
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีข ันธ์ เขต ๑ 
เรื่อง ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธี้และไม่มีสิทธิ, เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราฃการทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ตามที่ สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ ์ เขต ๑ ประกาศรับสมัคร 
บ ุค ค ล เพ ื่อ ส ร รห าแ ล ะ เล ือ ก ส ร ร เป ็น พ น ัก งาน ร าฃ ก าร ท ั่ว ไ ป  ก ล ุ่ม งาน บ ร ิห าร ท ั่ว ไ ป  ตำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ์ เขต  ๑ จำน วน  ๑๓ อ ัต ร า  โด ยก ำห น ด  
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ -  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕: ต ั้งแต ่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๕ .๐๐ น. (เว ้นว ันหยุดราชการ) 
โดยย ื่นและขอรับใบสม ัครด ้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นั้น

บ ัด น ี้ การร ับสม ัครบ ุคคลเพ ื่อ เข ้าร ับการสรรห าและเล ือกสรรเป ็นพน ักงานราขการท ั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีข ันธ์ เขต ๑ 
ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครตามเอกสารหลักฐาน 
เร ีย บ ร ้อ ย แ ล ้ว  จ ึง ข อ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ซ ื่อ ผ ู้ม ีส ิท ธ ิ, และไม ่ม ีส ิทธ ิ, เข ้า ร ับ ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ เล ือ ก ส ร ร เป ็น  
พ น ัก ง า น ร า ข ก า ร ท ั่ว ไ ป  กล ุ่มงานบริหารท ั่วไป ตำแหน ่งคร ูผ ู้สอน ส ังก ัดส ำน ักงาน เขตพ ื้น ท ี่การศ ึกษ า 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต๑ ตามบัญชีรายซื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ, เข ้ารับการสรรหา 
และเลือกสรรทุกรายทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. รายซื่อผู้มีสิทธี้และไม่มีสิทธิ้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (สอบข้อเขียน)
รายละเอ ียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
ให้ผู้มีสิทธึ๋สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันเสาธ์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีข ันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา รายการ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) ๕๐ คะแนน

๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
(การสอบข้อเขียนแบบปรนัย) ๕๐ คะแนน

๓. ให้ผู้สมัครตรวจสอบ ซ่ือ - ซื่อสกุล รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ วิขาเอกที่สมัครสอบ 
หากพบข้อผิดพลาดไม่ตรงกับเอกสารที่สมัคร ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีข ันธ์ เขต ๑ ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

/ ๔. การแต่งกาย...



๔. การแต่งกาย และสิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ
๔.๑ การแต่งกาย สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี สีขาวหรือสีดำ แขนส้ัน ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีปกและกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบวั และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ ไม่มีเย็บระบายเป็นขั้นๆ และสวม 
กางเกงวอร์มขายาวสีสุภาพ อนุโลมให้มีแถบต้านข้างหรือมีโลโก้ได้ สวมรองเท้าแตะ ห้ามสวมถุงเท้าห่รือถุงน่องเด็ดขาด 

ผู้เข้าสอบสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหูต้องรวบให้เรียบร้อยด้วยหนังยาง
รัดผมแบบเรียบ

สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาว และ/หรือ 
ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่มีเครื่องประดับ) ติดไว้ต้านหลัง

สตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง แขนส้ัน (สีสุภาพ) ไม่มีลวดลาย ไม่มีกระเป๋า 
ไม่มีกระคุม โบวั และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนชุด และไม่มีเย็บระบายเป็นขั้นๆ

๔.๒ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามสอบ และปฏิบัติตนตามมาตรการปืองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.๓ บัตรประจำดัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออก 
โดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร

๔.๔ ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
๔.๔ เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 

ระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงก่อนการสอบ ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ายแสดงผล 
การตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น 
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร โดยต้องระบุวัน และเวลา 
ในการตรวจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เอ ทั้งนี้ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A๔ ส่งให้ 
พ สนามสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศีกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 

พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

๔.๑.๑ ควรไปถืงสนามสอบอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง เพื่อตรวจคัดกรองบีองกันความเสี่ยง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.๑.๒ ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบความพร้อมของบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 
บัตรประจำตัวประซาขน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับ 
ผู้สมัคร และเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.๑.๓ ตรวจรายซ่ือห้องสอบของตนเองจากแพนผังห้องสอบ และรออยู่ในบริเวณสนามสอบน้ัน 
๔.๑.๔ หากหารายซื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลาง

ประจำสนามสอบทันที
๔.๑.๔ หากทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานกรรมการกลางประจำ 

สนามสอบ เพื่อขออนุญาตออกใบแทน เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
/ ๔.๑.๖ ห้ามนำตำรา...



