ญ  ต�วนพิมาย2842000704

ศิลปศึกษานางสาว  จุฑาทิพย%  ธะนุนาจารย%2842000735

ศิลปศึกษานางสาว  ทัศนพร  ประเสริฐ2842000746

ศิลปศึกษานางสาว  ธิภาพร  จรรยาศิริ2842000757

ศิลปศึกษานางสาว  วิไลวรรณ  คชเศียรสืบ2842000768

ศิลปศึกษานางสาว  อรยา  เท่ิงไธสง2842000779

ศิลปศึกษานางสาว  จารุวรรณ  ศรีโคกกรวด28420007910

ศิลปศึกษานาง  ลาวรรณ  น�าดู28420008011

ศิลปศึกษานาย  เมธี  จงเกษี28420008112

ศิลปศึกษานาย  วรพล  สิทธิสังข%28420008213

ศิลปศึกษานาย  กันตพัฒน%  ศุภาภัทร%พงศ%ธน28420008314

ศิลปศึกษานางสาว  เบญจมาศ  ปะนาโก28420008415

ศิลปศึกษานางสาว  สุกัญญา  สุขทวี28420008716

ศิลปศึกษานางสาว  ทักษิณา  ชนะกลาง28420008817

ศิลปศึกษานาย  กฤติภาส  ทองดาว28420008918

ศิลปศึกษานาย  ศุภสิทธิ์  ล�วนพิลึก28420009019

ศิลปศึกษานาย  ณภัทฏ%  ภาษาสุข28420009120

ศิลปศึกษานางสาว  วิราสินี  นัทธิวัน28420009221

ศิลปศึกษานางสาว  อรญา  เอ�นแคน28420009322

ศิลปศึกษานางสาว  ทัศนีย%  นาอ่ิน28420009423

ศิลปศึกษานางสาว  รุ�งทิวา  พยัคฆา28420009524

ศิลปศึกษานาย  ภัทร  สวนงามดี28420009625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 2 82326สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ศิลปศึกษานาย  เทวกฤต  สิมรัมย%2842000981

ศิลปศึกษานางสาว  หรรษา  จันโท2842000992

ศิลปศึกษานางสาว  ชนิกานต%  หาญณรงค%ฤทธิ์2842001003

ศิลปศึกษานางสาว  มินตรา  อุพลรัมย%2842001014

ศิลปศึกษานางสาว  กุสุมา  สิงห%วงศ%2842001025

ศิลปศึกษานาง  ปรัศวินี  ปวริศธนกุล2842001036

ศิลปศึกษานาย  ณรงค%ฤทธิ์  ภูเวียง2842001047

ศิลปศึกษานาย  ฤทธิชัย  โคตุทา2842001068

ศิลปศึกษานาย  อรุณ  เรืองคำ2842001079

ศิลปศึกษานาย  ชัจประกรณ%  พงศ%ศิลาชัย28420010810

ศิลปศึกษานาย  มานะ  ไกรแก�ว28420010911

ศิลปศึกษานางสาว  สุนิษา  หอมจันทร%28420011012

ศิลปศึกษานางสาว  ศิลปSญาดา  ดำเสนา28420011113

ศิลปศึกษานาย  ปฏิภาณ  โกศลวิทยานันต%28420011214

ศิลปศึกษานาย  วัชรพงษ%  ยือรัมย%28420011315

ศิลปศึกษานางสาว  สุภาวดี  พลเมืองรัตน%28420011416

ศิลปศึกษานางสาว  ณฐมณ  ผาภูมิ28420011617

ศิลปศึกษานาย  ชาญชัย  พลเจริญ28420011818

ศิลปศึกษานางสาว  สมฤดี  ปะสุรัมย%28420011919

ศิลปศึกษานาย  อิสรา  โรจน%สุกิจ28420012120

ศิลปศึกษานาย  เอ  แสงภักดี28420012221

ศิลปศึกษานาย  สุพลรัตน%  เกือรัมย%28420012322

ศิลปศึกษานางสาว  อรอนงค%  แพงศรี28420012423



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 3 83227สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

นาฏศิลปGนางสาว  จิภารัตน%  อันอ�อน2832001101

คหกรรมนางสาว  กมลชนก  ศรีระทัศน%2854000022

คหกรรมนาง  วิชุดา  แจ�งสูงเนิน2854000053

คหกรรมนาง  เยาวนิตย%  อ่ิมใจ2854000094

คหกรรมนางสาว  ณัฐธยาน%  ภัทรวงษ%ทวี2854000105

คหกรรมนางสาว  สิรินาถ  ท�าทอง2854000116

คหกรรมนางสาว  อรทัย  มิฆเนตร2854000137

คหกรรมนางสาว  ยศวดี  ประกิจรัมย%2854000148

คหกรรมนางสาว  ธิดาพร  จาธุนิน2854000159

คหกรรมนาย  ชิตวร  แจ�มใส28540001910

คหกรรมนางสาว  งามศรี  อุ�มรัมย%28540002211

คหกรรมนางสาว  มณฑาทิพย%  จาดี28540002512

คหกรรมนาย  ศักด์ิสิทธิ์  กมลภูผจงภักด์ิ28540002613

คหกรรมนางสาว  รุ�งนภา  ศรีสอน28540002914

คหกรรมนางสาว  ปนัดดา  หาญวารี28540003115

คหกรรมนาง  นาริญา  บุระประโคน28540003216

คหกรรมนาย  ธีรเกียรติ  ใจวิศาลสถิตย%28540003317

คหกรรมนางสาว  ปุณยนุช  ขะจีฟGา28540003518

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ไพรัตนา  บุญบุตร28600004119



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 3 83328สนามสอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การเงิน/การบัญชีนางสาว  สุณี  ทรัพย%มาก2860000021

การเงิน/การบัญชีนาง  กนกนุช  กิจคณะ2860000032

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ปวีณา  สายสกุล2860000053

การเงิน/การบัญชีนางสาว  จริยา  มะลิรัมย%2860000064

การเงิน/การบัญชีนาง  พิมพ%หทัย  สุทาโคตร2860000075

การเงิน/การบัญชีนางสาว  จรรยพร  แพงนอก2860000086

การเงิน/การบัญชีนางสาว  จีระนันท%  ปริเตนัง2860000097

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ภัณฑิรา  สุทธิ2860000128

การเงิน/การบัญชีนางสาว  นิพาพร  ครองทรัพย%2860000149

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ปาริฉัตร  บุญเชิด28600001510

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ศุภัชญา  ทองวังสังข%28600001611

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ณัฏฐ%ธภร  แปGนทอง28600001912

การเงิน/การบัญชีนาง  กนกพิชญ%  จิตหนักแน�น28600002013

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ดวงพร  มูลสูงเนิน28600002114

การเงิน/การบัญชีนางสาว  สกาวรัตน%  เชื้อแคนอ�น28600002315

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ภัทรา  อดุลย%ศักด์ิ28600002416

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ลัดดา  นวลศิริ28600002517

การเงิน/การบัญชีนางสาว  จิตรา  ลือโสภา28600002618

การเงิน/การบัญชีนางสาว  นภาวรรณ  คิดกล�า28600002719

การเงิน/การบัญชีนางสาว  วารี  แก�วจันทร%28600003020

การเงิน/การบัญชีนางสาว  สุกัญญา  ยายิรัมย%28600003221

การเงิน/การบัญชีนางสาว  เนตรนภา  พงษ%พิมาย28600003322

การเงิน/การบัญชีนาง  อ�อยทิพย%  รัตนโชติ28600003423

การเงิน/การบัญชีนางสาว  สุพัตรา  สมมุ�ง28600003624

การเงิน/การบัญชีนางสาว  จิราภา  หอมหวน28600003725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1231สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การประถมศึกษานางสาว  นันทนา  คุยประโคน2856000011

การประถมศึกษานางสาว  ศิริขวัญ  ทองมี2856000022

การประถมศึกษานางสาว  ศิริลักษณ%  พันธ%ศิริ2856000073

การประถมศึกษานางสาว  ธัญญาเรศ  แปGนประโคน2856000084

การประถมศึกษานางสาว  สุทธิดา  สิงห%สถิตย%2856000105

การประถมศึกษานางสาว  ศศิธร  สินชัยยา2856000116

การประถมศึกษานางสาว  จิรัญญา  สายยศ2856000127

การประถมศึกษานาย  วัชรพล  บุญทองโท2856000158

การประถมศึกษานางสาว  สุพัฒตรา  หินเหล็ก2856000169

การประถมศึกษานางสาว  ยุภาวรรณ  ศรัทธาคลัง28560001710

การประถมศึกษานางสาว  มุกวิภา  ศรีแสง28560001811

การประถมศึกษานางสาว  กวินนา  ไชยพรม28560002012

การประถมศึกษานางสาว  จันจิรา  ทรงศิริ28560002113

การประถมศึกษานางสาว  ปนัดดา  บุตรโท28560002214

การประถมศึกษานางสาว  ยุภาภรณ%  นะวงศ%28560002515

การประถมศึกษานางสาว  สุภาภรณ%  แปGนประโคน28560002716

การประถมศึกษานางสาว  สุภัสสร  แสงวิเศษ28560002817

การประถมศึกษานางสาว  กัลยรัตน%  จันทร%ประโคน28560003018

การประถมศึกษานางสาว  ขวัญฤดี  ย่ิมรัมย%28560003119

การประถมศึกษานางสาว  สุดารัตน%  ประทุมโม28560003320

การประถมศึกษานางสาว  อัมพิกา  จิตณรงค%28560003421

การประถมศึกษานางสาว  วนันญา  วงษ%แสง28560003722

การประถมศึกษานาง  นุชรี  ศรีจำนงค%28560003823

การประถมศึกษานางสาว  สาวิณี  อุไรรัมย%28560004024

การประถมศึกษานางสาว  ปรางทิพย%  ประกอบดี28560004625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1242สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การประถมศึกษานางสาว  สโรชินี  พรมลี2856000481

การประถมศึกษานางสาว  ธาริณี  อ�อนศิลา2856000522

การประถมศึกษานาย  อนุรักษ%  ไชยศร2856000553

การประถมศึกษานางสาว  ผกามาศ  พิมพ%ทอง2856000564

การประถมศึกษานางสาว  ณชิตา  ธรรมโหร2856000575

การประถมศึกษานางสาว  ชนิญญา  ไพสนิท2856000616

การประถมศึกษานางสาว  พวงผกา  เพชรประโคน2856000657

การประถมศึกษานาง  จันทร%เพ็ญ  วงศ%แต�2856000698

การประถมศึกษานางสาว  นาตยาณี  พรหมทา2856000709

การประถมศึกษานางสาว  กุลธิดา  บุญธรรม28560007110

การประถมศึกษานางสาว  จิตรลัดดา  เลาสง28560007211

การประถมศึกษานางสาว  วันวิสา  นามสม28560007312

การประถมศึกษานาง  เบญจมาศ  ทุมโนน�อย28560007513

การประถมศึกษานาย  เจนภพ  ภูนุภา28560007614

การประถมศึกษานางสาว  สุนิษา  ดวงนิล28560007915

การประถมศึกษานางสาว  จิราภรณ%  พิมพ%จันทร%28560008516

การประถมศึกษานางสาว  มณีรัตน%  ยินประโคน28560008617

การประถมศึกษานางสาว  มัลลิกา  โหรานิคม28560008718

การประถมศึกษานางสาว  สาวิตรี  สอมประโคน28560009019

การประถมศึกษานางสาว  ธีระดา  ม่ันชาติ28560009120

การประถมศึกษานางสาว  ภัทราดา  ธูปน้ำคำ28560009421

การประถมศึกษานางสาว  ธนัญญา  บุญมา28560009522

การประถมศึกษานางสาว  สุชาดา  สายดวง28560009623

การประถมศึกษานาย  อุดร  แสนโพธิ์กลาง28560009824

การประถมศึกษานางสาว  รัศมี  โสภาบุตร28560010025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1253สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การประถมศึกษานางสาว  เกษรา  มากมี2856001021

การประถมศึกษานางสาว  ชนิตกานต%  ส�งสุขชาติ2856001032

การประถมศึกษานางสาว  นงนุช  บุษธรรม2856001043

การประถมศึกษานางสาว  ศศิร%ธา  วิชัย2856001104

การประถมศึกษานางสาว  สุภาภรณ%  เลขสันต%2856001145

การประถมศึกษานางสาว  สุชาดา  ดอกพอง2856001166

การประถมศึกษานางสาว  เบญจมาศ  วงค%ละคร2856001177

การประถมศึกษานางสาว  กัลยา  คะเรรัมย%2856001188

การประถมศึกษานาย  ภีมวนิยา  แสนเสนา2856001199

การประถมศึกษานางสาว  เบญจมาศ  คงย่ิงหาญ28560012210

การประถมศึกษานาย  ณัฐดนย%  ไพศาลสุวรรณ28560012711

การประถมศึกษานางสาว  ภาวิไล  ทองสาย28560013012

การประถมศึกษานางสาว  ปรารถนา  โคกศรี28560013113

การประถมศึกษานาง  เอ้ือนุช  พันนึก28560013214

การประถมศึกษานางสาว  นาฏศิลปS  พรมตวง28560013315

การประถมศึกษานางสาว  จิตมณี  วิไล28560013416

การประถมศึกษานางสาว  อารีวัลย%  พานิชรัมย%28560013517

การประถมศึกษานางสาว  ณัฐชญาดา  นันทะพันธ%28560013818

การประถมศึกษานางสาว  จรูญทรัพย%  สอดศรีจันทร%28560013919

การประถมศึกษานาย  ธนากร  แสนพิมล28560014020

การประถมศึกษานางสาว  ภัสรา  จันแดง28560014321

การประถมศึกษานางสาว  พลอยไพลิน  เหลือมาก28560014522

การประถมศึกษานางสาว  จิราพร  แก�วพระคงคา28560014723

การประถมศึกษานางสาว  ขวัญฤทัย  นารีรัมย%28560014824

การประถมศึกษานางสาว  นรีรัตน%  นิยะนันต%28560015425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1264สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การประถมศึกษานางสาว  ปภัสรินทร%  รัชตะโรจน%ธนากุล2856001561

การประถมศึกษานางสาว  ปIทมา  กันทะรม2856001582

การประถมศึกษานางสาว  กุลณัฐ  โพธิ์แก�ว2856001593

การประถมศึกษานางสาว  นภัสสร  คล�องพยาบาล2856001604

การประถมศึกษานางสาว  สิริวรรณ  วาทยานนท%2856001615

การประถมศึกษานางสาว  ธัญรัศม%  วินิจวัฒนโกมล2856001626

การประถมศึกษานางสาว  น้ำเพชร  ดาทอง2856001647

การประถมศึกษานางสาว  ณัฐภรณ%  คำวัน2856001658

การประถมศึกษานางสาว  นันทิตา  สังข%โกมล2856001669

การประถมศึกษานางสาว  สุนิตา  จิตรแสวง28560016810

การประถมศึกษานางสาว  กัณฐิกา  ได�ทุกทาง28560017011

การประถมศึกษานาง  สายชล  บำรุงรัมย%28560017412

การประถมศึกษานาง  สมบูรณ%  การสอน28560017513

การประถมศึกษานางสาว  เกษณีย%  สมัครคดี28560017614

การประถมศึกษานางสาว  มุธิตา  เสียงใส28560017715

การประถมศึกษานาย  วรวุธ  สิมสีดา28560017816

การประถมศึกษานาง  มีนา  กันรัมย%28560018017



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 3315สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธนัชพร  พวงมาเทศ2857000011

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรญา  พลพวก2857000022

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ดารณี  พ�อค�า2857000033

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จันทิรา  ไสนะรา2857000044

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อริสรา  สุทธิสุข2857000055

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิชุดา  กลางสวัสด์ิ2857000066

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันทิกานต%  วัดพล2857000077

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กฤตพร  เพ็ชรโยธา2857000088

การศึกษาปฐมวัยว�าท่ี ร.ต. หญิง  สุภาพ  โสมยา2857000099

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันทกาญจน%  สิงห%โพนทัน28570001010

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สโรชา  คงประโคน28570001111

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธนาภรณ%  เนตรครุฑา28570001212

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธนิดา  นวลปIกษี28570001313

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัญญาลักษณ%  นิ่มพันธ%28570001414

การศึกษาปฐมวัยนาย  ป>ยะพงษ%  ขวัญเมือง28570001515

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สิริยากร  ไกรพะเนาว%28570001616

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ญาดา  เวือมประโคน28570001717

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ประทานพร  น�อยเลา28570001918

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชรียา  ทองคำ28570002019

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภัสวรรณ  เอ่ียมรัมย%28570002120

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อภิมน  ดินดำ28570002221

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุจิรา  ดวงไธสง28570002322

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฎฐาพร  ขันทองนาค28570002423

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เสาวลักษณ%  พรมภูงา28570002524

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปนัดดา  พางาม28570002625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 3336สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มานิดา  ปIกษา2857000281

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิรินันท%  สุขหนองโปCง2857000302

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อิษฏ%ศิญาณัช  เจาจาฤกษ%2857000313

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชัชฎาภรณ%  บัวโฮม2857000324

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฐมน  นันทะชัย2857000345

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รจชภรณ%  อะเพ่ือนรัมย%2857000356

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ยุพดี  ปะฎิตัง2857000367

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ภัทรศศิร%  บุณยพงศ%พิกุล2857000378

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จุฑามาศ  ศาลางาม2857000399

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปรียานุช  เทียนวรรณ28570004010

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรชร  สำรวจวงค%28570004211

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ละมุล  ไชยปCายาง28570004412

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฐกานต%  เท่ียงดาห%28570004513

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปวีณา  เรียมมนตรี28570004614

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เสาวลักษณ%  จันโท28570004715

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัญจน%ชญา  สิงห%ประเสริฐ28570004816

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ดารุณี  เสประโคน28570004917

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชราพร  ดีตลอด28570005018

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปรีญาพัชร%  ปIกเคทัง28570005219

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัณฐญา  มุ�งดี28570005420

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  โศจิรัตน%  มิขุนทด28570005521

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุดารัตน%  กระแสโสม28570005622

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เสาวนีย%  ปุCนประโคน28570005823

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศุภาพิชญ%  สายแก�ว28570006024

การศึกษาปฐมวัยนาง  ยุพา  รสชาติ28570006125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 3347สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กิตติยา  แสงสังข%2857000621

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชรา  อ่ิมคำ2857000632

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิริพร  ปIดไธสง2857000643

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชริดา  มามิดา2857000654

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  โศภิษฐา  สาทองขาว2857000665

การศึกษาปฐมวัยนาง  มณีรัตน%  ใจกล�า2857000676

การศึกษาปฐมวัยนาง  ชนัญาภรณ%  บุตรราช2857000687

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรอริญา  ป>ตตาระเต2857000698

การศึกษาปฐมวัยนาง  ฐิติมา  ดาศรี2857000719

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พิจิตรา  คะโลรัมย%28570007210

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันทพร  จั้นพลแสน28570007311

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธัญญาเรศ  ประทุมสันต%28570007412

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุวลักษณ%  เกตุผักแว�น28570007613

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วะนิดา  พูนวงษ%28570007714

การศึกษาปฐมวัยนาง  วรุณกาญจน%  ตันติเมธีศักด์ิ28570007815

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทิตติยา  สีพิมพ%28570007916

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรรณิภา  ตอนรัมย%28570008017

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  หทัยชนก  ชำนิไกร28570008118

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จารุวรรณ  ทองปลิว28570008319

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กนกวรรณ  กำแพง28570008420

การศึกษาปฐมวัยนาง  สาวิตรี  ขจัดโรคา28570008521

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศศิธร  เพ็งเพชร28570008622

การศึกษาปฐมวัยนาง  วิราวรรณ  เรืองวัชรกุล28570008723

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธนาภรณ%  นุยอนรัมย%28570008824

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิรภัสสร  ละเมียด28570008925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 3358สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปทุมวรรณ  วิงประโคน2857000901

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธนิตา  โกติรัมย%2857000912

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มนัสนันท%  ดวงกางใต�2857000923

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิโลบล  ชอบมี2857000934

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิภาพร  ชูอิฐจีน2857000955

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิศารัตน%  ศิลปศิริวัฒน%2857000966

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปนัดดา  วาทิรอยรัมย%2857000997

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กลอยใจ  สุขแม�น2857001008

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ขวัญชนก  ชำนิไกร2857001019

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กิตติยา  ชิดไธสง28570010510

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิจิตรา  มงคลดี28570010611

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุวารี  จานิกร28570010712

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จินทพร  สุภา28570010813

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศรีนวล  ชนะนา28570011214

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันทนา  เพียรไธสง28570011315

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  หนุงหนิง  กลมยา28570011516