๓

๕.๑.๖ ห ้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการคำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน 
กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้โดนำเข้ามาในห้องสอบ จะถือ 
ว่ามืเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุต ิการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด 
เวลาทำข้อสอบ และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ค ุมสอบ 
จะไม่รับฝากสิ่งของใดๆ หากเก ิดการสูญหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีข ันธ์ เขต ๑ 
จะไม่รับผิดขอบใดๆ ทั้งสิ้น

๕:.๒ ก่อนเวลาสอบ
๕:.๒.๑ ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกำกับห้องสอบกำหนดให้ 
๕:.๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประขาขน 

หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราฃการที่มืรูปถ่ายที่แสดงว่าเปีนบุคคลเดียวกับผู้สมัครต่อกรรมการกำกับห้องสอบ 
๕:.๒.๓ รับแจกกระดาษคำตอบและแบบทดสอบจากกรรมการกำกับห้องสอบ หากมี 

รอยฉีกขาด ให้รืบแจ้งกรรมการกำกับห้องสอบ
๕:.๒.๔ ห้ามผู้เข้าสอบทำข้อสอบก่อนไต้รับสัญญาณให้ลงมือสอบ 
๕.๒.๕: อ่านคำแนะนำ คำขี้แจงทั่วไป และตัวอย่างในการตอบที่คำขี้แจงต้านหน้า 

แบบทดสอบ ให้ขัดเจนก่อนลงมือทำข้อสอบ
๕.๒.๖ เชื่อพิงและปฏิบัติตามคำสั่ง และข้อแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบ

โดยเคร่งครัด
๕.๓ ในเวลาทำการสอบ

๕.๓.๑ เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อไต้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับห้องสอบ 
๕.๓.๒ ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามืไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ 

ไม่ขัดเจน ให้รีบแจ้งกรรมการกำกับห้องสอบทันที เพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
๕.๓.๓ ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับห้อง 

สอบ รวมทั้งระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ
๕.๓.๔ ลงลายมือชื่อผู้เข ้าสอบตามแบบที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร 

สอบ และบัตรประจำตัวประขาขน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราฃการที่มืรูปถ่ายที่แสดงว่าเปีนบุคคล 
เดียวกับผู้สมัครต่อกรรมการกำกับห้องสอบ

๕.๓.๕ ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบ และให้อยู่ทำข้อสอบ 
จนกว่าจะหมดเวลาทำแบบทดสอบของแต่ละวิขา

๕.๓.๖ หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ 
วิชาใด ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีใด หรือให้บุคคลอื่นกระทำการให้ เมื่อไต้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริง ถือว่าสอบตก 

๕.๔ หลังเวลาสอบ
๕.๔.๑ หากยังมืการสอบวิขาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยูในบริเวณสนามสอบ 

หรือไม,ไกลจากสนามสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการลอบ
๕.๔.๒ เมื่อหมดวิขาสอบในวันนั่น ควรสำรวจรายการสิ่งของที่นำมาให้ครบก่อนกลับที่พัก

ประกาศ ณ วันที่ 2> สิงหาคม พ .ศ .๒ ^ ๕

-------  (นายมงักรแกว้ ดรณุศึลบ ี)
ผูอานวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ'ๅปร*;ถมศึกษาประจวบดรีขันธ์ เขด ๑



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิ, เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสืกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมสืกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกประถมคีกษ'า
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ขื่อ นามสกุล สถานที่สอบ

1 01001 นางสาว บุญล้อม เกตุเตี้ย รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 01001 - 01005
2 01002 นางสาว ซสิตตา คำเขียว ห้องสอบท่ี 1 อาคารธารบุษป็ (อาคาร MEP)
3 01003 นางสาว จิณผ์ณณัซ บรรลือศักดิ, ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 01004 นางสาว วรรลดา เยื่อใย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 01005 นางสาว อุทุมพร ก่ิงทอง

____________________________________________ ร



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้ไม่มีสิทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมสืกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกประถมสืกษา
ที, รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 01006 นางสาว อรอนงค์ พร้อมอุดม ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศ ข้อ 2.2 2)
ร



เอกสารแนบท้ายประกาศ ร )

บัญชีรายซื่อผู้มืสิทธิ้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีก'ษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกปฐมวัย
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