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นารีรัตน%  นพคุณ28570011717

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรอนงค%  ยัดไธสง28570011818

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นัยเนตร  ประเสริฐศรี28570011919

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นาริน  อ่ิมรัมย%28570012020

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  น้ำทิพย%  นวนประโคน28570012221

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรทิพย%  สะอาดรัมย%28570012322

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อารีรัตน%  สมานผิว28570012423

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันทนาการ  ชัยพร28570012524

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กมลชณกร  บุญเย็น28570012625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 3369สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ยุพิน  ดิบประโคน2857001271

การศึกษาปฐมวัยนาง  ดัชณี  พวงพุ�ม2857001302

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จริยาวรรณ  พันธุ%สมบัติ2857001313

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรอนงค%  วงศ%เมธชนัน2857001324

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุรีฉาย  แจะไธสง2857001335

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชลลดา  จันโส2857001356

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรรณิภา  จำนงเพียร2857001367

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุดารัตน%  บุญตามทัน2857001378

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เปรมฤทัย  พอกเพ่ิมดี2857001389

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุดารัตน%  ดีโพธิ์รัมย%28570014110

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัลยา  สีบาง28570014511

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พฤกษา  ชมภูโคตร28570014612

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พนิดา  ศิริรางค%กูร28570014813

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วราภรณ%  ภาพยนต%28570015014

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เดือนเพ็ญ  โคตรทิพย%28570015215

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กมลพิชญ%  สุรินทราช28570015316

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  หรรษา  อักษร28570015417

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นรพร  ทองด�วง28570015518

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พิมพ%รัตน%  เจียกโคกกรวด28570015719

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เรณู  ทรงยินดี28570015820

การศึกษาปฐมวัยนาย  ชาญณรงค%  กลมวงค%28570015921

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วัชรียา  เอ่ียมนอก28570016022

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อมรรัตน%  คำสุทธี28570016223

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุภัสสร  นุแรมรัมย%28570016324

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศุภาวรรณ  ผลเจริญ28570016425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 4 34110สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศรัญญา  หรีกประโคน2857001661

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิชุดา  เหลาคม2857001682

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธัญดา  พรมพิลา2857001703

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มนต%ศิริ  จันทร%จำรัตร2857001714

การศึกษาปฐมวัยนาง  อินทิรา  ซ�อนกลิ่น2857001725

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เอมอร  เอ่ียมนอก2857001736

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อุทัยพร  ทองคำ2857001757

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศรัตนา  ศรีงาม2857001778

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  หทัยชนก  วรรณกุล2857001799

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อารยา  อรุณโณ28570018110

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตติยา  จำปา28570018511

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นาตยา  ยอดทองดี28570018812

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิริลักษ%  ภูคำภา28570019213

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปริญญาพร  วงศาจันทร%28570019314

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิริพร  วุฒิยากรัด28570019415

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วรจารีย%  โพธิ์สีดี28570019616

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จันทร%จิรา  ศักด์ิศิริ28570019717

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุรีรัตน%  พลหนองหลวง28570019818

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชมพูนุท  หาญประโคน28570020019

การศึกษาปฐมวัยนาง  อำพล  ทะลายรัมย%28570020120

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทัตพิชา  ภะคะโต28570020221

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทิพย%สุดา  ลาประโคน28570020322

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  คุณัญญา  บุญเสน�ห%28570020423

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพรรษา  สายศร28570020524

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิตยา  อุ�มพิมาย28570020625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 4 34211สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สิริภรณ%  สีสะอาด2857002081

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นรยา  ไชยโย2857002102

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตนาพร  เจริญศรี2857002123

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ดวงแข  หลับรัมย%2857002134

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พิทยา  พันธุ%วงศ%2857002145

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จารุวรรณ  สุขหนา2857002166

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ประภาพร  แรงประโคน2857002177

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สริตา  รอดไธสง2857002188

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธัญธิตา  พุฒิไชยรัมย%2857002199

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิรัชญา  สุดหล�า28570022010

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อภิญญา  เกตุวิสัย28570022111

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิดาภา  ประเสริฐรัตน%28570022212

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชรา  ทมธิแสง28570022313

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปริตา  สุวรรณวิจิตร28570022414

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เกียรติสุดา  พะนัศรัมย%28570022515

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชณิดา  ศรีวะอุไร28570022616

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กุลรัตน%  เดือนแจ�งรัมย%28570022717

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วาสนา  อุตราศรี28570022918

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธณัฐชา  บุ�งสิงห%ทอง28570023219

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุมาลี  บุญพันธ%28570023320

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพรรษา  ทองเกลี้ยง28570023421

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทับทิม  วีระยุทธศิลปS28570023522

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ภานุมาศ  แสนเดช28570023723

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธัญญารักษ%  เฉยกลาง28570023824

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วนัสนันท%  นวลสุธา28570023925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 4 34312สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ลัดดาวัลย%  แสนเสนา2857002401

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุดาภร  แสนจะบก2857002412

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุการดา  บอนขุนทด2857002433

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุนิตรา  ท่ีรัก2857002444

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศรีอุบล  ฟIกทอง2857002455

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วรรณภา  สิทธิมาตร2857002476

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุภาพร  บุญเหมาะ2857002487

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ยุพิน  เอ่ียมอยู�แท�2857002508

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฐริการ%  กุมภาษี2857002529

การศึกษาปฐมวัยนาย  ประกอบ  อาภรณ%รัมย%28570025510

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สมพร  เพ็งประโคน28570025711

การศึกษาปฐมวัยนาง  พรทิพย%  ลาแสง28570025812

การศึกษาปฐมวัยนาง  มณฑกาญจน%  ศิริสำราญ28570025913

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตนาภรณ%  ไชยรินทร%28570026014

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มัสยา  โยธาศิริ28570026115

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิภาวี  ล�อประโคน28570026216

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มนัญชยา  ปIตกอง28570026317

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เพ็ญแข  คำนัน28570026418

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จันทมณี  สมานมิตร28570026519

การศึกษาปฐมวัยนาย  พิตติพรรธน%  เทียมทนงค%28570026620

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เสาวคนธ%  ศรีแก�ว28570026721

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชนากานต%  เพริดพราว28570026822

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อัญชิสา  เวียงไธสง28570027023

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วารุณี  นวลใจ28570027124

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรธิดา  ป>ยะไพร28570027325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 4 34513สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จริยา  อาสากุล2857002741

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรพรรณ  เกษหอม2857002782

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรนิสา  สืบสิงห%2857002793

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อุไรวรรณ  แสนกล�า2857002814

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิริวรรณ  นันโท2857002825

การศึกษาปฐมวัยนาง  ลำพูน  ฉิมกูล2857002836

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตติกา  ระดมุสข2857002847

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สมจิตร  มักทองหลาง2857002858

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัชนก  สุขสำโรง2857002869

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิรภิญญา  งามเลิศ28570028710

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ภัสรา  วงนก28570028811

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กาญจนา  โนนวิเศษ28570029012

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ไอลัดดา  สุนทรวัตร%28570029113

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อินทร%ธุอร  พรหล�อ28570029214

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปวีณา  กิติลาภ28570029315

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันทยา  วงศ%จันทร%28570029516

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชลธิชา  แสนคำ28570029617

การศึกษาปฐมวัยว�าท่ีร�อยตรี  สุพจน%  ผ�องใส28570029718

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตพร  คุดรัมย%28570029819

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  แก�วกาญจน%  เพชรกรรพุม28570029920

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อำพร  เภาตนะ28570030021

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปาริชาต  สุขประเสริฐ28570030122

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพัฒตรา  จันทร%รุกขา28570030323

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุภาพร  พรมนา28570030524

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภัสนันท%  พงศ%ศิริณุมาศ28570030725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 4 34614สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ภิญญาพัชญ%  บุญพันธ%2857003091

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัญญนันม%  คงพลปาน2857003102

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิรภัสสร  เปลกระโทก2857003113

การศึกษาปฐมวัยนาง  วรวลัญช%  ยานรัมย%2857003124

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรทิพย%  พวงพี2857003135

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  หทัยรัตน%  สุพรรณ%2857003146

การศึกษาปฐมวัยนาง  ศริญญา  อยู�มงคล2857003157

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เบญจวรรณ  ดวงจิตร%2857003168

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จรัญญา  คลังสินธุ%2857003179

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ประนอม  คุ�มวงษ%28570031910

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิชชุลดา  นุชนงค%28570032011

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิลาวัลย%  บุญคล�อย28570032112

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อุมาพร  ศิลาเลิศ28570032313

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตน%ติภรณ%  กิจภราดร28570032514

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ละอวบ  มาพิทักษ%28570032615

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชรินทร%  กึมรัมย%28570032816

การศึกษาปฐมวัยว�าท่ีร�อยตรีหญิง  โชติรส  มากชุมแสง28570033017

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชรี  ทองศรี28570033118

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธมนวรรณ  ดีถนัด28570033219

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปนิดา  ขำวงค%28570033420

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปาริชาต  มงคลชาติ28570033521

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ผกามาศ  ชัยชุมพล28570033722

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สาวิกา  ศาลางาม28570033823

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฐมล  ผาทอง28570033924

การศึกษาปฐมวัยนาง  ปทิตตา  สครรัมย%28570034025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43215สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ลักขณา  จันทวงศ%2857003411

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทิวารัตน%  ขวัญทอง2857003422

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปุณยนุช  สมพริ้ง2857003433

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วราลี  อาจบุราย2857003454

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปIญญา  สุขน�อย2857003465

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิดาภา  วิชัยรัมย%2857003476

การศึกษาปฐมวัยนาง  วิราภรณ%  อินทร%ชัย2857003487

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุทธิตา  คงพินิจ2857003498

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรณี  ดีสวาสด์ิ2857003509

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กานดา  มณีตันติกุล28570035110

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพัตรา  โกติรัมย%28570035311

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตนาภรณ%  สีหาบุตโต28570035412

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิลาวรรณ  ระยับศรี28570035513

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วชิรารัตน%  ไกรศิริ28570035614

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุพพัตรา  เพชรด�านแก�ว28570035715

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  บัวเข็ม  ดำขำ28570035816

การศึกษาปฐมวัยนาง  อัจฉรา  สุขสำราญ28570035917

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิลาวัณย%  ปะสุรัมย%28570036018

การศึกษาปฐมวัยนาง  วัชรี  กุราช28570036119

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มันทนา  สัญญาฤทธิ์28570036220

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พาราม  ชุ�มชาลี28570036321

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภัสวรรณ  เดียนประโคน28570036422

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นราพร  คงจันทร%28570036523

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นงลักษณ%  ทะนวนรัมย%28570036624

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิกาณดารฺ%  ปลีนารัมย%28570036725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43316สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิริพร  ไชยบุบผา2857003681

การศึกษาปฐมวัยนาง  อารม  สังข%ทอง2857003702

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อนุสรา  แก�ววงษา2857003713

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อาภาภรณ%  โสรัมย%2857003734

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จันทร%เพ็ญ  ศรีมาลา2857003745

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิลาสินี  มายขุนทด2857003756

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นุชจิรา  แสงนาฮาย2857003777

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศวรรยา  เด็ดดวงรัมย%2857003788

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อำพร  ใจดี2857003799

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิตยาพร  แนวถาวร28570038010

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เบญจาภา  ยึนประโคน28570038111

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรทัย  วงศ%จันทร%28570038312

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กานดา  ศรีสะอาด28570038713

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กนกวรรณ%  ป>นะสา28570039014

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  บุษบา  อยู�เย็น28570039515

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรประภา  พงษ%สระพัง28570039716

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นุชนาถ  มาลาทอง28570039917

การศึกษาปฐมวัยนาง  บัวแก�ว  ห�วยไธสง28570040118

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สาวิตรี  นามวิชัย28570040219

การศึกษาปฐมวัยนาง  ณัฏฐ%ชญา  วงศ%ษา28570040520

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นันท%พิชา  ประเสริฐ28570040621

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สกุลรัตน%  แจ�งรัมย%28570040722

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุนารี  ปะโนรัมย%28570040923

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภัสนันท%  สายบุตร28570041024

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ระเบียบ  ทานะขันธ%28570041125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43417สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภคประภา  เทศบุตร2857004121

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรอุมา  อริยะธุกันต%2857004132

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สิริยากร  ประกายสี2857004143

การศึกษาปฐมวัยนาง  ชนัญชิดา  อึงนันทศิริกุล2857004194

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กชพร  พิศกลาง2857004235

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชรี  สมเด็จ2857004256

การศึกษาปฐมวัยนาง  ป>ยะวรรณ  บุตรวัต2857004267

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สายฝน  เขียวมี2857004278

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศุภรัสม์ิ  พัชนี2857004309

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิราพร  หรีกประโคน28570043110

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพสร  แสนกล�า28570043211

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธันยาภรณ%  เมืองศรี28570043312

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชลินันท%  เขตคาม28570043513

การศึกษาปฐมวัยนาย  กิติกร  เดชกุลรัมย%28570043614

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิลาวรรณ  อนุอัน28570043715

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชาลิสา  กระดานลาด28570043916

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อำนวย  ธรรมยะโก28570044017

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สมฤทัย  ห�านคำวงษ%28570044118

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรุณี  จันมา28570044219

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรุณรัตน%  พิมล28570044320

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุกัญญา  เกษแก�ว28570044421

การศึกษาปฐมวัยนาง  ภัณฑิรา  ศรีเพ็ง28570044522

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุภานิช  ทรงพระ28570044623

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุมาลี  พลีรัมย%28570044824

การศึกษาปฐมวัยนาย  สุริยะ  พูนประโคน28570044925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 3 43518สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธารารัตน%  รอดบุญมา2857004501

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธัญลักษณ%  นิลสูงเนิน2857004512

การศึกษาปฐมวัยนาง  ทองจันทร%  จอนดอน2857004543

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัลยา  ลิออนรัมย%2857004554

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิจิตรา  ปาคำ2857004575

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรพรรณ  มหาดพรม2857004586

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุพัตรา  เรืองรัมย%2857004597

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ดวงกมล  จันทร%ขันธ%2857004618

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภาพร  หลงชิน2857004629

การศึกษาปฐมวัยนาง  จุฑามาศ  สาขะยัง28570046310

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณิชามน  ดวงนิล28570046411

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิยะดา  แสนดัง28570046512

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิภาพร  บุตรประโคน28570046613

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เสาวรี  พิบาล28570046814

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ญาณิศา  กุมรัมย%28570046915

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ป>ยะรัตน%  เพียงประโคน28570047016

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ลัดดาวัลย%  วงเวียน28570047117

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วรรณนิศา  เอ่ียมศิริ28570047218

การศึกษาปฐมวัยนาง  วิชญาดา  จันลา28570047319

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อภิญญา  ป>ดตังนาโพธิ์28570047420

การศึกษาปฐมวัยนาง  ไข�มุก  ทานคำ28570047521

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จันทร%ทิมา  คะริบรัมย%28570047622

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุวรรณา  สังทนต%28570047723

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุกัญญา  ดาพัวพันธ%28570047824

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ชฎารัตน%  วิจิตร28570047925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 44119สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนาง  กนกพร  พัฒนะแสง2857004811

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พนาวรรณ  ทองยืน2857004832

การศึกษาปฐมวัยนาง  บุษรา  เจริญเนตร2857004843

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สาวิตรี  โกยกอง2857004874

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นภัสรา  สอนบุญชู2857004885

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิธิพร  ช�างบุ2857004906

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทัดดาว  บุรวัฒน%2857004917

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิชุดา  บุญประสาน2857004928

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรจิรา  บุญทา2857004939

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วัชราภรณ%  สมอ�อน28570049410

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ทิวาภรณ%  ประไพศักด์ิ28570049611

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิภาพร  ชำรัมย%28570049712

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  รัตนาภรณ%  ธนูศิลปS28570049913

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นารินทร%  มะลิ28570050014

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ประยูร  โสภาพ28570050115

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปนัดดา  กายแก�ว28570050516

การศึกษาปฐมวัยนาง  รัตน%ติญาภรณ%  ภักดีแก�ว28570050817

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ฐิติรัตน%  แปลกไธสง28570050918

การศึกษาปฐมวัยนาย  ธรรมรงค%  คำอ�วน28570051019

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุภาวดี  คงประโคน28570051120

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สมพร  เสพรัมย%28570051221

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อนัญตญา  อุตตาปา28570051322

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิภา  มุกดา28570051423

การศึกษาปฐมวัยนาง  เรวดี  ถาวร28570051524

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ขนิษฐา  อรัญ28570051625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 44220สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศุภานัน  ดวงชะอุ�ม2857005171

การศึกษาปฐมวัยนาย  วินัย  คุ�มสุวรรณ2857005182

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุภาวดี  เตะประโคน2857005193

การศึกษาปฐมวัยนาง  ละอองดาว  ชูไทย2857005204

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พรศิริรัตน%  พิพัฒน%ธนาสกุล2857005215

การศึกษาปฐมวัยนาง  บัวหลวง  ประเสริฐศรี2857005226

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กชพร  ชัยศรีรัมย%2857005237

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สิริพรนภา  ไชยลา2857005248

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วนิดา  ไชยเทพา2857005259

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิราภรณ%  วงษ%สนิท28570052610

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุกัญญา  โสภา28570052711

การศึกษาปฐมวัยนาง  นริศรา  สวัสดี28570052912

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กาญจนา  ทะนันไธสง28570053013

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิตราภรณ%  เอ่ียมรัมย%28570053114

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพิตา  บริสุทธิ์28570053215

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วรรษมน  ลีแวง28570053316

การศึกษาปฐมวัยนาง  เตือนใจ  ตาน�อย28570053517

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุรีรัตน%  เวือนประโคน28570053618

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปIญจนิตย%  สุโขพันธ%28570053719

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุพร  ฟุGงค%28570053820

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  หนึ่งฤทัย  พรมบุตร28570053921

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จามจุรีย%  ยังกิจจา28570054022

การศึกษาปฐมวัยนาง  ศิริพร  นะราชรัมย%28570054123

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุพัตรา  เสตเขตต%28570054224

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ญาณี  ปลุกรัมย%28570054325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 44321สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุดา  บุตรโสภา2857005451

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุมาณี  ผิวพิมาย2857005462

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กรทิพย%  เครือพงษ%ศักด์ิ2857005503

การศึกษาปฐมวัยนาง  ระพีพร  ป>ตรัมย%2857005554

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ปริวดี  อดุลย%สุข2857005565

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  น้ำฝน  เหิมดี2857005576

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ผกามาศ  สุพร2857005597

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ภิญญาพัชญ%  ศักด์ิอลงกรณ%2857005608

การศึกษาปฐมวัยนาง  จุฑามาศ  สมสุข2857005629

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วรรณา  กาบแก�ว28570056310

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิวัฒน%  พิมจันทร%28570056411

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ประไพ  กลมพันธ%28570056512

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิจิตรา  สิทธิกาล28570056613

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กัญญาภัทร  สีตะแกะ28570056714

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เกษสิริ  บุตรเพชร28570056815

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  คัทรียา  ราชดา28570056916

การศึกษาปฐมวัยนาย  สิริวัฒน%  ศิริสิงห%28570057017

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  แพรทอง  วงศา28570057118

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เขมณัฏฐา  มาดี28570057219

การศึกษาปฐมวัยนาง  พรพิมล  ชาเรืองเดช28570057320

การศึกษาปฐมวัยนาง  วนิดา  ธรรมดา28570057521

การศึกษาปฐมวัยนาง  สายฝน  สารรัมย%28570057622

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  มาริสา  พลนอก28570057723

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุภารัตน%  วงศ%ณะรัตน%28570057824

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พนิตรา  คำหงษา28570057925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 44422สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ยุพาเพ็ญ  อาจิณกิจ2857005801

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อรอนงค%  โพธิ์แก�ว2857005812

การศึกษาปฐมวัยนาง  ลักษิกา  สร�อยแสง2857005823

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  อ�อนศรี  อะรัมย%2857005834

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ฐานันตร%  ทองสอาด2857005845

การศึกษาปฐมวัยนาง  สุภาพร  พรมนัส2857005856

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วันดี  บุญมี2857005867

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฐธิดา  ดอกประโคน2857005888

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พิกุล  เชิดรัมย%2857005899

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  จิราภรณ%  งอมสระคู28570059010

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ภัทร%นรินท%  เทศบุตร28570059111