1 02001 นางสาว อัญขรี ประสงค์ รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 02001 - 02025
2 02002 นางสาว ดุจเดือน ยิ้มใย ห้องสอบท่ี 2 อาคารธารบุษฟ้ (อาคาร MEP)
3 02003 นางสาว สุพัตรา หอมสนิท ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 02004 นางสาว โสภา มั่นแร่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 02005 นางสาว ภิรมพร สุวรรณโกตา
6 02006 นางสาว จีรวรรณ แพรใหญ่ รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 02026 - 02033
7 02007 นางสาว ชุติมา ก่ิงสุข ห้องสอบที่ 10 อาคารธารบุษฟ้ (อาคาร MEP)
8 02008 นางสาว พรพรรณ ดอกจันทธ์ ช้ัน 3 ห้อง 734 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
9 02009 นางสาว สุดารัตน์ เมืองเล็ก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 02010 นางสาว วัฃรินทธ์ รัศมีเพ็ญ
11 02011 นางสาว อารดา แน่นแคว้น
12 02012 นางสาว เบญจวรรณ มะเจี่ยว
13 02013 นางสาว ณ'ฐนิ1ซา พาสู่บุญ
14 02014 นางสาว ปัญจมา อบรมย์
15 02015 นางสาว วสุภัค หมื่นราม
16 02016 นางสาว อุไรรัตน์ ชุ่มเชื้อ
17 02017 นางสาว อัซราพร กำบัง
18 02018 นางสาว ขวัญจิรา จันทร์เทศ
19 02019 นางสาว รัตนาภรณ์ แสนสุข
20 02020 นางสาว นฤมล สุวรรณประทุม
21 02021 นางสาว ศรีวรรณ บุญกอง
22 02022 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนิฏฐา ตั้งอรุณ
23 02023 นางสาว ชมพูนุท จันทร์แก้ว
24 02024 นางสาว เข'ษฐธิดา สุขก่ํา
25 02025 นาง นฤมล ประสพโชค



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การดีก'ษาประถมดีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การดีกษาประถมดีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกปฐมวัย
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

26 02026 นางสาว ปาริซาต ใจเสงี่ยม
27 02027 นางสาว อารียา ผลไม้
28 02028 นางสาว สุภัทรา จำปาทอง
29 02029 นางสาว มาริษา เย็นใจ
30 02030 นางสาว พัชริบทร์ แก้วรัก
31 02031 นางสาว พรพรรพ กลั่นเสนาะ
32 02032 นางสาว สุภาวดี ปลอดโปร่ง
33 02033 นางสาว สุมพฑา เสาเขียว

๙
L^



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเบ็เนพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกภาษาไหย
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

1 03001 นางสาว วราภรณ์ นิยะมะ รหัสประจำดัวผู้สมัครสอบ 03001 - 03015
2 03002 นางสาว ปภาวี คงสนิท ห้องสอบท่ี 1 อาคารธารบุษป (อาคาร MEP)
3 03003 นางสาว อภิชญา หล่อทอง ช้ัน 2 ห้อง 721 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 03004 นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมแสง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 03005 นางสาว ทิพย์ดอกคูณ ผิวเงิน
6 03007 นางสาว นฤมล พวงทิพย์
7 03008 ว่าที่ ร.ต.หญิง แพรพรรณ เหรียญทอง
8 03009 นางสาว วรรณวิไล ลิ้มศรีมงคล
9 03010 นาย พีระรักษ์ แสงกำดัด
10 03011 นางสาว หนี่งฤทัย ศรีสุวรรณ
11 03012 นางสาว ธิดาพร พุ่มสุวรรณ
12 03013 นางสาว สมฤทัย รมอ่อง
13 03014 นางสาว ศึริ,พร ฉุยฉาย
14 03015 นางสาว จุไรรัตน์ ดิษฐวงศึ

/



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้ใม่มีสิทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การดีกษาประถมดีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การดีกษาประถมดีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกภาษาไทย



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มืสิทธิ้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอบ 

ลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิขาเอกคณิตศาสตร์
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