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศรินญา  ทองโคตร28570059212

การศึกษาปฐมวัยนาย  นวมินทร%  ลิ้มเจริญ28570059313

การศึกษาปฐมวัยนาง  สาวิตรี  ดงวัง28570059514

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ศิรินภา  ชินภาพ28570059615

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สไบทิพย%  อาญาเมือง28570059716

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นิรชา  แกล�วกล�า28570059917

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ราวรรณ  สาระปIญญา28570060118

การศึกษาปฐมวัยนาง  มณี  นารีรัมย%28570060219

การศึกษาปฐมวัยนาง  รัตน%มณี  วิเศษพันธ%28570060320

การศึกษาปฐมวัยนาง  ลิตา  การรัมย%28570060521

การศึกษาปฐมวัยนาง  สมพวน  เวียงนนท%28570060622

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  สุลัดดา  เพ่ิมทรัพย%28570060723

การศึกษาปฐมวัยนาง  วรรณี  ทองทวี28570060824

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เพ็ญนภา  เย็นรัมย%28570060925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 4 ช้ัน 4 44523สนามสอบ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การศึกษาปฐมวัยนาง  ขนิษฐา  แก�วมา2857006111

การศึกษาปฐมวัยนาง  โสภา  จันทะพิลา2857006122

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  พัชราวรรณ  ขวัญบุญมี2857006133

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ลดาวัลย%  ศรีธรณ%2857006144

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธนวรรณ  ดวนขันท%2857006155

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ธมนวรรณ  สาลีพันธ%2857006166

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  เกตุศิริ  พ�อค�า2857006177

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  ณัฐกรณ%  ขันธ%หงษ%2857006188

การศึกษาปฐมวัยนาง  วรรณี  ก�านเพชร2857006199

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  นวยนาจ  ผาพงษา28570062210

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  กฤติยาภรณ%  โอษฐ%งาม28570062311

การศึกษาปฐมวัยนางสาว  วิรชา  ป>นะสา28570062412



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 1 2131สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศิริลักษณ%  ก�านทอง2846000011

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัลยรัตน%  เจริญภาพ2846000022

คอมพิวเตอร*นาย  ไพบูลย%  ภักด์ิสอนิสิทธิ์2846000043

คอมพิวเตอร*นางสาว  อริสรา  สมเกศ2846000054

คอมพิวเตอร*นางสาว  สมิตานัน  สนโสม2846000065

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปภาวี  โคกรัมย%2846000076

คอมพิวเตอร*นางสาว  จิรทยา  อินทร%นอก2846000087

คอมพิวเตอร*นางสาว  วิภาดา  โสโรมรัมย%2846000118

คอมพิวเตอร*นาย  พชร  สุจินพรหม2846000129

คอมพิวเตอร*นาย  กอเกียรติ  บุญประสิทธิ์28460001310

คอมพิวเตอร*นาย  วรพงศ%  วงศ%เจษฎาวณิชย%28460001411

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชุติภรณ%  จิตไทย28460001612

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปาริสา  ยาท�าว28460001713

คอมพิวเตอร*นางสาว  ภิราภรณ%  แสนบุญ28460001814

คอมพิวเตอร*นางสาว  ดวงดาว  แพงนอก28460001915

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธัญจิรา  เกษมราช28460002016

คอมพิวเตอร*นาย  ภัทรดร  ชะบังรัมย%28460002117

คอมพิวเตอร*นางสาว  บุษราคัม  มณีเติม28460002218

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณัฏฐ%ธภร  ภูมิวัฒนพัฒน%28460002319

คอมพิวเตอร*นาย  เอกวินย%  กิรัมย%28460002420

คอมพิวเตอร*นางสาว  สาวิตรี  คะเชนรัมย%28460002521

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุรีพร  ชุมกลาง28460002822

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปIญชิกา  เค�าคำ28460003223

คอมพิวเตอร*นางสาว  กฤษณา  ทัศนานุตรีย%28460003524

คอมพิวเตอร*นางสาว  พิมพ%ชนก  เธียรจรัสวงศ%28460003825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 1 2142สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  จันจิรา  ขาวงาม2846000391

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุธาสินี  ปราศกระโทก2846000412

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐพล  เพ่ิมพลเมือง2846000423

คอมพิวเตอร*นางสาว  บัณฑิตา  บุญครอง2846000444

คอมพิวเตอร*นางสาว  กฤษณา  วงศ%คำจันทร%2846000455

คอมพิวเตอร*นาย  ณัชธนนกฤษณ%  จิราธิพัชร%2846000466

คอมพิวเตอร*นางสาว  สิริพร  บุญประโคน2846000477

คอมพิวเตอร*นางสาว  พิมพ%ชนก  กาบกระโทก2846000498

คอมพิวเตอร*นาย  ทศพล  สิรัมย%2846000519

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุเมธี  ขวัญรัมย%28460005210

คอมพิวเตอร*นาง  ป>ยะรัตน%  แฮะประโคน28460005311

คอมพิวเตอร*นางสาว  กนกวรรณ  ยือรัมย%28460005412

คอมพิวเตอร*นาย  พงศ%พิชาญ  นาคะศรีวัฒน%28460005513

คอมพิวเตอร*นาย  กัญหา  กำประโคน28460005614

คอมพิวเตอร*นางสาว  นิราภร  อำไพ28460005715

คอมพิวเตอร*นาย  พงศ%นรินทร%  เสนาโนฤทธิ์28460005916

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุพรรษา  ฝากประโคน28460006217

คอมพิวเตอร*นาย  วุฒิพงศ%  หอมจันทร%28460006318

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุดา  พุทธชาติ28460006619

คอมพิวเตอร*นางสาว  อมรารัตน%  ปะวะศรี28460006720

คอมพิวเตอร*นางสาว  วนาลี  พูนทักษิณ28460007021

คอมพิวเตอร*นางสาว  จีรินันท%  ศรีแย�มวงษ%28460007122

คอมพิวเตอร*นางสาว  จีรนันท%  แสนจันทร%28460007223

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐยชญ%  กรงกระโทก28460007324

คอมพิวเตอร*นางสาว  นารีรัตน%  สอนอก28460007725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 1 2153สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  มินตรา  พิมานรัมย%2846000791

คอมพิวเตอร*นาย  ปรัชญา  อุดมกาญจน%2846000812

คอมพิวเตอร*นาง  วนิดา  บุราณกุลยศ2846000823

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุนิษา  บุญพิมพ%2846000844

คอมพิวเตอร*นางสาว  นันทนาพร  ชิมรัมย%2846000855

คอมพิวเตอร*นางสาว  จุฑารัตน%  ดวงจิตร2846000866

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปIณรส  ปานทอง2846000877

คอมพิวเตอร*นางสาว  อมรรัตน%  ศรีเมืองแก�ว2846000888

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปาลีรัตน%  กัญญา2846000899

คอมพิวเตอร*นาย  พีรยุทธ%  ศรีมหาพรม28460009010

คอมพิวเตอร*นาย  ปรวิชญ%  กล�าวรัมย%28460009111

คอมพิวเตอร*นางสาว  นราพิมพ%พิศา  สิงคเวหน28460009212

คอมพิวเตอร*นางสาว  ภกาวดี  เกรัมย%28460009313

คอมพิวเตอร*นาย  อนุชา  กำลังรัมย%28460009414

คอมพิวเตอร*นาย  ณรงค%  เกลียงประโคน28460009515

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุดารัตน%  เหลาฉลาด28460009616

คอมพิวเตอร*นางสาว  ดวงดาว  ติดใจดี28460009717

คอมพิวเตอร*นาง  ป>ยะพร  สุขมาก28460009818

คอมพิวเตอร*นาย  ภักดี  ทะรารัมย%28460009919

คอมพิวเตอร*นาย  ชาตรี  กะชงรัมย%28460010020

คอมพิวเตอร*นาย  ศัตราวุธ  ศรีชาติ28460010621

คอมพิวเตอร*นางสาว  กนกพิชญ%  พลเดช28460011022

คอมพิวเตอร*นางสาว  ญาณิดา  ดีสวัสด์ิ28460011123

คอมพิวเตอร*นาง  กัลภิรมย%  ฤกษ%ชัย28460011424

คอมพิวเตอร*ว�าท่ีร�อยตรี  ธนชัย  ชัยศรี28460011725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2224สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปริษา  จันทร%ศิริ2846001181

คอมพิวเตอร*นาย  เอกพร  สวีสดี2846001192

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุนารี  ศรีสมบัติ2846001203

คอมพิวเตอร*นาย  วิวัฒน%ธิกร  คะโลรัมย%2846001214

คอมพิวเตอร*นางสาว  ฐนิชา  ปวงสุข2846001245

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปรียา  คะเชนรัมย%2846001266

คอมพิวเตอร*นาย  รัฐพล  ศิริรัมย%2846001287

คอมพิวเตอร*นางสาว  รัตน%ชฎา  เมฆงามฟGา2846001328

คอมพิวเตอร*นาย  พงษ%พันธ%  พิลาล้ำ2846001339

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปนัดดา  นันธิษา28460013410

คอมพิวเตอร*นางสาว  อัจฉรา  รุ�งรัตน%ตระกูล28460013511

คอมพิวเตอร*นาย  สุวพันธุ%  อุส�าห%ดี28460013712

คอมพิวเตอร*นางสาว  สาลินี  ทนวนรัมย%28460013913

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปนิดา  สนิทนวล28460014414

คอมพิวเตอร*นาย  จักรกฤษ  มุกดา28460014615

คอมพิวเตอร*นาย  ภาณุมาศ  เต็นตารัมย%28460014716

คอมพิวเตอร*นางสาว  วรปภา  ใบโพธิ์28460014817

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธัชมาภรณ%  พรมดี28460014918

คอมพิวเตอร*นางสาว  วัชราภรณ%  ซาซิโย28460015419

คอมพิวเตอร*นางสาว  กชกร  แดงกองโค28460015520

คอมพิวเตอร*นาย  องอาจ  สารนิม28460015621

คอมพิวเตอร*นางสาว  รุ�งทิวา  แข็งรัมย%28460015922

คอมพิวเตอร*นาย  นิวัฒน%  พรมประโคน28460016223

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัลยรัตน%  เอกวารีย%28460016424

คอมพิวเตอร*นางสาว  นารีนาถ  สระแก�ว28460016525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2235สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นาย  ภาคภูมิ  เนาว%พิริยวัฒน%2846001661

คอมพิวเตอร*นางสาว  วชิราพรรณ  สวัสดิกิจจานนท%2846001672

คอมพิวเตอร*นางสาว  พัชรนันท%  เกรียงไกรยศ2846001683

คอมพิวเตอร*นาย  พนินท%  อาโยวงษ%2846001694

คอมพิวเตอร*นางสาว  อำนวย  อุไรรัมย%2846001725

คอมพิวเตอร*นางสาว  อริษา  ยอดทอง2846001736

คอมพิวเตอร*นางสาว  ดวงใจ  เอ่ียมรัมย%2846001747

คอมพิวเตอร*นางสาว  อิศราภรณ%  ขวัญรัมย%2846001758

คอมพิวเตอร*นางสาว  เมธาวดี  โชตินอก2846001769

คอมพิวเตอร*นางสาว  อินทิรา  มูลทรัพย%28460017810

คอมพิวเตอร*นาง  วงศ%จันทร%  พันธุระ28460017911

คอมพิวเตอร*นางสาว  วรรณพร  เจือจันทร%28460018112

คอมพิวเตอร*นาย  ทศพร  ยาตรา28460018313

คอมพิวเตอร*นาย  นพดล  วราพุฒ28460018414

คอมพิวเตอร*นาย  ชัยกร  ฉัตร%เท่ียง28460018515

คอมพิวเตอร*นางสาว  มณีรัตน%  ประทิน28460018616

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศศิธร  โสประโคน28460018717

คอมพิวเตอร*นางสาว  วิลาวัลย%  สายชุมดี28460019018

คอมพิวเตอร*นางสาว  เบญจวรรณ  สิงเดช28460019119

คอมพิวเตอร*นาง  ไพลิน  บรรลือทรัพย%28460019220

คอมพิวเตอร*นาย  ศักดา  ฝCายพรม28460019421

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุรีรัตน%  จำเริญพาน28460019522

คอมพิวเตอร*จ�าสิบตรี  โยธิน  ทรงประโคน28460019623

คอมพิวเตอร*นางสาว  พันทิพา  ใจกล�า28460019724

คอมพิวเตอร*นางสาว  วิไลรัตน%  สืบสิงห%28460019825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2246สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  กรกนก  ประยงค%หอม2846002001

คอมพิวเตอร*นาย  วรภัทร  แสนพันธุ%2846002012

คอมพิวเตอร*นาย  ชัยวัฒน%  ตรีโส2846002023

คอมพิวเตอร*นาย  อนันต%  ด�านศิริ2846002034

คอมพิวเตอร*นาย  กฤษฎา  ดวงคำ2846002045

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธัญญา  จิตรไธสง2846002066

คอมพิวเตอร*นาย  คุณากร  นาสารีย%2846002077

คอมพิวเตอร*นาย  คามิณ  ปะวะเค2846002088

คอมพิวเตอร*นาย  ทศพล  สมานชัย2846002109

คอมพิวเตอร*นางสาว  กนกภรณ%  ไตรศร28460021210

คอมพิวเตอร*นางสาว  นงลักษณ%  มิมาลา28460021411

คอมพิวเตอร*นาย  ปIณณวิชญ%  หลักเพ็ชร%28460021512

คอมพิวเตอร*นางสาว  วัชรวดี  สนิท28460021613

คอมพิวเตอร*นางสาว  รัตน%สุภาวดี  บรรทะโก28460021714

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศิริลักษณ%  เท่ียงหนู28460021815

คอมพิวเตอร*นาย  ชนินทร%  จันทร28460021916

คอมพิวเตอร*นาง  พัชรินทร%  เทียงดาห%28460022017

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณัฐนิชา  ศิรินานันท%28460022118

คอมพิวเตอร*นางสาว  จิตสุภา  สุภาพ28460022619

คอมพิวเตอร*นาย  อัศราวุฒิ  ปIดสำราญ28460022720

คอมพิวเตอร*นาย  สุรชาติ  พิมพ%มาศ28460023021

คอมพิวเตอร*นาย  หิรัญรักษ%  ทองวิชัย28460023122

คอมพิวเตอร*นาง  เพชรรัตน%  กWกรัมย%28460023223

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุนิษา  บุญหล�า28460023324

คอมพิวเตอร*นาง  จิราภรณ%  ปะระทัง28460023725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2257สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นาย  สิขเรศ  ศิรินาม2846002401

คอมพิวเตอร*นาย  สุธน  ละแสง2846002412

คอมพิวเตอร*นาย  จักรกฤษ  จันทยุคันโท2846002423

คอมพิวเตอร*นาย  สุรพร  วิกล2846002434

คอมพิวเตอร*นาย  ป>ยะ  เอ้ือสามาลย%2846002465

คอมพิวเตอร*นาย  ไกรสร  สอนไธสง2846002476

คอมพิวเตอร*นางสาว  ฌาเลเต  บุญศักด์ิ2846002507

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธันญมลย%  พะรินรัมย%2846002558

คอมพิวเตอร*นาย  จำรัส  เสริมงาม2846002579

คอมพิวเตอร*นางสาว  พิกุล  นะสุพล28460025810

คอมพิวเตอร*นาย  วิศรุต  จิตไทย28460025911

คอมพิวเตอร*นางสาว  อภิชญา  วงศ%ศักด์ิ28460026212

คอมพิวเตอร*นางสาว  กชกร  นุสันรัมย%28460026313

คอมพิวเตอร*นาง  พรพรรณ  สมัคค�า28460026414

คอมพิวเตอร*นาย  สุชาติ  พนุมรัมย%28460026815

คอมพิวเตอร*นางสาว  นิธิมา  คำประโคน28460026916

คอมพิวเตอร*นางสาว  ฉันทพิชญา  นามวงค%28460027017

คอมพิวเตอร*นาย  ศิริโชค  บุญทาทอง28460027118

คอมพิวเตอร*นาง  เปรมจิตร%  ปานาลาด28460027219

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปริญญา  ยอดบุนอก28460027420

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุชาดา  สุทธิประภา28460027521

คอมพิวเตอร*นาง  จีราพัชร%  ชำรัมย%28460027622

คอมพิวเตอร*นางสาว  นัฎฐริกา  ป>ยะมาตย%28460027923

คอมพิวเตอร*นางสาว  มะลิ  สุดตาชาติ28460028024

คอมพิวเตอร*นางสาว  พลอยชนก  เพ็งประโคน28460028125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2268สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นาย  วรวัฒน%  ศรีสุริยชัย2846002831

คอมพิวเตอร*นาย  นรินทร%  บุญศักด์ิ2846002842

คอมพิวเตอร*นาย  ไกรสีห%  เจริญรัมย%2846002853

คอมพิวเตอร*นาย  วุฒิพงษ%  แก�วศรี2846002864

คอมพิวเตอร*นาย  พิษณุวัฒน%  จุระยา2846002895

คอมพิวเตอร*นาง  ทัศนา  ขำชัยภูมิ2846002906

คอมพิวเตอร*นาง  พรชนก  อินทรหา2846002917

คอมพิวเตอร*นาย  สุทิน  เสาแก�ว2846002948

คอมพิวเตอร*นาย  ธนาวิทย%  นัยศิริธนาวงศ%2846002959

คอมพิวเตอร*นาย  สิทธิศักด์ิ  กึมรัมย%28460029610

คอมพิวเตอร*นาย  ยงยุทธ  เข็มศร28460029711

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐนนท%  กุลจิตติธาดา28460029812

คอมพิวเตอร*นาย  อังกูร  พันธโคตร28460030013

คอมพิวเตอร*นางสาว  สมพร  ดียิ่ง28460030414

คอมพิวเตอร*นาย  จิตรกร  กุลรัมย%28460030515

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณิชทกมล  ชงักรัมย%28460030616

คอมพิวเตอร*นางสาว  อมรรัตน%  โพธิวัฒน%28460030917

คอมพิวเตอร*นาย  พงศธร  เสง่ียมศักด์ิ28460031218

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปราณี  ไชยนะรา28460031319

คอมพิวเตอร*นาย  ทรงยศ  สีวะสา28460031620

คอมพิวเตอร*นางสาว  พจณีย%  พลเดช28460031821

คอมพิวเตอร*นาย  ภูวดล  พวงไธสง28460031922

คอมพิวเตอร*นาย  รัตนพงษ%  รัตนโกสินทร%28460032523

คอมพิวเตอร*นางสาว  นวลจันทร%  เกตุชาติ28460032824

คอมพิวเตอร*นาง  เภาวะกา  เพียรโคตร28460033025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 2289สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นาย  ธนัญชัย  หลงละลวด2846003311

คอมพิวเตอร*นาย  วิทวัส  ปIญญารัมย%2846003332

คอมพิวเตอร*นางสาว  แพรวมณี  ศรีวิเศษ2846003343

คอมพิวเตอร*นาย  จักรภพ  จันทยุคันโท2846003354

คอมพิวเตอร*นางสาว  นิพาดา  โล�ห%นารายณ%2846003365

คอมพิวเตอร*นางสาว  รุ�งอรุณ  มาลัยผ�อง2846003386

คอมพิวเตอร*นางสาว  ป>Qนเพชร  สมนึกตน2846003407

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุกัญญา  สิงหาหล�า2846003418

คอมพิวเตอร*นาง  อนุสรา  ปIญญารัมย%2846003429

คอมพิวเตอร*นางสาว  รจนา  คุณวงค%28460034310

คอมพิวเตอร*นางสาว  จุฬาลักษณ%  พร�อมศรี28460034511

คอมพิวเตอร*นาย  บุญยัง  จัตุเชื้อ28460034612

คอมพิวเตอร*นางสาว  กนกพร  สมัยกุล28460034813

คอมพิวเตอร*นางสาว  สิรินญา  หลอมประโคน28460034914

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัลยา  วิชัยรัมย%28460035015

คอมพิวเตอร*นาย  ดำรงศักด์ิ  เจิงรัมย%28460035116

คอมพิวเตอร*นางสาว  วิไล  เภารัมย%28460035217

คอมพิวเตอร*นาย  ธนมิตร  ราชธรรมมา28460035318

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐศิษฎ%  ภัทรมานนท%28460035419

คอมพิวเตอร*นาย  จิรพิพัฒ  ภูสง�า28460035620

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณัฏฐวรรณ  เงิมสันเทียะ28460035721

คอมพิวเตอร*นาย  สิทธิชัย  ยืนนาน28460035822

คอมพิวเตอร*นางสาว  อุทุมพร  พางาม28460035923

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศกุนิชญ%  บุญครอบ28460036024

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุมาลี  พูลอ�อน28460036125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23210สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*สิบตำรวจตรี  เอกสิทธิ์  คุ�มเทศ2846003631

คอมพิวเตอร*นาง  ปริยาภา  แสวงผล2846003652

คอมพิวเตอร*นางสาว  วิรัลพัชร  จันทร%เกียรติกร2846003663

คอมพิวเตอร*นาย  เทียนชัย  สีทอง2846003694

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปวีสุดา  ศรีสระคู2846003705

คอมพิวเตอร*นาง  จุฬาลัย  คณาสิทธินนท%2846003736

คอมพิวเตอร*นาย  ปรัชญาณ  พวงธรรม2846003757

คอมพิวเตอร*นางสาว  จุฑารัตน%  หาดี2846003768

คอมพิวเตอร*นางสาว  แจ�มนภา  น�อยบุตรศรี2846003779

คอมพิวเตอร*นางสาว  รุ�งทิวา  พุ�มพิกุล28460037810

คอมพิวเตอร*นาย  อนุกรณ%  ปาละจูม28460038011

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชุติมน  นาดี28460038112

คอมพิวเตอร*นาย  นฤพล  พลคาม28460038313

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชนินารถ  ประเชษฐา28460038414

คอมพิวเตอร*นางสาว  น้ำหนึ่ง  จันทวงค%28460038515

คอมพิวเตอร*นางสาว  สายสุดา  ซ�อนกลิ่น28460038716

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปวีณา  เขจรดวง28460038817

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศิรประภา  สว�างภพ28460038918

คอมพิวเตอร*นางสาว  นันทนา  นิลนนท%28460039019

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุปราณี  สมานมิตร28460039120

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธิดารัตน%  สวนสระน�อย28460039221

คอมพิวเตอร*นางสาว  นุชจรีย%  ธรรมิกชน28460039322

คอมพิวเตอร*นาย  ทศวรรษ  เหง�าโคกงาม28460039423

คอมพิวเตอร*นาย  ศักดา  ยางเด่ียว28460039524

คอมพิวเตอร*นาย  ธนาธิป  ศรีบริบูรณ%28460039625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23411สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศุภนารี  จิตเงินมะดัน2846003971

คอมพิวเตอร*นาย  สุรศักด์ิ  ไชยพิมพ%2846003982

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุรางคนา  โภคทรัพย%2846003993

คอมพิวเตอร*นางสาว  รัตนา  ทุรารัมย%2846004004

คอมพิวเตอร*นางสาว  รัตนาภรณ%  เสือประโคน2846004035

คอมพิวเตอร*นางสาว  สิริรัตน%  นามสูงเนิน2846004046

คอมพิวเตอร*นาย  จารุวัฒน%  นพตลุง2846004057

คอมพิวเตอร*นาย  กานต%ชนก  กิรัมย%2846004078

คอมพิวเตอร*นาง  วังบัวบาน  วิชานนท%2846004109

คอมพิวเตอร*นาย  นราธิป  ด�วงขันคำ28460041110

คอมพิวเตอร*นาย  ทวีศักด์ิ  สายกระสุน28460041211

คอมพิวเตอร*นาย  วุฒิพงษ%  หอมฟุGง28460041312

คอมพิวเตอร*นางสาว  เนตรนภา  หาญประโคน28460041413

คอมพิวเตอร*นางสาว  หวันยิหวา  สดใส28460041614

คอมพิวเตอร*นาย  สิทธิศักด์ิ  ฉลาดดี28460041715

คอมพิวเตอร*นาย  ทรงภพ  สุระมณี28460041916

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐพล  อาวุธพันธ%28460042017

คอมพิวเตอร*นางสาว  กิตติการณ%  หาญย่ิง28460042218

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐพล  นิยม28460042419

คอมพิวเตอร*นาย  รักษ%ธำรง  วงศรี28460042520

คอมพิวเตอร*นาย  กรภัทร%  วรนุช28460042621

คอมพิวเตอร*นางสาว  วราภรณ%  ยอดชะลูด28460042722

คอมพิวเตอร*นางสาว  อัญชณา  กิจคณะ28460042823

คอมพิวเตอร*นางสาว  บัณฑิตา  ภูจอมเงิน28460042924

คอมพิวเตอร*นาย  ภูวิท  แต�วิริยะกุล28460043025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23512สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุจิตรา  จันทราภรณ%2846004321

คอมพิวเตอร*นาย  พงศธร  เอ้ือเฟ[_อสุข2846004332

คอมพิวเตอร*นาง  วัชรีภรณ%  เกลียวทอง2846004343

คอมพิวเตอร*นาย  ทวีศักด์ิ  อาจอาสา2846004364

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปรียานุช  สังฆะพิลา2846004385

คอมพิวเตอร*นาย  อภิสิทธิ์  มากมน2846004396

คอมพิวเตอร*นาย  กวีภัทร  วงพิทักษ%2846004407

คอมพิวเตอร*นาย  ประสิทธิ์  ต�ายไธสง2846004428

คอมพิวเตอร*นางสาว  ลฎาภา  โปรัมย%2846004439

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชัยพร  วรรณสุข28460044410

คอมพิวเตอร*นาย  วินัย  หงษ%จักรเพชร28460044711

คอมพิวเตอร*นางสาว  ทิพย%สุดา  แน�นอุดร28460044912

คอมพิวเตอร*นาง  อรนุช  ธุระพันธ%28460045013

คอมพิวเตอร*นางสาว  พรทิพย%ภา  นันกลาง28460045114

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศรัณย%ภัทร  คงด�วง28460045215

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุภาวดี  ชะอ้ิงรัมย%28460045416

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณหทัย  ไชยสงค%28460045517

คอมพิวเตอร*นางสาว  เหมวรรณ  ปะกิระนำ28460045618

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธิติสุดา  ผดุงรัตน%28460045719

คอมพิวเตอร*นาย  วิศิษฐ%ศักด์ิ  เถกิงผล28460045820

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปIจภรณ%  แก�วเล็ก28460045921

คอมพิวเตอร*นางสาว  พรพิมล  ราชนิยม28460046022

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชลฤทัย  สุริพล28460046123

คอมพิวเตอร*นาง  ลภัสรดา  ประนามะโส28460046224

คอมพิวเตอร*ว�าท่ีร�อยตรี  อมร  แสงสุข28460046325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23613สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชญาดา  สนรัมย%2846004641

คอมพิวเตอร*นางสาว  จันจิรา  พรหมพุทธา2846004652

คอมพิวเตอร*นางสาว  รุจิภาส  โทนคำ2846004663

คอมพิวเตอร*นาย  ชานนท%  กรีรัมย%2846004674

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุวิมล  มากะเต2846004695

คอมพิวเตอร*นางสาว  สหรัตน%  ไขแสง2846004706

คอมพิวเตอร*นางสาว  อริสรา  ศรีงาม2846004727

คอมพิวเตอร*นาย  อดิศักด์ิ  ทุมจาน2846004748

คอมพิวเตอร*นาย  กฤษณะ  ทองนวล2846004759

คอมพิวเตอร*ว�าท่ีร�อยตรีหญิง  จิรสุดา  เหล�าบ�านเหนือ28460047610

คอมพิวเตอร*นาย  ชนะพงศ%  วัฒนพงศ%ศิริ28460047711

คอมพิวเตอร*นาย  ไวทยา  แย�มประโคน28460047812

คอมพิวเตอร*นางสาว  เบญญาภา  ผลไธสง28460047913

คอมพิวเตอร*นาง  วราภรณ%  ปะติเพนัง28460048014

คอมพิวเตอร*นาย  วีระยุทธ  รุ�งเปGา28460048215

คอมพิวเตอร*นาย  ศักดา  สิงหากัน28460048316

คอมพิวเตอร*นาย  อนุชา  เกียรติแสวงสิงห%28460048417

คอมพิวเตอร*นางสาว  กรรณิกา  แถวทิม28460048518

คอมพิวเตอร*นาย  อดิศักด์ิ  ชาติประสพ28460048619

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปาริชาติ  เสียดกระโทก28460048720

คอมพิวเตอร*นางสาว  กรรณิกา  โยงรัมย%28460048821

คอมพิวเตอร*นางสาว  มณฑ%ศรัณย%  ปะรุมรัมย%28460048922

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปวีณา  เครือวัน28460049023

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐศักด์ิ  ยอดเย่ียมแกร28460049124

คอมพิวเตอร*นางสาว  ลักษณา  แจรบรัมย%28460049325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23714สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นาย  สันติ  โนนยาง2846004941

คอมพิวเตอร*นาย  สิริชาติ  ชราศรี2846004952

คอมพิวเตอร*นางสาว  วันดี  สาทิพย%จันทร%2846004963

คอมพิวเตอร*นาย  ภควัต  สีลา2846004974

คอมพิวเตอร*นาย  กิตติศักด์ิ  สายเชื้อ2846004985

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฐพล  ตอรบรัมย%2846004996

คอมพิวเตอร*นางสาว  ฐายิกา  ผาลา2846005007

คอมพิวเตอร*นางสาว  แก�วใจ  ดุจจานุทัศน%2846005018

คอมพิวเตอร*นางสาว  พัทธ%ธีรา  ลำไธสง2846005049

คอมพิวเตอร*นาย  อนุรักษ%  ยืนยงชาติ28460050510

คอมพิวเตอร*นาง  แสงเดือน  เพ็ญศศิธร28460050611

คอมพิวเตอร*นาย  ลิขิต  วงศ%เพ็ญ28460051012

คอมพิวเตอร*นางสาว  จิตรตรา  แก�วจินดา28460051113

คอมพิวเตอร*นางสาว  ลัดดา  ตางาม28460051214

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชนิดาภา  วงศ%วิลาศ28460051315

คอมพิวเตอร*นาย  วีระชน  จันทร%เสม28460051416

คอมพิวเตอร*นางสาว  เอมอร  พรมดี28460051517

คอมพิวเตอร*นางสาว  จันทร%สุดา  สายกระสุน28460051618



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33115สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

เกษตรกรรมนางสาว  หทัยวัลลภ%  กลิ่นขจร2851000011

เกษตรกรรมนางสาว  ชนิตาภา  ศิริกาญจนวงศ%2851000022

เกษตรกรรมนางสาว  พงศ%ผกา  บุญเพ่ิม2851000033

เกษตรกรรมนางสาว  เบญจมาศ  จันทร%เพ็ชร2851000044

เกษตรกรรมนาย  ธีรภัทร%  ไชยแหม�ง2851000055

เกษตรกรรมนาย  ประดิษฐ%  คะเลารัมย%2851000066

เกษตรกรรมนางสาว  อิระณัฏฐ%  เนื่องคันธีร%2851000087

เกษตรกรรมนาย  ธีระวัชร  สายผา2851000118

เกษตรกรรมนางสาว  บุษบง  หล�าหนูเหม�า2851000139

เกษตรกรรมนาย  ปฏิพล  กำเนิดสิงห%28510001410

เกษตรกรรมนางสาว  รัตนา  สาสังข%28510001711

เกษตรกรรมนางสาว  ปIณญพัฒน%  สวัสด์ิวงศ%28510001812

เกษตรกรรมนางสาว  กานต%มณี  บุตรงาม28510001913

เกษตรกรรมนาง  ณัฏฐนันท%  พิมพ%พันธุ%28510002014

เกษตรกรรมนาย  วิวัฒน%  ศรีกิมแก�ว28510002215

เกษตรกรรมนาง  วิไลวรรณ  จันทร%ทิพย%28510002616

เกษตรกรรมนางสาว  ฤทัยรัตน%  เท่ียงธรรม28510002817

เกษตรกรรมนาง  วรางคณา  เหิมขุนทด28510003418

เกษตรกรรมนาย  สยามชัย  คำศรี28510003719

เกษตรกรรมนาง  ฉัตรดาว  ยุติวงษ%28510004220

เกษตรกรรมนาง  อารีรัตน%  ทุมทอง28510004321

เกษตรกรรมนางสาว  วรินทร%  พวงทรัพย%28510004422

เกษตรกรรมนางสาว  ปรารถนา  มณีพงษ%28510004523

เกษตรกรรมนางสาว  สุมาลี  ชูรัตน%28510004724

เกษตรกรรมนาย  ชัยวัฒน%  จีนเปVนวงศ%28510004825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33316สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

เกษตรกรรมนาง  ณริศรา  นาคะ2851000521

เกษตรกรรมนาง  สุจิตรา  ต�นเขียว2851000542

เกษตรกรรมนางสาว  พรพรรณ  พิมสาร2851000553

เกษตรกรรมนาย  สุทธิเกียรติ  เหล็กกล�า2851000564

เกษตรกรรมนางสาว  วินิตย%  ลานประโคน2851000575

เกษตรกรรมนาย  ฐิติยพงศ%  ปานมี2851000586

เกษตรกรรมนาย  กฤษณะ  โททัสสะ2851000597

เกษตรกรรมนาย  จิตวัต  มิถุนดี2851000638

เกษตรกรรมนาย  วิชิต  วงเวียน2851000649

เกษตรกรรมนาง  บุญญิสา  ศรีละ28510006610

เกษตรกรรมนางสาว  นลัทพร  บุญมานาง28510006711

เกษตรกรรมนางสาว  กัลยาณี  มหามาตร28510006812

เกษตรกรรมนางสาว  พานิชย%  สุริยา28510007113

เกษตรกรรมนางสาว  ศิริรัตน%  สุกใส28510007214

เกษตรกรรมนางสาว  ดารารัตน%  อนาถเนตร28510007415

เกษตรกรรมนาย  รัฐพงษ%  จำปาสุข28510007516

เกษตรกรรมนางสาว  อรทัย  ชินภาพ28510007617

เกษตรกรรมนาง  จรรยารัตน%  เดือนไธสง28510007718

เกษตรกรรมนาย  ทวีวุฒิ  เพียรงาน28510008119

เกษตรกรรมนาย  ภาณุวัฒน%  นางวงค%28510008220

เกษตรกรรมนาย  อภิลักษณ%  แสนเมืองชิน28510008521

เกษตรกรรมนางสาว  ดรุณี  อักษรเสือ28510008622

เกษตรกรรมนางสาว  หัสจารี  จงใจรักษ%28510008723

เกษตรกรรมนางสาว  อำภา  ทองสิม28510008924

เกษตรกรรมนางสาว  นฤมล  เอ้ือไธสง28510009125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33417สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

เกษตรกรรมนางสาว  อรอุมา  จันทร%สีดา2851000921

เกษตรกรรมนาย  ภัทรวิทย%  ก�อนเพชร2851000932

เกษตรกรรมนาย  พลวัฒน%  สมใจ2851000963

เกษตรกรรมนางสาว  สุนิสา  ชูกลิ่น2851000974

เกษตรกรรมนาย  ธนพล  พิศเพ็ง2851000995

เกษตรกรรมนาย  อภิสิทธิ์  วานิชยากร2851001016

เกษตรกรรมนางสาว  ชลกนก  คงสุข2851001037

เกษตรกรรมนาย  ไตรภพ  ศรีพรหม2851001058

เกษตรกรรมนางสาว  นลิศรา  อ่ำทองคำ2851001069

เกษตรกรรมนางสาว  อรทัย  ไหมทอง28510010710

เกษตรกรรมนางสาว  ศศิภา  ยาประโคน28510010911

เกษตรกรรมนางสาว  เบญญาภา  บุญเพ่ิม28510011112

เกษตรกรรมนาย  วิชัย  นิติสิทธิ์28510011213

เกษตรกรรมนางสาว  ดวงกมล  ไทยกลาง28510011314

เกษตรกรรมนาย  อัศวิน  งอมสระคู28510011515

เกษตรกรรมนาย  นนทชัย  อ่ำทองคำ28510011616

เกษตรกรรมนาย  โกศล  นะรินรัมย%28510011717

เกษตรกรรมนางสาว  อารียา  กุมรีจิตร28510012018

เกษตรกรรมนาย  อมรเทพ  การหวิด28510012219

เกษตรกรรมนางสาว  นริศรา  พุ�มพวง28510012420

เกษตรกรรมว�าท่ีร�อยตรี  ก�องณรงค%  อภัยจิตต%28510012521

เกษตรกรรมนางสาว  รัตนา  จองชนะ28510012622

เกษตรกรรมนาย  นิติพงษ%  ศรีทับทิม28510012723

เกษตรกรรมนางสาว  สรณีย%  นิลฉวี28510012824

เกษตรกรรมนางสาว  อุมาพร  สุนุรัตน%28510013425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 3 33818สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

เกษตรกรรมนางสาว  พรทิพย%  โสมกุล2851001361

เกษตรกรรมนางสาว  ตรีรัตน%  วงค%ชำนาญ2851001372

เกษตรกรรมนาย  เอกพงษ%  คุมสุข2851001383

เกษตรกรรมนางสาว  ดวงเดือน  ภูผา2851001404

เกษตรกรรมนาง  อัครญาดา  แสนรัมย%2851001415

เกษตรกรรมนาง  สิรัญญา  คมขำ2851001426

เกษตรกรรมนาย  กฤติเดช  แย�มทรัพย%2851001437

เกษตรกรรมนาย  ชาญวิทย%  ศิริรัมย%2851001468

เกษตรกรรมนาย  วรโชติ  แสนยะบุตร2851001479

เกษตรกรรมนาย  จิรวัฒน%  วิเศษ28510014810

เกษตรกรรมนาย  สรายุทธ  จันทะบาล28510014911

เกษตรกรรมนาย  สุขสันต%  คลีกร28510015012

เกษตรกรรมนาย  รุ�งโรจน%  อพรรัมย%28510015113

เกษตรกรรมนาย  ทิวาห%  กลั่นประโคน28510015514

เกษตรกรรมนางสาว  วรพา  ชูอาวุธ28510015715

เกษตรกรรมนางสาว  ธัญญลักษณ%  กูลรัตน%28510016016



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 3 ช้ัน 4 34319สนามสอบ  โรงเรียนรมยฺบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

จิตวิทยาและการแนะแนวนาง  ยุพิน  กะซิรัมย%2858000011

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  สุจิตรา  แกล�วกล�า2858000022

จิตวิทยาและการแนะแนวนาย  มงคล  อ�อนปะคำ2858000043

จิตวิทยาและการแนะแนวนาง  กันติชา  อ�อนปะคำ2858000054

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  พนิดา  นันศรีเกตุ2858000075

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  ป>ยะนุช  วงษ%สมบัติ2858000086

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  ฐาปนี  ฟุGงกลาง2858000117

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  จิตติมา  พ่ึงพักษ%2858000138

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  จิตรอารี  ใยแจ�ม2858000149

จิตวิทยาและการแนะแนวนาย  อภิวัฒน%  บุตรสะดี28580001510

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  สุกัญญา  สวินชัย28580001611

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  กมลชนก  เย็นเกษม28580001712

จิตวิทยาและการแนะแนวนาย  จักรพันธ%  เอ็นมาก28580001813

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  สวรรค%นภา  รักษา28580001914

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  รติกร  จงริดมะดัน28580002115

จิตวิทยาและการแนะแนวนาย  นิยม  ชุนรองรัมย%28580002216

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  สุประวีณ%  ทองขาว28580002317

จิตวิทยาและการแนะแนวนาง  กฤตยา  พิมพ%เชื้อ28580002518

จิตวิทยาและการแนะแนวนางสาว  ยุภาพร  คำสอน28580002619



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 1 1111สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  บุษราคัม  มีศิลป0602002271

ภาษาไทยนางสาว  สายชล  เชยเอม0702000722

ภาษาไทยนางสาว  เบญจวรรณ  นาคนชม0802000433

ภาษาไทยนางสาว  กรรณิการ%  อุดหนุน0802000734

ภาษาไทยนางสาว  นุชนาถ  อภัยพันธ%0802001325

ภาษาไทยนางสาว  แพรพลอย  ใบพัด0802001356

ภาษาไทยนางสาว  นุชจรี  เรืองรัมย%0802001507

ภาษาไทยนางสาว  กุสุมา  อยู�เสน0902000158

ภาษาไทยนางสาว  หัทยา  ชาติศักด์ิ0902001289

ภาษาไทยนางสาว  รัชนากร  ศรีคุณ09020014010

ภาษาไทยนางสาว  นิภาวรรณ%  ขำมณี09020020311

ภาษาไทยนางสาว  อมรรัตน%  ผาดไธสง09020021312

ภาษาไทยนางสาว  มัณฑนา  ปานพล09020022713

ภาษาไทยนางสาว  รุ�งนภา  ชื่นชมย่ิง09020030414

ภาษาไทยนางสาว  ทัศนีย%  บุปผาวาส11020010515

ภาษาไทยนาย  วิทยา  แสนเจWก21020000316

ภาษาไทยนางสาว  มณฑกาญจน%  ม�านทอง21020000817

ภาษาไทยนางสาว  ชุดาภา  คงสืบเสาะ21020006418

ภาษาไทยนางสาว  หทัยรัตน%  ช�วยนา21020007219

ภาษาไทยนาย  ทักษ%ดนัย  สพัดรัมย%21020016220

ภาษาไทยนางสาว  ลลิตตา  สียางนอก21020017421

ภาษาไทยนางสาว  รุ�งนภา  จีนเกา21020021422

ภาษาไทยนางสาว  ดาริน  มีเพียร21020023123

ภาษาไทยนาย  จักรพันธุ%  สุเรรัมย%21020023224

ภาษาไทยนางสาว  ปราณี  ไกรสุข21020023525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 1 1122สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาไทยนางสาว  วนิชยา  หอมขจร2102002361

ภาษาไทยนางสาว  พิชญา  กอไธสง2102002392

ภาษาไทยนางสาว  พิชญา  ปมาคเต2102002553

ภาษาไทยนางสาว  อาภาภรณ%  พิมพ%สันต%2102002664

ภาษาไทยนางสาว  สุภาวิมล  แสงแก�ว2102002725

ภาษาไทยนางสาว  นุชนาฏ  กุลเสือ2102003276

ภาษาไทยนางสาว  มุกมณี  จันลา2102003367

ภาษาไทยนางสาว  ลัดดาวัลย%  ปIญญารัมย%2102003898

ภาษาไทยนางสาว  อิศราวรรณ  ปGอมไธสง2102003979

ภาษาไทยนางสาว  ชลกนก  กลิ่นพยอม21020040010

ภาษาไทยนางสาว  จิราภรณ%  แก�วทรัพย%21020051111

ภาษาไทยนาย  พลวัฒน%  ปIตตังถาโต21020054112

ภาษาไทยนางสาว  จิรภา  จิระสมประเสริฐ21020055113

ภาษาไทยนางสาว  สุฎารัตน%  สมภาร21020056014

ภาษาไทยนางสาว  สุภลักษณ%  ศิริชนม%21020058315

ภาษาไทยนาย  ธีรนัย  จ�างจิตต%29020005916

ภาษาไทยนางสาว  เกศรินทร%  กงทอง50020001217

ภาษาไทยนาย  คงกะพัน  ปรางค%ประโคน50020006718

ภาษาไทยนางสาว  ลภัทศรา  โคประโคน50020012519

ภาษาไทยนางสาว  พิมพ%วลัญช%  ใจดี52020001020

ภาษาไทยนาย  กฤษดา  ประประโคน52020004121

ภาษาไทยนางสาว  มาลี  พรมบัณฑิต56020008722

ภาษาไทยนางสาว  กนกวรรณ  สมศรี60020002823

ภาษาไทยนางสาว  จิราภัสร%  สมรูป60020004624

ภาษาไทยนางสาว  นิตยา  พรมประโคน63020000625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 1 1133สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาญ่ีปุJนนางสาว  ศิรินุช  สุวรรณกูฏ0206000221

ภาษาญ่ีปุJนนาย  ภาณุวิชญ%  สิมนาม0206000272

ภาษาจีนนางสาว  กุลสตรี  ดีสวัสด์ิ0905000443

ภาษาจีนนางสาว  พิมพ%ขวัญ  หอมทอง0905000954

ภาษาเกาหลีนางสาว  ป>Qนสุดา  วังโพธิ์1407000035

ภาษาจีนนางสาว  วิภาวี  สังฆะวรรณา1605000056

ภาษาจีนนางสาว  นิศากร  สุขสำราญ2105000297

ภาษาญ่ีปุJนนางสาว  สุธีราภรณ%  ทองคำ2906000158

ภาษาจีนนางสาว  อังสนา  อนุศิริ4305000089

ภาษาไทยนางสาว  เรณู  ใบต้ังกลาง63020000710

ภาษาไทยนาย  สุรศักด์ิ  เรืองรัมย%63020001511

ภาษาไทยนางสาว  พรรณี  ปาประโคน63020003412

ภาษาไทยนางสาว  กนกวรรณ  ทานนท%63020003613

ภาษาไทยนางสาว  สุดารัตน%  บรรลัง63020010014

ภาษาไทยนางสาว  สุทธิดา  เชียงทอง64020010415

ภาษาไทยนางสาว  ศิริลักษณ%  เวลาเกิด64020013416

ภาษาไทยนางสาว  ชฎาพร  แหวนแก�ว69020010117

ภาษาไทยนาย  ป>ยวัฒน%  ตัดพุดซา69020013618

ภาษาจีนนางสาว  ณัฏฐณิชา  เรืองพงศ%ไพศาล69050002519

ภาษาจีนนางสาว  ฐายินี  ศรีพลอย69050004120

ภาษาเวียดนามนางสาว  วิภาดา  พิมพ%ตะคลอง74130002621

ภาษาจีนนางสาว  พริมธาดา  ภวะโชติ76050000722

ภาษาไทยนางสาว  นิจติยา  ไชยรัตน%77020010623

ภาษาไทยนางสาว  จิฎาภา  แสนสายเนตร78020001424



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 1 1144สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  พิมพ%กานต%  จีระออน0950000931

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  ศตวัฒน%  สามิบัติ0950001122

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  พิเชษฐ%  พันธ%วิริยะกุล0950001663

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  สุนทร  ลีประโคน0950001754

คหกรรม/คหกรรมศาสตร*นางสาว  วรรณนิดา  สินมาก0954000095

คหกรรม/คหกรรมศาสตร*นางสาว  บุศราภรณ%  บุญครอง0954000246

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  ลภัสรดา  วิเศษ1650000107

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  ศิริกุล  แสงจิรัมย%2150000028

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  ชณันภัสร%  เชาว%ชัยพัฒน%2150000059

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  นัฐพล  เกียรติวิทยะ21500006610

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  อิสตรี  อินทรกำแหง21500008311

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  สุมรตี  สมานมิตร21500008512

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  จันทร%สุดา  เลไธสง21500008613

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  มริสาชล  หีบไธสง21500008714

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  บัณฑิต  แสงประโคน21500009515

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  ชัยณรงค%  ผลชู21500014316

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  อรุณรัตน%  แก�วอรสาน21500014417

เทคโนโลยีทางการศึกษานาย  วรมิศร%  ศรีวัฒนชัย21500015918

เทคโนโลยีทางการศึกษานางสาว  ป>ยนุช  สมหวัง21500016119

คหกรรม/คหกรรมศาสตร*นาง  สุพิชญาภร  โสมาบุตร21540006620

เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร*นาย  วิษณุ  หาสุข30510000621

คหกรรม/คหกรรมศาสตร*นางสาว  กัญจนา  พูนทักษิณ31540000522

คหกรรม/คหกรรมศาสตร*นางสาว  ศิริพร  เพ็ชรภูวงษ%31540001123

เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร*นางสาว  วรัญญา  ทิพวัน63510000424

เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร*นาย  มนตรี  พงษ%เพรช69510001625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1215สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ฟLสิกส*นาย  ธีรวิชญ%  คะรานรัมย%0216000231

ฟLสิกส*นางสาว  รุ�งนภา  อาญาเมือง0216000562

ฟLสิกส*นาย  พิทักษ%ชนม%  อ�อมวิหาร0216001243

ฟLสิกส*นางสาว  อมรจิต  จิตคติ0616000904

ฟLสิกส*นาย  ศิรัส  บัวเรียน0616000965

ฟLสิกส*นางสาว  ภัทรวดี  แฉกกลาง0816000296

ฟLสิกส*นาย  ชนาธิป  สุดสายเนตร0916000207

ฟLสิกส*นางสาว  วิจิตรา  นามวิลา0916000238

ฟLสิกส*นางสาว  ศิริลักษณ%  ฉอุ�มประโคน0916000279

ฟLสิกส*นาย  ชาญวิทย%  ฉิมกูล09160002810

ฟLสิกส*นางสาว  ยุพดี  ชัยธงรัตน%09160003211

ฟLสิกส*นางสาว  รัตนา  ปIดตาทะสา09160006912

ฟLสิกส*นาย  อิทธิพล  คงบรรทัด11160000313

ฟLสิกส*นางสาว  ศศิญา  ศรีระโส11160003214

ฟLสิกส*นางสาว  ภัสรา  บุบผามาลา21160000915

ฟLสิกส*นางสาว  มินตรา  ทองดี21160001616

ฟLสิกส*นางสาว  ลัดดาวัลย%  เนียมหัตถี21160002217

ฟLสิกส*นาย  ภควิชญ%  สระสงคราม21160002418

ฟLสิกส*นางสาว  ปกิตตา  สัตย%โส21160002619

ฟLสิกส*นางสาว  เสาวภาคย%  สิงห%หามแห21160004720

ฟLสิกส*นาย  นนทัช  ทับชม21160005021

ฟLสิกส*นางสาว  สุวิมล  เรียงไธสง21160005222

ฟLสิกส*นางสาว  ณัฐวิภา  เพ็งศรี21160006023

ฟLสิกส*นางสาว  สายรุ�ง  ลับพะใส29160000424

ฟLสิกส*นาย  ธวัชชัย  เสกขา30160001725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1226สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ฟLสิกส*นางสาว  สตรีรัตน%  สมราษี3316000021

ฟLสิกส*นางสาว  กัญญาลักษณ%  อินนอก5016000022

ฟLสิกส*นาย  เตชิต  เกรัมย%5016000193

ฟLสิกส*นางสาว  ฐานิกา  จันทคาต5016000304

ฟLสิกส*นางสาว  พรรณทิพา  ขันเดช5016000335

ฟLสิกส*นางสาว  สรีรัตน%  คมปIก5016000376

ฟLสิกส*นาย  อัศม%เดช  มีหนองหว�า5016000457

ฟLสิกส*นางสาว  วรรณฤดี  คุณสาร5016000778

ฟLสิกส*นางสาว  นัฐกาญจน%  ดีช�วย5216000139

ฟLสิกส*นาย  พิทยา  กองทุ�งมน60160000410

ฟLสิกส*นางสาว  สายรุ�ง  แสงกล�า62160001511

ฟLสิกส*นาย  ณัฐพล  สุขยินดี63160001212

ฟLสิกส*นางสาว  จันจิรา  ปลั่งกลาง63160001313

ฟLสิกส*นางสาว  เบญจพร  รัตนวงศ%64160000114

ฟLสิกส*นางสาว  อุไรพร  แก�วโพธ์ิ64160002615

ฟLสิกส*นาย  นพรัตน%  เอ่ียมประโคน64160003816

ฟLสิกส*นางสาว  ทัศภรณ%  เสตะสิทธิ์64160004617

ฟLสิกส*นางสาว  นิตยา  สิงห%โตแก�ว69160000118

ฟLสิกส*ว�าท่ีร�อยตรีหญิง  ปนัดดา  ปะวันนัง69160000519

ฟLสิกส*นาย  ทศทิศ  นาราช69160000720

ฟLสิกส*นาย  บดินทร%  โกรทินธาคม69160002321

ฟLสิกส*นาย  ศุภวัฒน%  กระแสเทพ69160002622

ฟLสิกส*นาย  นัฐนันท%  ขวัญเมือง70160001123

ฟLสิกส*นางสาว  ฐิติมา  อรุณไพร74160004324



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1237สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คณิตศาสตร*นางสาว  พัชรมัย  ต้ังประโคน0601000711

คณิตศาสตร*นางสาว  รัญจวน  จันทร%อยู�จริง0701000662

คณิตศาสตร*นางสาว  ทิพยมนตร%  ศรีภักดี0801001633

คณิตศาสตร*นางสาว  ศิริกาญจน%  ไชยชนะ0901000514

คณิตศาสตร*นางสาว  เทียนฉาย  อรุณโน0901001845

คณิตศาสตร*นางสาว  ปนัดดา  ปะนามะสา0901002736

คณิตศาสตร*นางสาว  กรรณิการ%  ภูแก�ว0901002897

คณิตศาสตร*นางสาว  ขวัญสุดา  สายันเกณะ1101001148

คณิตศาสตร*นางสาว  สุวรรณดี  สุวรรณัง1101001889

คณิตศาสตร*นางสาว  รินรดา  บ�อไทย21010005010

คณิตศาสตร*นาย  วงศกร  พลเย่ียม21010006411

คณิตศาสตร*นางสาว  วราภรณ%  โฮนอก21010008312

คณิตศาสตร*นาย  ปฏิพัทธ%  มูลประสาน21010009413

คณิตศาสตร*นาย  อรุณรัชช%  ออดไธสง21010011114

คณิตศาสตร*นางสาว  พนิดา  ป>Qนประเสริฐ21010012415

คณิตศาสตร*นาง  ฉัตรณฎาภรณ%  โปรดสูงเนิน21010014216

คณิตศาสตร*นางสาว  พิราภรณ%  เรือนปCาโสมสกุล21010014717

คณิตศาสตร*นางสาว  จริยา  สอนโยหา21010016118

คณิตศาสตร*นางสาว  จิรารัตน%  จันทร%แดง21010017519

คณิตศาสตร*นาย  วรพล  เรืองนก21010018420

คณิตศาสตร*นางสาว  พัฒนา  กะชันรัมย%21010019721

คณิตศาสตร*นางสาว  อรดี  พันไธสง21010023322

คณิตศาสตร*นางสาว  สุภัสสร  เมฆสงค%21010026823

คณิตศาสตร*นางสาว  อรพิน  ประทิน21010039624

คณิตศาสตร*นางสาว  พรรณราย  เลือดกุมภา21010040925



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 2 1248สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  วันวิสาข%  โพธิ์พงษ%0203000091

ภาษาอังกฤษนาย  กฤษกรณ%  จำปาทอง0203001552

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิภาดา  แสนทวีสุข0703000223

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฐพร  วงศ%ประมวล0703000344

ภาษาอังกฤษนางสาว  มัลลิกา  จันทน%อาภรณ%0803000575

ภาษาอังกฤษนาย  อนิวัตต์ิ  เปล�งผิว0803000616

ภาษาอังกฤษนางสาว  ฤดี  กิรัมย%0803000927

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปริญญารัตน%  โกรัตน%0803001008

คณิตศาสตร*นางสาว  จันทิมา  กองษา2101004159

คณิตศาสตร*นาย  กัญจน%ณภัทศ%  แจะไธสง21010050910

คณิตศาสตร*นางสาว  วรัญญภัทร%  ธนกฤตย%ธีรกุล21010053611

คณิตศาสตร*นางสาว  นิตยา  อินทรประสิทธิ์21010057112

คณิตศาสตร*นางสาว  กุสุมา  บุญทา21010068013

คณิตศาสตร*นาย  กิตติพงศ%  บุญลือชา21010073414

คณิตศาสตร*นางสาว  ฐาปนีย%  พวงปะคำ21010080315

คณิตศาสตร*นางสาว  สุพัตรา  เลไธสง21010081216

คณิตศาสตร*นางสาว  หนึ่งฤทัย  ดิษฐ%โรจน%27010001317

คณิตศาสตร*นางสาว  กาญจนา  พิลาวุฒิ48010012418

คณิตศาสตร*นางสาว  จีรนันท%  นารัมย%60010011719

คณิตศาสตร*นางสาว  พรชนก  เชียงมา63010005120

คณิตศาสตร*นางสาว  วรกมล  ส�งเสริม63010009021

คณิตศาสตร*นางสาว  วารีรัตน%  ทาราชไทย63010009322

คณิตศาสตร*นางสาว  ธัญญลักษณ%  บุญเลี้ยง63010013923

คณิตศาสตร*นางสาว  มุฑิตา  แสงเพชร69010023724



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 1319สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฐนันท%  พันยา0803001151

ภาษาอังกฤษนางสาว  วรัญญา  แดงบาง0903000352

ภาษาอังกฤษนางสาว  จุฑามาศ  เจริญศิริ0903000443

ภาษาอังกฤษนาย  มีโชค  ผลชู0903000634

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรวรรณ  สุขมาก0903000925

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปรียาภรณ%  อินทระ0903001556

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชวัลพร  ทะลาไธสง0903003097

ภาษาอังกฤษนาง  ศิวภรณ%  คำอาษา1703000888

ภาษาอังกฤษว�าท่ีร�อยตรีหญิง  ฉัตรชนก  นิธุรัมย%2103000019

ภาษาอังกฤษนางสาว  กนกกาญจน%  เพชรกอง21030002310

ภาษาอังกฤษนาง  วัลยา  วานิชกิจ21030002711

ภาษาอังกฤษนางสาว  กาญจนา  เงินงอกงาม21030003212

ภาษาอังกฤษนาย  เกษมสันต%  พลง้ิว21030003513

ภาษาอังกฤษนางสาว  สายใจ  วงค%สีดา21030004014

ภาษาอังกฤษนางสาว  ทิพย%อาภรณ%  หล�าขวา21030004115

ภาษาอังกฤษนางสาว  พิชญา  สุขสำราญ21030005416

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุมาลี  เจียมจิตร21030013717

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธัญจิรา  ลิ่งไธสง21030013818

ภาษาอังกฤษนางสาว  จีรภัทร  จันทะสอน21030016019

ภาษาอังกฤษนางสาว  หทัยกาญจน%  บ�วนนอก21030019720

ภาษาอังกฤษนาย  อภิสิทธิ์  คุมโพธิ์21030019921

ภาษาอังกฤษนางสาว  แพรวพรรณ  การพิรมณ%21030026522

ภาษาอังกฤษนางสาว  รัชนีกร  วรรณกางซ�าย21030030323

ภาษาอังกฤษนางสาว  วัจนารัตน%  สืบเพ็ง21030030424

ภาษาอังกฤษนางสาว  กาญจนา  นิลวรรณ%21030031125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 13210สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  กนกฟGา  อรุณรัมย%2103003281

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรพินทร%  นิเรียงรัมย%2103003402

ภาษาอังกฤษนางสาว  อารีย%  ครุฑประโคน2103003993

ภาษาอังกฤษนางสาว  พรนิภา  ละอองดี2103004174

ภาษาอังกฤษนาง  วิภารัตน%  เอกศรี2103004245

ภาษาอังกฤษนางสาว  วาริศา  นรารัตน%กุล2103004966

ภาษาอังกฤษนางสาว  ระพีพัฒน%  เจียสารัมย%2103005467

ภาษาอังกฤษนาย  สราวุธ  จอกทอง2103005488

ภาษาอังกฤษนางสาว  กรกช  อยู�สุข2103006159

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศิริวิภา  อ�อนแสง21030061710

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัติยาพร  ดวงภักดีรัมย%21030064711

ภาษาอังกฤษนางสาว  เกศรินทร%  เหมือนพร�อม21030065212

ภาษาอังกฤษนางสาว  ภัทราวดี  ไกรแก�ว21030071413

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุภาภรณ%  โพนมณีศักด์ิ21030071514

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธนัชญา  พิมพ%สันต%21030083415

ภาษาอังกฤษนางสาว  กมลพรรณ  กลางเนตร21030083716

ภาษาอังกฤษนาย  ภัทร  นิเรืองรัมย%21030083817

ภาษาอังกฤษนาย  ปIญกร  เอ่ียมกลาง21030084718

ภาษาอังกฤษนางสาว  จุฑารัตน%  ปIดไธสง21030087819

ภาษาอังกฤษนางสาว  นิลวรรณ  มณีทูล21030088920

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศิริรัตน%  ปะทิรัมย%21030094321

ภาษาอังกฤษนางสาว  บุญชญา  เขตภัทรพิพิธ21030096522

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชนกสุดา  วาดพิมาย21030098023

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศิริขวัญ  มูลไธสง21030101524

ภาษาอังกฤษนาย  ชาญยุทธ  จันทกุล21030103225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 13311สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  รัชนีวรรณ  จันทร%ทา2103010351

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธนพร  โสพันลิ2103010412

ภาษาอังกฤษนางสาว  รัชนีกร  เศรษฐสิงห%2103010763

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุภาวี  ยืนยงยศ2103010804

ภาษาอังกฤษนางสาว  วนิดา  สวามีชัย2103010875

ภาษาอังกฤษนางสาว  พีรดา  เชียจอหอ2103011066

ภาษาอังกฤษนาย  ปIญญา  มิขุนทด2103011087

ภาษาอังกฤษนาง  ณัฐธีรา  สู�ประโคน2103011098

ภาษาอังกฤษนางสาว  กฤษณา  ชูณรงค%2103011959

ภาษาอังกฤษนางสาว  ขวัญลดา  โพธิรัตน%วัฒนกุล21030119910

ภาษาอังกฤษนางสาว  นิภัทรา  หฤทัยถาวร21030123011

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชนาธินาถ  วาดพิมาย21030124512

ภาษาอังกฤษนาย  นิวัฒน%  ทานะรัมย%21030124613

ภาษาอังกฤษนางสาว  ภีมรดา  ดีมานนท%21030126914

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศรัณญา  แสงดี21030131315

ภาษาอังกฤษนางสาว  วัชโรทัย  สายแวว21030132416

ภาษาอังกฤษนางสาว  จิราภรณ%  แก�วอรสาร21030133217

ภาษาอังกฤษนางสาว  เกศรา  มงคลดี21030134618

ภาษาอังกฤษนาย  เมธี  อุดหนองเลา21030141719

ภาษาอังกฤษนางสาว  เย็นฤดี  แอกประโคน21030144620

ภาษาอังกฤษนางสาว  กฤตชญาพร  ไพจักร24030000421

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชุติพร  เนียมอ�อน33030007922

ภาษาอังกฤษนางสาว  ชนาธินาถ  มาตรวังแสง50030000823

ภาษาอังกฤษนางสาว  ไอลดา  ภูวงษา50030006424

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธิดารัตน%  พันธะมะ50030013725



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 1 ช้ัน 3 13412สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษนางสาว  ธนวิภา  ประเสริฐศิริรัตน%5003001381

ภาษาอังกฤษนาย  ฉัตรมงคล  สายพันธ%5003001392

ภาษาอังกฤษนาย  กัญจนจักก%  วงค%รัมย%5003001833

ภาษาอังกฤษนางสาว  ภิญญาวีณ%  วุฒิณรงศ%รัตน%5003002254

ภาษาอังกฤษนางสาว  นันทิกานต%  วงศาสนธิ์5003002295

ภาษาอังกฤษนาย  ฐานะ  อินทร%รัมย%6003002186

ภาษาอังกฤษนางสาว  ณัฐกานต%  อยู�รัมย%6303000097

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิจิตรา  กรงรัมย%6303000108

ภาษาอังกฤษนางสาว  เจนจิรา  ศรีมะณี6303000199

ภาษาอังกฤษนางสาว  วรรณวิษา  สุขกูล63030004510

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุดารัตน%  สวัสดี63030004711

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุธิดา  ถาจันทร%63030006212

ภาษาอังกฤษนางสาว  สิริน  เชื้อฉุน63030006913

ภาษาอังกฤษนางสาว  กัญลักษณ%  เนติ63030010914

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุนิสา  ย่ิงงาม63030011315

ภาษาอังกฤษนาย  สำราญ  สายลาม63030011916

ภาษาอังกฤษนางสาว  วิไลวรรณ  ประทุมพงษ%63030013017

ภาษาอังกฤษนางสาว  กุลกันยา  ตรีสอน67030013618

ภาษาอังกฤษนางสาว  เก้ือกูล  ชุ�มเสนา69030005319

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุรีรัตน%  รัตน%ประโคน69030010720

ภาษาอังกฤษนางสาว  ศุภาพิชญ%  ผลเกิด69030020921

ภาษาอังกฤษนางสาว  สุวรรณา  จันสระบัว69030021022

ภาษาอังกฤษนางสาว  อรอุสาต%  เลียงลอย69030022123

ภาษาอังกฤษนาง  พัชราภรณ%  บรรเทิงใจ69030028924

ภาษาอังกฤษนางสาว  ปภาดา  จะโรรัมย%78030000525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22113สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  วาสนา  คณะเวช0220001281

สังคมศึกษานาย  จิรภัทร  เลิศคุณาพร0220004242

สังคมศึกษานาย  ธีรพล  เอ่ียมรัมย%0220005193

สังคมศึกษานาย  สุพันธ%  เกษรัมย%0220009004

สังคมศึกษานาย  กัมปนาท  ดวงศรี0320004435

สังคมศึกษานางสาว  อุมาวดี  สนิทญาติ0620001016

สังคมศึกษานาย  หฤษิต  ศรีเทพ0620001627

สังคมศึกษานางสาว  ศิริอากรณ%  แก�วกูล0620002058

สังคมศึกษานาง  สุชัญญา  คานไธสง0620003149

สังคมศึกษานางสาว  พรนภา  กรงรัมย%06200036210

สังคมศึกษานางสาว  ภัทราภรณ%  ดำศรี06200039711

สังคมศึกษานางสาว  ณัฑฐนันท%  จันทร%ภิรมย%08200004712

สังคมศึกษานางสาว  ขวัญรัตน%  อุสาทรัพย%08200006313

สังคมศึกษานางสาว  ณฐาพร  ตลับทอง08200008414

สังคมศึกษานาย  รพีภัทร  หรบรรพ%08200012915

สังคมศึกษานางสาว  สิริรัตน%  แก�วสว�าง08200013316

สังคมศึกษานาย  วิวรรธน%  เพ�งหากิจ08200013417

สังคมศึกษานางสาว  เสาวลักษณ%  โทคำมา08200013918

สังคมศึกษานาย  ศักรินทร%  อุสารัมย%08200014019

สังคมศึกษานางสาว  จุฑารัตน%  แสนบุญ08200016820

สังคมศึกษานาย  ชยางกูร  โชคดี08200019821

สังคมศึกษานางสาว  ณิชากมล  บุญสมัย08200020922

สังคมศึกษานางสาว  ภาวิณี  แก�วประเสริฐ08200021023

สังคมศึกษานางสาว  รัชฏาพร  เทียมคำ08200028124

สังคมศึกษานาย  ธวัชชัย  ชัยศรี09200006825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22214สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  นิตยา  ชัยชาญ0920001061

สังคมศึกษานางสาว  ภาวิณี  ปะสุรัมย%0920001842

สังคมศึกษานางสาว  อรวี  ตองติดรัมย%0920002093

สังคมศึกษานาย  ภูชริต  รัตนกฤตยากุล0920002284

สังคมศึกษานางสาว  ศัลธมล  อินทร%พิมพ%0920002795

สังคมศึกษานางสาว  จุฑามาศ  ทองทักษิณ0920003176

สังคมศึกษานางสาว  สุกัญญา  จงบริบูรณ%0920004107

สังคมศึกษานางสาว  จารุวรรณ  ตาลไธสง0920004118

สังคมศึกษานาย  บัญชา  ศาลางาม0920004359

สังคมศึกษานางสาว  รัตติกาล  จันทะพันธ%09200052210

สังคมศึกษานางสาว  ป>ยมาภรณ%  โคตุเคน09200068711

สังคมศึกษานางสาว  ชิดชนก  แสนกล�า09200075712

สังคมศึกษานางสาว  ปรีญานัฐ  เทียมไธสง11200016213

สังคมศึกษานางสาว  จริยา  จริตรัมย%16200004014

สังคมศึกษานางสาว  สาวิตรี  อักษรณรงค%16200004315

สังคมศึกษานางสาว  กาญจนา  สุดตาซ�าย16200005616

สังคมศึกษานาย  ชาญชัย  สุทธะโส17200019817

สังคมศึกษานาย  พัฒนพงศ%  เมิดไธสง17200047218

สังคมศึกษานางสาว  นภาพร  สุมรัมย%18200002819

สังคมศึกษานาง  ณัฐฐาทิพ  ปุณณ%ภคพิสิฐ21200003220

สังคมศึกษานาย  อนิรุทธ%  สุขล�อม21200012521

สังคมศึกษานางสาว  สุนันทา  หล�าธรรม21200013222

สังคมศึกษานางสาว  วรินทร  ยามประโคน21200029323

สังคมศึกษานางสาว  วิไล  ภิรมย%สุข21200031624

สังคมศึกษานางสาว  อรดา  อุเทนสุด21200036325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22315สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  นงลักษณ%  วงษ%เตมีย%2120004481

สังคมศึกษานางสาว  อศิศา  สุภาพ2120005962

สังคมศึกษานาย  อรรถพล  ม่ิงสกุล2120006093

สังคมศึกษานาย  สุรศักด์ิ  สร�างนอก2120006494

สังคมศึกษานาย  อานนท%  ปIญญาสิทธิ์2120007165

สังคมศึกษานาย  ปฐมพร  โคตรชมภู2420000056

สังคมศึกษานาย  วิทยา  บาลไธสง2920001157

สังคมศึกษานางสาว  สมฤดี  แก�วเหลี่ยม3120000698

สังคมศึกษานางสาว  กนกวรรณ  สิงห%เสนา3120001019

สังคมศึกษานาย  สรเชษฐ%  มะโนราช31200013410

สังคมศึกษานางสาว  ธนกร  ปาโสรักษ%31200014911

สังคมศึกษานาย  ณัฐวรรธน%  ชาญหิรัญกาญจน%31200015512

สังคมศึกษานาย  จักรกฤษณ%  ดวงวงษา31200017313

สังคมศึกษานางสาว  วิชชุดา  วงษ%มา33200012414

สังคมศึกษานางสาว  ศรินญา  หรีกประโคน33200015515

สังคมศึกษานางสาว  รัชนีภรณ%  ปุลาถาเน33200016316

สังคมศึกษานางสาว  อาริษา  ผาสุข39200008317

สังคมศึกษานาย  พิทยา  แสงเพชร40200006018

สังคมศึกษานางสาว  สิตาพร  ภูทองเปGง40200014419

สังคมศึกษานาย  ภาณุวัฒน%  พุฒนา41200001520

สังคมศึกษานาย  ป>ยณัฐ  ชุ�มเสนา43200002421

สังคมศึกษานาย  ภูวสิษฎ%  พิมพ%เสน51200000122

สังคมศึกษานาง  สุนิษา  หิรัญโท55200006423

สังคมศึกษานางสาว  ชวัลลักษณ%  ตุพิมาย55200011224

สังคมศึกษานางสาว  ชนิตา  จันทิมา56200011325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22416สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  รสนันท%  สอนสมนึก5720000031

สังคมศึกษานางสาว  พิชามล  ภายไธสง5720000542

สังคมศึกษานาย  ชนาธิป  หวองวิทยา6020001583

สังคมศึกษานางสาว  สิขเรศ  คนย้ัง6020004294

สังคมศึกษานางสาว  อารีนันท%  ธนิสานันทนัช6020004565

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรีหญิง  จุฑามาศ  พรมทะเล6320000096

สังคมศึกษานางสาว  นนฐชนก  บุญสวัสด์ิ6320000177

สังคมศึกษานางสาว  ธันย%ชนก  มูลคำ6320000258

สังคมศึกษานางสาว  วารุณี  จงวงค%6320000659

สังคมศึกษานางสาว  ประภาพรรณ  วิเศษพันธ%63200008510

สังคมศึกษานางสาว  วรัญญา  แว�นไธสง63200009511

สังคมศึกษานาย  ทักษิณ  เพ็ชรรักษา63200010712

สังคมศึกษานางสาว  อรวรรณ  ปะลุวันรัมย%63200011313

สังคมศึกษานาย  เอกพันธ%  จันสิง63200012114

สังคมศึกษานางสาว  ธันยพร  ประสงค%63200013115

สังคมศึกษานางสาว  กาญจนา  หม่ันการ63200013216

สังคมศึกษานางสาว  โญภิดา  การรัมย%63200013417

สังคมศึกษานาย  เจตริน  กุยรัมย%63200014118

สังคมศึกษานางสาว  จันทร%สุดา  จันทร%ดาประดิษฐ%63200014219

สังคมศึกษานางสาว  เพชรรัตน%  เพ็งประโคน63200016520

สังคมศึกษานาย  วิเชียร  ยอดรัก63200016621

สังคมศึกษานาย  พงศธร  บุญครอง63200016822

สังคมศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  เฉลิม  ยุ�มไธสง63200017123

สังคมศึกษานางสาว  นภัสญา  จันทร%งาม63200019324

สังคมศึกษานางสาว  อุพรรษา  งามเลิศ63200019825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22517สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สังคมศึกษานางสาว  ธัญญารัตน%  พลาสืบสาย6320002011

สังคมศึกษานางสาว  นันทิยา  นันโช6320002032

สังคมศึกษาสิบเอก  อานุชิต  ตุ�มจงกล6320002153

สังคมศึกษานางสาว  จิราภา  เพชรเจ�ย6320002184

สังคมศึกษาว�าท่ี ร.ต.  กิตตินันท%  นาคะ6320002195

สังคมศึกษานาย  ศิริพงษ%  จันทร%อยู�จริง6320002216

สังคมศึกษานางสาว  โชติมา  พวงจันดา6320002237

สังคมศึกษานาย  วีระศักด์ิ  แก�นทอง6320002248

สังคมศึกษานางสาว  ปรางทิพย%มณฑา  ศรีรัมย%6320002269

สังคมศึกษานาย  คมสันต%  จูมะเริง63200022710

สังคมศึกษานางสาว  สุวนันท%  นพรัมย%63200022811

สังคมศึกษานางสาว  สุดารัตน%  เกรียรัมย%64200002312

สังคมศึกษานาย  โยธิน  แสวงพร64200018913

สังคมศึกษานางสาว  ขวัญชนนี  ใสโพธิ์64200020314

สังคมศึกษานาย  ธีรภัทร%  สุรศร64200021515

สังคมศึกษานางสาว  วิลาวัลย%  แสงสุวรรณ64200023016

สังคมศึกษานางสาว  นิสาภรณ%  ศรีทนท%64200026717

สังคมศึกษานางสาว  จุรีรัตน%  น้ำคำ64200027918

สังคมศึกษานางสาว  สุพรรษา  ดาวเรรัมย%69200021219

สังคมศึกษานาย  ภูริวัฒน%  มาศภูมิ69200034720

สังคมศึกษานางสาว  ชนิสรา  แก�วแย�ม69200036821

สังคมศึกษานางสาว  ทองสุข  ยอดกล�า69200052222

สังคมศึกษานางสาว  อรวรรณ%  ปลัดเวิเศษ69200052323

สังคมศึกษานางสาว  ศิริรัตน%  สมนึกตน69200058424

สังคมศึกษานาย  วิเชียร  พิมพ%เสนา69200062825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 2 22618สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ชีววิทยานางสาว  ศิริวรรณ  เบิกบาน0818000471

ชีววิทยานางสาว  สาวิตรี  พลดงนอก0818000492

เคมีนางสาว  อำไพ  ตุยรัมย%0917000123

เคมีนาย  อนุพันธ%  ทุยประโคน0917000234

เคมีนางสาว  ฐิติพร  ปุดประโคน2117000035

เคมีนาย  ณัฐนนท%  พะวิกขุณี2117000066

เคมีนางสาว  ณัฐิญา  ภักดีแก�ว2117000087

เคมีนาย  ณมนชิต  มะโนบาล2117000208

ชีววิทยานางสาว  กาญจนาพร  ก�ายกอง2118000129

ชีววิทยานางสาว  ปภาวดี  อภัยไธสง21180007310

เคมีนางสาว  วริษา  จีนมโน29170002611

เคมีนาย  ติณห%  จรูญรักษ%48170001212

เคมีนางสาว  พัชรี  พรมเสนา50170000613

เคมีนางสาว  พิมพ%มณี  มากมณี50170002114

เคมีนาย  ไกรสร  จันทราม50170003015

เคมีนางสาว  พิมพ%พิมล  แสนกล�า50170004916

เคมีนาย  ธวัชชัย  แก�วด�านนอก64170000617

ชีววิทยานางสาว  บุญพิทักษ%  ศรีทอง64180002418

เคมีนางสาว  ลาวัลย%  ศิริสุข69170001619

สังคมศึกษานาง  โชติกา  ศรีธงราช69200065720

สังคมศึกษานาย  กฤษณะ  พรมโยชน%69200066221

สังคมศึกษานาย  วราวุธ  อุตรรัมย%69200066822

สังคมศึกษานางสาว  สุนิสา  นิลนัน78200005323



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23119สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณิฐยากุล  พิณทะปะกัง0246006881

คอมพิวเตอร*นางสาว  รัชดาภรณ%  บาลโสง0346000662

คอมพิวเตอร*นางสาว  สถิตย%ภรณ%  บาลโสง0346000703

คอมพิวเตอร*นาย  ชัฎชกริช  ต�นสิริธนโสภา0646000464

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปIทวรรณ  หม่ืนวิเศษ0646002195

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณัทวดี  ดวงสำราญ0646003246

คอมพิวเตอร*นาย  เอกวิชญ%  สุทธิประภา0746000527

คอมพิวเตอร*นางสาว  จรรยาวดี  สีหามาตร%0846000628

คอมพิวเตอร*นาย  สิทธิชัย  ปIกษา0846001319

คอมพิวเตอร*นาง  ณพิชต%ชญานันท%  คงธนธรรมกุล08460013910

คอมพิวเตอร*นาย  ภรต  อินทร%นอก08460015411

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปนิดา  ปGองแดง09460003212

คอมพิวเตอร*นาย  ธนกฤต  ปIจจัย09460011813

คอมพิวเตอร*นาย  เกรียงไกร  พรมมี09460012314

คอมพิวเตอร*นางสาว  อรญา  พนาลัย09460012515

คอมพิวเตอร*นางสาว  จุฑารัตน%  สุขรัตน%09460013716

คอมพิวเตอร*นางสาว  กมลญาณี  ลือพักตร%09460014317

คอมพิวเตอร*นาย  โอภาส  โอภาษี09460015318

คอมพิวเตอร*นาย  จตุพร  โพธารินทร%09460019019

คอมพิวเตอร*นางสาว  คุณากร  มีประเทศ09460019820

คอมพิวเตอร*นาย  ศรัทธา  ไวยปIญญา09460020021

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศิริรัตน%  บุญนาสำโรง09460020722

คอมพิวเตอร*นางสาว  อรทัย  แสนกล�า09460022423

คอมพิวเตอร*นาง  เยาวภา  จอมรัมย%09460024824

คอมพิวเตอร*นางสาว  พรนิภา  หลุนบูชา09460027425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23220สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  กรองแก�ว  เพ็ชรกล�า0946002811

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณิชาภัทร  ก�อนเพชร0946003222

คอมพิวเตอร*นางสาว  นภัสวรรณ  วงศาสนธิ์0946003403

คอมพิวเตอร*นาย  อณุชา  พิศเพ็ง0946003514

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศุภลักษณ%  เขียวไธสง0946004305

คอมพิวเตอร*นาย  อัครเดช  พงศิริวิลัย0946004696

คอมพิวเตอร*นางสาว  ณัฐวิภา  ลิ่มนิจโพธิขำกุล0946006407

คอมพิวเตอร*นางสาว  กชพรรณ  บุญประเสริฐกิตต์ิ0946006428

คอมพิวเตอร*นางสาว  นริศรา  เจริญดี0946006529

คอมพิวเตอร*นาย  จิตรกร  เล็กสิงห%โต09460067510

คอมพิวเตอร*นาย  วทัญ\ู  เทียมศักด์ิ09460069511

คอมพิวเตอร*นาย  ธิติวุฒิ  สุภาพ09460074612

คอมพิวเตอร*นางสาว  นุจิรา  สุพรรณคง09460075313

คอมพิวเตอร*นาย  ป>ยวัฒน%  สมสะอาด09460077014

คอมพิวเตอร*นาย  สุทธวีร%  วงษ%ศรี09460080515

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัญญาพัชร  คำด�วง09460080716

คอมพิวเตอร*นางสาว  ญาณิศา  จงใจงาม09460081317

คอมพิวเตอร*นาย  อาวุธ  สุทธิ09460090518

คอมพิวเตอร*นางสาว  จริยา  พ่ึงจันดุม09460090719

คอมพิวเตอร*นางสาว  เพชรรัตน%  สารังงาม09460094320

คอมพิวเตอร*นาย  ชัยภัทร  อุดมทรัพย%11460000421

คอมพิวเตอร*นางสาว  ทัศนีย%  ปรูกระโทก16460005122

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธัญรัตน%  นามยงค%17460013523

คอมพิวเตอร*นางสาว  อัจฉราพันธ%  ไชยเทพา21460000524

คอมพิวเตอร*นาย  อภิสิทธิ์  สุทธิประภา21460001225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23321สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  รพีพรรณ  ขานดาบ2146000361

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุนิษา  วงษ%ศรี2146000422

คอมพิวเตอร*นางสาว  เบญจมาศ  เทียมไธสง2146000653

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฏฐกิตต์ิ  ทำพล2146000734

คอมพิวเตอร*นาย  ทศพร  ทมงาม2146000755

คอมพิวเตอร*นาย  อัคพงษ%  พรมวงค%สา2146001716

คอมพิวเตอร*นาย  สุทธิชัย  ย่ังยืน2146001847

คอมพิวเตอร*นางสาว  นภาพร  พละศักด์ิ2146001878

คอมพิวเตอร*นาย  พงศธร  บุญวงค%2146002039

คอมพิวเตอร*นางสาว  นรินทร%รัตน%  เย็นจิตร21460020910

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชุติภา  ทาระเวท21460023011

คอมพิวเตอร*นางสาว  เสาวลักษณ%  อ�อนหนองหว�า21460031012

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัญญานัฐ  อ่ิมรัมย%21460031913

คอมพิวเตอร*นางสาว  จิรนันท%  โคตุทา21460032314

คอมพิวเตอร*นางสาว  แก�วกานดา  จ�ายก21460032715

คอมพิวเตอร*นางสาว  วรางคณา  จงกล21460033816

คอมพิวเตอร*นางสาว  รุ�งนภา  รอดจากเข็ญ21460033917

คอมพิวเตอร*นาย  กฤษณะ  ยังวารี21460034018

คอมพิวเตอร*นาย  ธนเทพ  แปลงไธสง21460036119

คอมพิวเตอร*นางสาว  ภัสชา  มาลีหวล21460037320

คอมพิวเตอร*นางสาว  นิมมาภร  อังคะณา21460040921

คอมพิวเตอร*นาย  พรชัย  อุรางรัมย%21460042522

คอมพิวเตอร*นางสาว  วาสนา  พรานเนื้อ21460046523

คอมพิวเตอร*นาง  วิลาวัลย%  เรืองไพศาล21460048224

คอมพิวเตอร*นางสาว  ทิพนิชา  จำนงค%พันธ%21460055625



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23422สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  สิริภัทร%  ปIกการะโถ2146005601

คอมพิวเตอร*นาย  ชลิต  สีเก้ิง2146005832

คอมพิวเตอร*นางสาว  จุฑาทิพย%  รุ�งแจ�ง2146007073

คอมพิวเตอร*นาย  พรหมเทพ  ชาติวงษ%2146007334

คอมพิวเตอร*นางสาว  อรวรรณ  สุทธิเพศ2146008165

คอมพิวเตอร*นาย  วรภาศ  ศรีพรหม2146008266

คอมพิวเตอร*นางสาว  ยลดา  พันธุ%ไธสง2146008337

คอมพิวเตอร*นาย  ศราวุฒิ  รดไธสง2146008498

คอมพิวเตอร*นางสาว  จันทิมา  บุญรัมย%2146008989

คอมพิวเตอร*นาย  อนุกูล  ปฏิตัง21460096910

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุลัดดา  เกือกรัมย%21460099411

คอมพิวเตอร*นาง  ป>Qนวรัศม์ิ  เอ็มประโคน21460104112

คอมพิวเตอร*นางสาว  ขนิษฐา  วงษ%ระคร21460104613

คอมพิวเตอร*นางสาว  จิรัญญา  ลากวงศ%21460108414

คอมพิวเตอร*นาย  สรรพัชญ%  เกรียงไกรยศ21460115215

คอมพิวเตอร*นาย  ประวิทย%  ศรประสิทธิ์21460119516

คอมพิวเตอร*นาย  วรรณกร  ป>ดจะยัง21460123317

คอมพิวเตอร*นางสาว  อรุณรัตน%  ทารถ21460123818

คอมพิวเตอร*นาย  เชิดพงษ%  พุทธิเสน27460000119

คอมพิวเตอร*นาย  กรกฎ  พลวิวัฒน%27460008420

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศิรประภา  วุฒิยา31460002121

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุดธิดา  โกสูงเนิน31460007222

คอมพิวเตอร*นางสาว  กาญจนา  เกือยรัมย%31460007323

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศุกุมา  วรรณธรรม31460011124

คอมพิวเตอร*นางสาว  กาญจนา  นุชสาย31460012425



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23523สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  ชลิตา  ฉิมมานิตย%5046000541

คอมพิวเตอร*นาย  ชรินทร%  ยอดเพชร5046000552

คอมพิวเตอร*นางสาว  นนทนัดดา  ลายพยัคฆ%5046000963

คอมพิวเตอร*นางสาว  มะลิวัลย%  ดาบจันทร%5046000994

คอมพิวเตอร*นาย  กฤตเมธ  ค้ำชู5046001135

คอมพิวเตอร*นางสาว  ป>ยะพร  บ�วนอูU5046001206

คอมพิวเตอร*นางสาว  พัชรชุดา  ปIญญาธิวุฒิ5046001377

คอมพิวเตอร*นางสาว  ฐิตินันท%  ชัยหาญ5046001388

คอมพิวเตอร*นางสาว  ธัญวรัตม%  ปะทิรัมย%5046001749

คอมพิวเตอร*นางสาว  สิรีภรณ%  ชั้นดี50460017610

คอมพิวเตอร*นาย  กฤติพัฒน%  ใสงาม50460018011

คอมพิวเตอร*นางสาว  จันทิมา  ยุ�งรัมย%50460020312

คอมพิวเตอร*นางสาว  อัญชลี  ประประโคน50460024313

คอมพิวเตอร*นางสาว  จิดาภา  ปานเด50460026814

คอมพิวเตอร*นาย  ธิติวัฒน%  สำนวน55460014515

คอมพิวเตอร*นางสาว  อารีรัตน%  ดุจจานุทัศน%56460078516

คอมพิวเตอร*นาย  จักรพงษ%  พงศิริวิลัย57460051417

คอมพิวเตอร*นางสาว  วชิราภรณ%  ภูมิประโคน63460001618

คอมพิวเตอร*นาย  เกียรติศักด์ิ  พุ�มพฤกษ%63460002019

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัญญาวริส  กระมล63460002320

คอมพิวเตอร*นาย  ธีระวัฒน%  โคตรคำตา63460003721

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปริมรดา  ขันทอง63460007322

คอมพิวเตอร*นางสาว  เพ็ญภิญา  บุตรงาม63460007923

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัลยาณี  ยอดพุทธ63460008524

คอมพิวเตอร*นางสาว  อุไรพร  แสวงนาม63460009025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 2 ช้ัน 3 23624สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุจิตรา  เลาะหะนะ6346000921

คอมพิวเตอร*นางสาว  วิลาวรรณ  วังคะวิง6346000962

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศิรินทรา  เลิศล้ำ6346000983

คอมพิวเตอร*นาย  ประจักษ%  ชุมเสนา6346001104

คอมพิวเตอร*นาย  พีระพงษ%  อำไพพิศ6346001145

คอมพิวเตอร*นาย  ชิตพล  พวงไธสง6346001216

คอมพิวเตอร*นางสาว  นวรัตน%  เถ่ือนทัพ6346001287

คอมพิวเตอร*นาย  ทศพล  หนูเทศ6346001318

คอมพิวเตอร*นาย  ณัฏฐกิตต์ิ  เสาร%เนียม6346001329

คอมพิวเตอร*นาย  พงศ%พล  พรหมเอาะ63460013410

คอมพิวเตอร*นางสาว  สุดารัตน%  พิมพ%เขต63460015611

คอมพิวเตอร*นางสาว  ป>ยะธิดา  เกิดสุข63460016512

คอมพิวเตอร*นางสาว  อารีรัตน%  หงวนไธสง64460015813

คอมพิวเตอร*นางสาว  ศศิลักศยา  ผาใต�64460030514

คอมพิวเตอร*นางสาว  ปวิดา  แสงแสน64460034715

คอมพิวเตอร*นาย  นภัทร  วัชระเมธีกุล69460011816

คอมพิวเตอร*นางสาว  อิสราภรณ%  อ๊ึงอธิพัฒน%69460012417

คอมพิวเตอร*นาง  สุดารัตน%  เผือกคล�าย69460021918

คอมพิวเตอร*นาย  ทินวัฒน%  สมานสุข71460006319

คอมพิวเตอร*นางสาว  พรรษพร  วิทักษบุตร78460002420

คอมพิวเตอร*นางสาว  วัชรินทร%พร  บุตรเอก78460005121

คอมพิวเตอร*นาย  วิทวัส  นาคดี78460009022

คอมพิวเตอร*นางสาว  กัณฐีกานต%  ศรประสิทธิ์78460009123



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 1 51125สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ดนตรีไทยนาย  นฤเบศร%  หินไชยศรี0829000211

ดนตรี/ดนตรีศึกษานางสาว  กมลชนก  เก�าบุญ0928000282

ดนตรีไทยนาย  ธีระวัฒน%  ล�อประโคน0929000203

ดนตรีไทยนาย  ชยานันท%  ฉันทพรม0929000794

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  พีรพัฒน%  โคตรมา1128000215

ดนตรีสากลนาย  สุวัฒน%  กลิ่นศรีสุข1130000096

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  บรรพต  แสงเพชร2128000457

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  ปรเมศวร%  รัตนสุวรรณ2128000468

ดนตรีไทยนางสาว  สุทธิดา  ชวดรัมย%2129000049

ดนตรีไทยนางสาว  ลูกน้ำ  นนพล21290004010

ดนตรีสากลนาย  เอกบุรุษ  ศิริมนตรี29300000211

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  พิทยา นิลสุข  พิทยา31280000312

ดนตรีสากลนางสาว  ยมลพร  กุยรัมย%50300001213

ดนตรีสากลนาย  ณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง50300001514

ดนตรีสากลนาย  กฤษฎา  แสงรัตน%50300002215

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  ศุภกร  หงษ%หา56280007216

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  สุทิน  ภูสำเภา56280010317

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  รุ�งโรจน%  คำเกิด57280005918

ดนตรี/ดนตรีศึกษานางสาว  วิไลลักษ%  บุญเข่ือง57280007019

ดนตรี/ดนตรีศึกษานางสาว  พัชราภรณ%  อินทรงรัมย%63280000920

ดนตรีสากลนาย  ป>ยะ  เกตบุตร63300000321

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  ภูริเดช  ชำนาญจิตร64280000622

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  วิศวกร  ยศหนองทุ�ม69280005723

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  ธนวัฒน%  ฉวีวงศ%69280008624

ดนตรี/ดนตรีศึกษานาย  กิตติศักด์ิ  กางหอม77280003225



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 1 51226สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

นาฏศิลปGนาย  เจษฎา  เขือดประโคน0932000031

นาฏศิลปGนางสาว  ธัญญสิริ  สียางนอก0932000262

นาฏศิลปGนางสาว  กฤติมา  พูลจันทร%0932000283

นาฏศิลปGนางสาว  วรรษมน  เจิมแหล�1732001014

นาฏศิลปGนางสาว  ทัศณีพร  ชำนาญจิต2132000515

นาฏศิลปGนางสาว  นันทิดา  ภูมิงดาว2132000746

นาฏศิลปGนางสาว  ลลิตา  ทิมกระโทก2132000887

นาฏศิลปGนาย  ธินกร  อินทมาตร2132000898

นาฏศิลปGนางสาว  เมตตา  โหรารัมย%2132001759

นาฏศิลปGนางสาว  ภัทราพร  นวนเจริญ21320020910

นาฏศิลปGนางสาว  ชุติมน  การเพียร21320023511

นาฏศิลปGนางสาว  จุฬาลักษณ%  ปาหลา21320025512

นาฏศิลปGนางสาว  อมรรัตน%  บัตรรัมย%21320026113

นาฏศิลปGนางสาว  สุพิชชา  วงค%คต21320026214

นาฏศิลปGนาย  ธวัชชัย  ฉลาดเจน21320027215

นาฏศิลปGนาย  พงษ%พัฒน%  พิรัมย%21320032216

นาฏศิลปGนางสาว  ธนาภรณ%  โลไธสง50320000417

นาฏศิลปGนางสาว  ชลาลัย  ปาสานัย50320001818

นาฏศิลปGนางสาว  อนุธิดา  รุ�งราม50320002219

นาฏศิลปGนาย  ธัญธร  เบญจศาสตร%50320002620

นาฏศิลปGนาย  วุฒิศักด์ิ  ฉากไธสง50320004221

นาฏศิลปGนาย  นิรันดร%  แสงศรี50320004422

นาฏศิลปGนาย  ไกรสร  เติดประโคน50320006223

นาฏศิลปGนาย  ณรัชกรณ%  เสริฐนวลสวัสด์ิ55320007924



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 1 51327สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สิทธิชัย  ศักรบุตร0635001171

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สถิตย%  อุ�นรัมย%0735000202

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  สุดาพร  สูงนารถ1135000103

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  เอกพัน  จันทคาม1135000244

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ธนปกรณ%  หอยสังข%2135000045

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  อัจฉราภรณ%  พิมพ%บูลย%2135000056

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สิทธิเดช  ทาบัณฑิต2135000327

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สิทธิโชค  ประเจริญ2135000848

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ธัชกร  ทวีวรรณกิจ2135000919

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  พงษ%พันธ%  สีสืบมา21350010210

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สุทัศน%  ศรีหาลุน21350012911

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สถาพร  แท�นกระโทก21350013312

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  เสน�ห%  นาจกระโทก21350021013

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  วิษณุ  นิเรียงรัมย%21350023014

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGจ�าสิบตรี  เสรีย%  ตันตะวาโย21350025315

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ขวัญชัย  อิงแอบ21350026316

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ธีระ  อินรายรัมย%21350028117

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  เอกลักษณ%  สู�ประโคน21350028818

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ประเสริฐ  เพ็งเพชร21350029419

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  รัตติยากร  เธียรวรรณ21350032820

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สุริยนต%  ศิริบุญ21350035421

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สิทธิโชค  ใจดี21350038722

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สหทัพพ%  พันธ%ภา29350005123

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  สถาปนา  น�านโพธิ์ศรี31350002324

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ธนวัฒน%  ผลาพงศ%46350004525



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 1 51428สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  อรรถพล  เปริบรัมย%5635000861

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  จรรยวรรธน%  คุดรัมย%6035000172

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  ชนัญญา  ขาวผ�อง6435000023

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  บรรณพต  บุญโพก6435000494

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  กชพรรณ  หลักหนองบัว6435000605

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  กล�าณรงค%  แรงจบ6435000696

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  รุ�งอุบล  แดนโคตรผม6435000737

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ชาญชัย  คะชุนรัมย%6435000888

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ธีรพงษ%  โนนทิง6435001109

อุตสาหกรรม (ไฟฟMา)นาย  เจนณรงค%  เหลาคำ64360001610

อุตสาหกรรม (ช3างยนต*)นาย  จิรศักด์ิ  พลทองสถิต64370002811

อุตสาหกรรม (ช3างยนต*)นาย  สมศักด์ิ  โหงษงาม64370003012

อุตสาหกรรม (ช3างยนต*)นาย  อัครเดช  จรัลรัมย%64370008013

อุตสาหกรรม (ช3างยนต*)นาย  ราชิต  เพชรภูวงษ%64370010414

อุตสาหกรรม (ช3างยนต*)นาย  ระเวียง  ศรีธร64370011415

อุตสาหกรรม (ช3างยนต*)นาย  อภิภู  เนาไธสง64370012816

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนางสาว  สิรินยา  หัดรัตไชย71350001817

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  ปฎิภาณ  กรุุมรัมย%73350001418

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  อกฤษณ%  อำไพพิศ73350007919

อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปGนาย  วีรยุทธ  อยู�เย็น78350001420



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 2 52129สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  สิรวิชญ%  รัตนโภคภัณฑ%0227001991

พลศึกษานาย  ยุรนันท%  ฉัตรไธสง0227004042

พลศึกษานาย  วิวัฒน%  เลิศไธสง0327001533

พลศึกษานาย  ภัทรภณธร  สำราญวงศ%0327002544

พลศึกษานางสาว  สุนิสา  มาตรศรี0727000635

พลศึกษานาย  อธิพงศ%  เอ่ียมไธสง0727000646

พลศึกษานางสาว  จุฑามาศ  ชีรัมย%0827000367

พลศึกษานางสาว  สิริปนัดดา  กึมรัมย%0827000378

พลศึกษานาย  อภินันท%  สมฤทธิ์0827000449

พลศึกษานาย  คณาธิป  ไวไธสง08270005310

พลศึกษานาย  เมธิส  ชนะประโคน08270007511

พลศึกษานาย  สุรินทร%  สันประโคน08270008512

พลศึกษานาย  วรัญ\ู  บุญที08270009213

พลศึกษานาย  กิตติภูมิ  เสียงประโคน08270013914

พลศึกษานางสาว  กาญจนา  เรือนประโคน09270003915

พลศึกษานาย  สุรนาถ  พุฒสุข09270007416

พลศึกษานาย  ณัฐพร  ปะนาสุจะ09270009317

พลศึกษานาย  นายเรืองศักด์ิ  แสวงสุข09270012018

พลศึกษานางสาว  วรางคณา  แฉเกษม09270017819

พลศึกษานางสาว  อนัฐออน  เท่ียงอวน09270018520

พลศึกษานางสาว  ศศินา  อารีรักษ%09270018621

พลศึกษานาย  อำนาจ  ชนะสุข09270019222

พลศึกษานางสาว  กัญญาณัฐ  ไกรจันทร%09270019323

พลศึกษานางสาว  สุพรรษา  สามีรัมย%09270019424

พลศึกษานาย  สนธยา  เข็มแดง09270022825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 2 52230สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานาย  วรวุธ  สายเพ็ชร0927002391

พลศึกษานาย  รณชัย  ตึดสันโดษ0927002762

พลศึกษานางสาว  ชลันดา  วิวัตรชัย0927002813

พลศึกษานางสาว  รุ�งนภา  ชาวหงษา0927003574

พลศึกษานาย  กิตต์ิธนัญนภ  ชัยวุฒิกร0927003775

พลศึกษานางสาว  ดวงฤทัย  เพียรชนะ0927003886

พลศึกษานาย  ธีรศักด์ิ  เสมารัมย%0927004097

พลศึกษานาย  ภูริทัต  อุบลลา0927004728

พลศึกษานาย  ณัฐพงษ%  มากทรัพย%0927006329

พลศึกษานาย  นรินทร%  เทียนทอง11270012610

พลศึกษานาย  เหมวัต  เกษพิบูล11270016011

พลศึกษานาย  วีรวิทย%  วิศวไพสิฐ21270000312

พลศึกษานางสาว  อรุณรัตน%  ต้ังไว�รัมย%21270000513

พลศึกษานางสาว  ณัธหทัย  ศรีประสิทธิ์21270001114

พลศึกษานางสาว  สุนิสา  แสงทอง21270002315

พลศึกษานาย  ทิวากร  พลทองมาก21270004216

พลศึกษานางสาว  บริมาส  สีลา21270004917

พลศึกษานาย  ธงชัย  โปรดสูงเนิน21270008618

พลศึกษานาย  ปฏิภาณ  วรรณวิจิตร21270012119

พลศึกษานาย  ณัฐพงศ%  กฤตสิน21270012220

พลศึกษานาย  เกียรติกุล  ลอยศักด์ิ21270019821

พลศึกษานาย  อดิศักด์ิ  ไสไธสง21270021922

พลศึกษานาย  สุรศักด์ิ  ดอกคำ21270025323

พลศึกษานาย  ชัยณรงค%  อิงไธสง21270026824

พลศึกษานาย  สิริคุปต%  ฉอุ�มผล21270029025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 2 52331สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

พลศึกษานางสาว  นภาพร  แช�มเย็น2127003051

พลศึกษานางสาว  พลอยไพลิน  ปลัดศรีช�วย2127003482

พลศึกษานาย  สิทธิชาติ  ตระกูลรัมย%2127007003

พลศึกษานาย  ชิษณุพงศ%  นามสว�าง2127007434

พลศึกษานาย  ศุภกร  หล�อประโคน2127008815

พลศึกษานางสาว  กรรณิกา  อินชู2127010476

พลศึกษานางสาว  อรยา  ศรีดารักษ%4427001127

พลศึกษานาย  นาวีเสถียร  ดำพลงาม4827000078

พลศึกษานางสาว  นิสาชนม%  ประเสริฐศรี5027000019

พลศึกษานาย  พีระพันธุ%  ศรีผดุง50270000510

พลศึกษานาย  ผดุงศักด์ิ  โทวรรณา60270009211

พลศึกษานาย  สมภาร  ศรีผุย60270026312

พลศึกษานาย  วิทวัต  อุษาวงษ%60270028413

พลศึกษานางสาว  สุวรรณา  สะบุตรดี60270042414

พลศึกษานาย  สามารถ  ชุมพลวงศ%63270002315

พลศึกษานางสาว  ศิราวรรณ  ก�ามกระโทก63270002816

พลศึกษานาย  วิทวัส  กระทู�นันท%63270003317

พลศึกษานาย  กฤษณุ  เช้ือบุตรดี63270003818

พลศึกษานาย  พงษ%สิทธ์ิ  วงค%วิเศษ63270006419

พลศึกษานาย  ยศกร  สามิบัติ63270007520

พลศึกษานาย  สุรวุฒิ  อยู�แท�กูล63270008221

พลศึกษานาย  สุรวัตร  อยู�แท�กูล63270008422

พลศึกษานาย  วิทธิกร  บุญเผย63270010823

พลศึกษานาย  สรกานต%  จันทร%งาม63270013324

พลศึกษานาย  ปริวัตร  ป>ตายัง63270013825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 2 52432สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

สุขศึกษาและพลศึกษานางสาว  จิดาภา  เรืองประโคน0925000091

พลศึกษานาย  นิติพัทธ%  ศรีคำ6327001472

พลศึกษานาย  ป>ยะพงค%  ผลบุญ6327001493

พลศึกษานาย  อธิวัฒน%  เชียงรัมย%6327001524

พลศึกษานาย  มนตรี  กรรณรัมย%6327001535

พลศึกษานาย  สุรกานต%  ยังวุฒิกูล6327001586

พลศึกษานาย  วิทวัส  แสนนาใต�6327001647

พลศึกษานาย  ฐิติวัจน%  หามุลตรี6327001718

พลศึกษานาย  จิรวัฒน%  เพ็ชรประกอบ6427000159

พลศึกษานาย  ประพันธ%  อนุพันธ%64270006010

พลศึกษานางสาว  สุดาภรณ%  พิมพ%ผิว64270010011

พลศึกษานาย  วัชรินทร%  ช�างรัมย%64270014012

สุขศึกษานางสาว  จิรชยา  สิทโธ69260000713

สุขศึกษานางสาว  เวธกา  วิหาร69260001014

พลศึกษานางสาว  สาวิณี  นาควงศ%69270004115



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 3 53133สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุภา  สุขเสริม0757000351

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ลภัสรดา  ก�อนทอง0857000052

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จันทร%แรม  ชึรัมย%0857000193

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ปวีณา  ภักดีีนอก0857002294

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ณัฐฐินันท%  ช�างปI_น0857003605

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  พจนีย%  วิริยะกุล0857004616

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ภัทริฎา  ขยายศรี0957001617

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  สุรภา  แก�วรักษา0957001648

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  รัตติยาพร  พินโย0957003379

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  เสาวลักษณ%  เหลือถนอม09570042710

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  มาลี  อุนัยบรรณ09570046211

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  ภาวิณี  จัตุกูล17570040712

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  เบญจมาศ  สุภาษิต21570002313

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ฐิติมา  สนิทชัย21570002414

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  อัญชลี  นาบำรุง21570004315

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ชลธิชา  แดริรัมย%21570009316

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  อนัญญา  เลิศล้ำ21570010417

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ณิชกานต%  อุพลรัมย%21570013218

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  พรชวัลลักษณ%  เทียมทะนงค%21570017719

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  นันทกา  สมุธิราช21570018420

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  วนิดา  ระฆังทอง21570018821

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุลาวัลย%  แสงกระจ�าง21570020522

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ภาวินี  เมาลี21570022523

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ชลิตา  เปลี่ยนไธสง21570024724

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ศิริรัตน%  ผลาผล21570033025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 3 53234สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุจิตรา  เนตรวัน2157004361

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ณัฐรัตน%  แน�นชารี2157004832

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  รัตติยากร  สาตี2157005673

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ดาราณี  ชมชื่น2157005784

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จิราลักษณ%  ไชยสาร2157006275

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  พิชญาพร  เครือพิมาย2157006306

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  หนูกาญ  วุฒิพันธ%2157006317

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  หทัยภัทร  วันเพ็ญ2157007868

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  เกศรินทร%  ชวดเทียน2157008329

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุดารัตน%  จำเริญ21570083910

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  อมรรัตน%  จันทร%พายับ21570091111

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จุรีพร  พิเศษ21570093712

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ปวริศา  ครุฑประโคน21570098913

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาย  กฤษฎากร  สารคาม21570119414

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  อุมา  ศรคำภา21570129015

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ภัทรธิดา  ศรคำภา21570129516

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  เปมิกา  ประทุมตรี21570132717

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาย  สุวรรณ  แปGนประโคน21570162418

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาย  ภิญโญ  จันทร%อยู�จริง21570164719

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  ลัดดา  คงทันดี21570167320

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  นนทยา  เกือบรัมย%21570167621

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุพรรษา  ชินบุตร24570005422

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ป>ติพร  ธนูศิลปS40570024623

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ศรีสุดา  ชากลาง50570002524

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  ฑิฆัมพร  แผ�วพลสง56570005325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 3 53335สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาย  พินิจ  จิตสูงเนิน5657000991

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  แพรพรรณ  เหลาธนู5757002982

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  มาลินี  จันทคาม6057000863

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ประภัสสร  เปVดสกุล6357000204

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  กาญจนา  สุทธิ6357000255

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ขวัญเรือน  เอการัมย%6357000316

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  นงนุช  คนชุม6357000817

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จารุกัญญ%  เจือจันทร%6357001068

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  โชติภา  กาประโคน6357001129

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  อรญา  ยินดี63570013710

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  เบญจวรรณ  ม่ิงขวัญ63570015211

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาย  เรวัติ  ยอดงาม63570017612

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  นัทธมน  นิธุรัมย%63570019013

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุกานดา  ดาราคำ63570019114

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ปณิตา  ศรีเตชะ63570020015

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จุฑามาศ  ตึกประโคน63570021516

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  สายรุ�ง  ย่ังยืน63570022717

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  อพัชสรณ%  สันงูเหลือม63570023818

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จันทิพา  จานรัมย%63570024119

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  กรองทอง  ฉัตรทอง63570025020

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  นิตยา  แดงงาม63570025121

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  จิราภรณ%  ปIกกาสีนัง63570025622

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  กาญจนา  ชาววาปX63570025923

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  สุดาพร  เชียงรัมย%63570026824

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ณัฐธิดา  สืบเพ็ง63570027125



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 5 ช้ัน 3 53436สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  รวิวรรณ  ใบต้ังกลาง0242000071

ศิลปะ/ศิลปศึกษานาย  ขณิต  พันธ%ทุม0242000392

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  สุรดา  เต�นปIกษี0342000203

ศิลปะ/ศิลปศึกษานาย  ศราวุฒิ  เข็มโคตร0842000044

ศิลปะ/ศิลปศึกษาว�าท่ีร�อยตรี  พสิษฐพร  โสนาคา0942000725

ศิลปะ/ศิลปศึกษานาย  สุมิตร  เรียบร�อย0942000826

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  สุภัสสร  ดงประถา0942001027

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  ก่ิงกาญจน%  นรินรัมย%0942001288

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  กมลชนก  ทรัพย%แสนยากร1742000279

ศิลปะ/ศิลปศึกษานาย  ประเสริฐ  พรมหงษ%21420000210

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  ธิดารัตน%  เรืองกล�า21420007611

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  รพีพร  ชัยธงรัตน%21420015112

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ปราณีต  บุตรดี63570030013

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นาง  บุบผา  อินทรีย%63570030514

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  สุนิสา  อ�อนแก�ว64420001815

ศิลปะ/ศิลปศึกษานาย  อนุชิต  อินไธสง69420000216

ศิลปะ/ศิลปศึกษานางสาว  ธนาภรณ%  นิสสัยดี69420000917

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  เอมประภา  ศรีโคตร69570009418

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ญาณิดา  ถนัดหมอ69570013119

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  นที  ประสงค%69570049020

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  ภัทรียา  เทพรักษ%71570005221

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล…นางสาว  พิสุทธิณี  โสตะพราหมณ%77570023222

ศิลปะ/ศิลปศึกษานาย  ฐาปกรณ%  ชัยอินทร%78420000423



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 1 61537สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

การเงิน/การบัญชีนางสาว  กชพร  ราชธรรมมา0260000191

การเงิน/การบัญชีนางสาว  นลินี  ตระสินธุ%0260000942

บรรณารักษ*นางสาว  ศริณยา  แพรงาม0359000203

บรรณารักษ*นางสาว  บุษบา  ชินโคตร2159000294

บรรณารักษ*นางสาว  สุชาดา  โกยรัมย%2159000405

การเงิน/การบัญชีนาย  อรรณพนะอินทร%  เอียงกระโทก2160000366

การเงิน/การบัญชีนางสาว  นิศรา  บุญมามอญ2160001177

ธุรกิจศึกษานางสาว  ศาสนันท%  พวงขจร5063000298

ประถมศึกษา/การประถมศึกษานางสาว  นิษา  สิงห%โค6056000929

ประถมศึกษา/การประถมศึกษานางสาว  ลัดดาวัลย%  อินทร%สำราญ60560012410

ประถมศึกษา/การประถมศึกษานางสาว  กัญญ%พัสวี  ทองอำพันธ%63560001811

การเงิน/การบัญชีนางสาว  ลำเพย  ชัญถาวร63600002112

ประถมศึกษา/การประถมศึกษานางสาว  ภสินี  ปIQนตระกูล64560001813

การเงิน/การบัญชีนางสาว  เบญจมาศ  โกยชัย69600007514

การศึกษาพิเศษนางสาว  ละออ  เรือนพิมพ%78680008015

การศึกษาพิเศษนาง  ฐิติมา  ทวีสุขเสถียร78680041016

การศึกษาพิเศษนางสาว  สุชาดา  เหล�าหุ�ง78680044617

กายภาพบำบัดนางสาว  วรรณิดา  ไม�สูงดี78710002018

กายภาพบำบัดนางสาว  จิตสุรางค%  วงษาจันทร%78710022319

เเพทย*แผนไทยนางสาว  กันยารัตน%  คชเศียรสืบ78740027520

เเพทย*แผนไทยนางสาว  ญานิกา  อุทัยเลี้ยง78740069321

เเพทย*แผนไทยนางสาว  จิราภรณ%  คณะกุล78740079422

เเพทย*แผนไทยนางสาว  สุภาพร  ทองคำ78740082423

เเพทย*แผนไทยนางสาว  จริญชา  อ�อนหางหว�า78740096724



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 2 62138สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุดาลักษณ%  ผมทอง0814000691

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุพัตรา  สุภาพ0814000842

วิทยาศาสตร*นางสาว  นันท%นภัส  ผุยโพนทัน0814001613

วิทยาศาสตร*นางสาว  รุจจิรา  บุดดาวัน0814001664

วิทยาศาสตร*นางสาว  ป>ยธิดา  ฤทธิรณ0814002305

วิทยาศาสตร*นางสาว  ภรทิพา  บุราณผาย0814002476

วิทยาศาสตร*นางสาว  ลลิตา  บำรุง0814002487

วิทยาศาสตร*นางสาว  สิริกานต%  ดวงดี0814002838

วิทยาศาสตร*นางสาว  เบญจมาศ  เหลารินทร%0814002889

วิทยาศาสตร*นางสาว  เกศศริ  อะพรรัมย%08140029010

วิทยาศาสตร*นางสาว  อรณิชา  วาหะมงคล19140002011

วิทยาศาสตร*นาง  ดวงใจ  ดาโสม21140004612

วิทยาศาสตร*นางสาว  ยุภาวดี  ปะนามะทัง21140007213

วิทยาศาสตร*นางสาว  นัทธมน  ปริโต21140009314

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุพัตรา  บุญสด21140011815

วิทยาศาสตร*นางสาว  เปรมฤทัย  ละเอียด21140013916

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุภาพร  รสหอม21140017417

วิทยาศาสตร*นางสาว  วันเพ็ญ  พลาหาญ21140019018

วิทยาศาสตร*นางสาว  นิลาวัณย%  จีนเกา21140019919

วิทยาศาสตร*นางสาว  เสาวณีย%  สายบุตร21140020020

วิทยาศาสตร*นางสาว  มาณี  หลวงเจริญ21140035821

วิทยาศาสตร*นางสาว  น้ำอ�อย  เจียมจิตร%21140036122

วิทยาศาสตร*นางสาว  อุบลทิพย%  เสาทอง21140036223

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุภาวรรณ  แสนเดช21140058424

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุพัตตรา  สุขจิตร21140064025



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 2 62339สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*นาง  ปนิดา  กมลรัมย%2114006441

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุวนันท%  ภูเงิน2114006482

วิทยาศาสตร*นางสาว  อังคณา  จำปาหอม2114006703

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุภัทตรา  คนชุม2114007524

วิทยาศาสตร*นางสาว  ปIทมา  แท�นกระโทก2114007735

วิทยาศาสตร*นางสาว  สิริญากรณ%  โพธิ์กลาง2114008026

วิทยาศาสตร*นางสาว  มาริสา  จันทร%สิงขะ2114008367

วิทยาศาสตร*นางสาว  สุกัญญา  ศิลปIกษา2114008818

วิทยาศาสตร*นางสาว  วาสินี  นวลสุธา2114009049

วิทยาศาสตร*นางสาว  นนทิยา  อนาถเนตร21140093110

วิทยาศาสตร*นางสาว  พิชญาภัค  นงเยาว%21140093611

วิทยาศาสตร*นางสาว  วิจิตร  พูนเพ่ิม21140099412

วิทยาศาสตร*นาย  ชณวุฒิ  โค�นถอน21140120313

วิทยาศาสตร*นาย  ศรีปIญญา  ว�องไว21140121314

วิทยาศาสตร*นางสาว  กนกวรรณ  จันทร%แก�ว21140123515

วิทยาศาสตร*นาย  เจษฎา  ดูมา21140125416

วิทยาศาสตร*สิบเอก  กฤษกร  อนันมา21140127417

วิทยาศาสตร*นาย  พีระภัทร  ขวัญกระโทก21140128018

วิทยาศาสตร*นางสาว  ทิพยาดา  ธีรฐานกิจ30140005919

วิทยาศาสตร*นางสาว  จุฑารัตน%  คงบัว30140009120

วิทยาศาสตร*นาย  ธวัชชัย  หวั่นไธสง30140009221

วิทยาศาสตร*นางสาว  ดิศรินทร%  พยัฆกุล31140001422

วิทยาศาสตร*นางสาว  หัถยา  อ�อนรัมย%31140001623

วิทยาศาสตร*นางสาว  รัศมี  สุขผดุง57140054924

วิทยาศาสตร*นาย  ไกรสิทธ์ิ  แก�วหานาม63140011425

วิทยาศาสตร*นางสาว  นุชรินทร%  สาระปIญญา69140002626



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 2 62339สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*นางสาว  ธนพร  สนโสก69140005027

วิทยาศาสตร*นาย  วัชระ  บุญเจริญ69140006228



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 3 63140สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ธนาพร  ประสงค%ทรัพย%0215005231

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กฤตลักษณ%  อินนอก0915001102

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ประนอม  ดวงศิล0915001173

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นภัสสร  พิมพ%แก�ว0915001664

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วลิดา  เสาะรัมย%0915001735

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อภิชญารัตน%  ช�วยรัมย%0915002266

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรอนงค%  บุญดี0915004277

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เบญจมาศ  ผลบูรณ%0915004688

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐกฤตา  ลาภสาร0915005349

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิมพ%ลดา  ไชยอินทร%09150053510

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุชัญญา  คำหอม09150056611

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัตนาภรณ%  สีดาสมา09150062412

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เพชรรัตน%  ม่ังค่ัง09150063013

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กนกวรรณ  บุตรตาราช09150063214

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิริวรรณ  ทองคำพัด09150065315

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จันทิรา  สีดาสมา09150070516

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิติวรดา  เทียบทอง09150071317

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลัดดาวัลย%  นงประโคน09150074118

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พูนสุข  นงประโคน09150074219

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มัจฉา  โพธิรัตน%09150076520

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พรสวรรค%  มะลิวัลย%09150088521

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภารวี  เทียมศักด์ิ09150095122

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  กิตติพงษ%  จันทร%แจ�มภพ09150099823

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปุณยาพร  ปุยะติ09150107124

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  ฉวีวรรณ  เพชรเลิศ09150120325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 3 63241สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พรวิมล  สุขเดิม0915012291

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กัญชัญส%ชญาญ%  ปลงรัมย%0915012952

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ประเสริฐ  ศรีนางรอง1115001053

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นัฏกานต%  บุ�งทอง1615000584

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุนิสา  เชิญรัมย%1615000795

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพัตรา  กำรัมย%1615000826

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิริพร  วัฒนกุล1615000887

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มณทิชา  น�อยถนอม1615001048

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิติพร  เฉลิมพาล1615001129

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รัตนาภรณ%  แสงกล�า16150011310

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุวัตชา  จีนสันเทียะ18150002711

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พิมพ%ชนก  จงกลกลาง18150006412

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิสาชล  ยังประสงค%19150010713

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชลธิชา  รอดชมภู21150007814

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชลกร  แจ�งกูล21150013015

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ปรินทร%  ยอดสวัสด์ิ21150013216

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิภา  แก�วสมุทร21150022817

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปวีณ%สุดา  เพชรทองกลม21150023218

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นารีรัตน%  รอบแคว�น21150023719

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  เดวิทย%  ทิศกำเนิด21150024920

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  พิทยา  บาริศรี21150032621

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กุลธิดา  กุฎYษี21150036222

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  รุ�งอรุณ  พงษ%พันนา21150039223

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปIทมาวัลย%  พรมดอนกลอย21150040824

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  นิภาพร  ป>ตรัมย%21150041325



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 3 63342สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จิราพร  ทาหาญ2115004331

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อารียา  พันวัน2115005112

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณิชาภัทร  เจริญรัมย%2115005493

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  จีรานุช  อ�อนตรี2115006034

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ณัฐวุฒิ  ศรีวิเศษ2115006315

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศุภาพิชญ%  เรืองจำรัส2115006556

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เปรมฤดี  หม่ืนสีพรม2115007207

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุธาสินา  เดชพลกรัง2115007838

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ลัดดาวัลย%  หลอมพลทัน2115008569

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณนฑิฌา  บุญภูมิ21150088210

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิไลวรรณ  ภาสดา29150022611

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชลธาร  เทียมพล29150036612

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชลิตา  โพธิ์แสงดา29150045913

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  พรแก�ว  กังขอนนอก31150007814

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิรินภา  เสทียนรัมย%31150012315

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  สนธยา  พ่ึงประสพ31150012416

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  อรพรรณ  กล�าหาญ43150008717

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  นัสบดี  อ�อนสา43150009918

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุพรรษา  วิชาเฟ[Qอง51150017119

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศุภากร  จิราทองนอก56150022420

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อุดร  ลุตะภาพ60150014021

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  รวิษฎา  สงกูล60150036422

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ชนนิกานต%  สอนสิทธิ์60150046423

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิชุดา  สบู�รัมย%60150047124

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มลฤดี  เสาเปรีย60150048825



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 3 63443สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ตรีเพชร  ทรัพย%เจริญ6015004891

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สโรชา  วันจันทึก6015005042

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อภิญญา  เรียนไธสง6015005163

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ศิริกัลยา  พันทะกัน6015006444

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  เทียนนภา  ชาญวาทิก6015007125

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นิศารัตน%  วรรณา6415000516

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นฤทัย  วงษ%สุวรรณ%6415001807

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อาภา  ศรีศิริงาม6415002278

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นริศรา  ธุสาวัน6415002409

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  สุดารัตน%  บุญศรี69150003610

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ดวงฤทัย  ทำนา69150005211

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อภิษฎาพัศศ%  กล�วยสุข69150015312

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  มานิตา  มิสา69150018013

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  นันทนา  มาตรเลิง69150022414

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ภัทรลดา  มะเรืองศรี69150026015

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  เกียรติภูมิ  งุ�นทอง69150031116

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วรารักษ%  หรีกประโคน69150036217

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ปาริฉัตร  สมานงาม69150043518

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาง  อรุณรัตน%  ขยันชุมนุม69150043719

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  อรนุช  เชิดชีวี69150045320

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ฐิติรัตน%  อุทธบูรณ%69150047621

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  ณัฐพร  สร�อยทอง69150060922

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนาย  ธีรนัย  เรืองจำรัส69150065223

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กนกวรพรรณ  ดอกพะยอม69150065824

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  บัณฑิตา  ถินวิสัย69150080425

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  วิลาวัลย%  พรมชุม69150091626



ชื่อ - สกุลเลขประจำตัวสอบ

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบ ภาค ก และ ภาค ข

กลุ�มวิชา หรือทาง หรือวิชาเอกท่ี

(แนบท�ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย*  เขต 1   ลงวันท่ี  21  มกราคม  2565)

ห�องสอบท่ี หมายเลขห�องอาคาร 6 ช้ัน 3 63443สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย*

ในการสอบแข3งขันเพ่ือบรรจุและแต3งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ เป5นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน3งครูผู�ช3วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป: พ.ศ. 2564

วิทยาศาสตร*ท่ัวไปนางสาว  กชพร  อ่ิมเอิบ69150092727