1 04001 นางสาว เบญจรัตน์ ทรายละเอียด รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 04001 - 04025
2 04002 นางสาว พัดขา ทรัพย์สิน ห้องสอบท่ี 3 อาคารธารบุษป็ (อาคาร MEP)
3 04003 นางสาว รัตนาภรณ์ สาวะรีย์ ช้ัน 2 ห้อง 723 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 04004 นางสาว วาสนา เพชรจำรัส อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 04005 นางสาว ข่อผกา ใจอุ่น
6 04006 นางสาว พิซญาภา บัวขาว รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 04026 - 04030
7 04007 นางสาว เกศษพี กำบัง ท้องสอบที่ 11 อาคารธารบุษป๋ (อาคาร MEP)
8 04008 นางสาว รุจิรา เผ่าพงศ์ ช้ัน 3 ห้อง 735 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
9 04009 นางสาว ญาณิศา แซ่เตียว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 04010 นางสาว ไอลดา อรยิ้ม
11 04011 นางสาว กมลพร แตงพลับ
12 04012 นางสาว รักษพาลี เนียมรอด
13 04013 นางสาว วิมลวรรณ เกตุทอง
14 04014 นางสาว นวพร เคนอ่อน
15 04015 นางสาว ดารารัตน์ ศรีถม
16 04016 นางสาว พิมพ์ลดา เรียงแหลม
17 04017 นางสาว นิรมล พลับใหญ่
18 04018 นางสาว วนิดา เอี่ยมสอาด
19 04019 นางสาว จารุวรรณ อาวาศ
20 04020 นางสาว ศคีธร ทองหญีต
21 04021 นางสาว ศศิกาญจน์ ปานน้อย
22 04022 นางสาว สุจิตรา แสงขำ
23 04023 นางสาว สินิทรา บุญฤทธิ้ภักดี
24 04024 นางสาว ณัฐกาบตํ กรรณสูตร
25 04025 นางสาว นัทธมน น่วมไข่ ____________________________________________ <บั



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอบ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมคีกษ■ าประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีก,ษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกคณิตศาสตร์
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

26 04026 นางสาว ดนูนารถ คีลปรัศมี
27 04027 นาย อมฤทธิ๋ แสบกองแก้ว
28 04028 นางสาว วริศรา อุทัยธรรม
29 04029 นางสาว ป็ยะณัฐ นำเจริญ
30 04030 นางสาว แอนนา นวมสุข



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีราย'ซื่อผู้มีสิ,ทธิ้เ'ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปีนพ'นักงา'นรา'ชกา,ราต้ัว'Vป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การดีกษาประถมคีกษาประจว'บคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขต,พื้นที่การดีกษ'าประถมคีก1ษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ท่ี รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

1 05001 นางสาว กนกรัตน์ ช่วยรัตแก้ว รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 05001 - 05025
2 05002 นางสาว สวรรยา แซ่จัน ห้องสอบที่ 4 อาคารธารบุษฟ้ (อาคาร MEP)
3 05003 นางสาว กฤติยา จอมคำ ช้ัน 2 ห้อง 724 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 05004 นางสาว ศุภจิตรา เกิดศิริ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 05005 นางสาว อรอนงค์ รอดรักษาทรัพย์
6 05006 นางสาว ธัญลักษณ์ เพชรนํ้าหนี่ง รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 05026 - 05044
7 05007 นางสาว เทวิการ์ สมิงปราบ ห้องสอบที่ 11 อาคารธารบุษป็ (อาคาร MEP)
8 05008 นางสาว ขจรศรี อินเต้ ช้ัน 3 ห้อง 735 โรงเรียบอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
9 05009 นางสาว อัจฉราพรรณ มหานิตย์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 05010 นางสาว ซนัฐปภา ปะติเพนัง
11 05011 นางสาว สุกัลยา อยู่คำ
12 05012 นางสาว จารุวรรณ ล้ิมสกุล
13 05013 นางสาว ณัฐธิดา เตียงตั้ง
14 05014 นางสาว วรรณิกา ทองชัยเดช
15 05015 นางสาว ภัทรศยา วุฒิพงค์วรากร
16 05016 นางสาว วิรันดา บุญนาเจียม
17 05017 นางสาว กมลทิพย์ พึ่งพงษ์
18 05018 นางสาว มาริสา ลลิตมงคล
19 05019 นาย ศิรวิทย์ นกะพันธุ
20 05020 นางสาว สุดารัตน์ ดาวเรือง
21 05021 นางสาว เพชรรัตน์ สังข์ทอง
22 05022 นางสาว นฤมล ซวงศ์วัฒนา
23 05023 นางสาว ซนาธิป จ*องาม

24 05024 นางสาว ภัทรวดี ธูปกลาง
25 05025 นางสาว กนกอร ทองมี



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีราย'ซื่อผู้มีสิทธ้ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปีนพ'นักงาน,รา'iชการ'ท่ัวไ.'ป 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมสิกษาประจวบคีรีขันธ์ เ,ขต 1 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิกษวประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
วิชาเอกภาษาอ ังกฤษ __

ท ี่ รหัสประจำตัว 
ผู้สอบ

คำนำ 
หน้า

ชื้อ นามสกุล สถานที่สอบ

26 05026 นางสาว หน่ึงฤดี ศรีสุวรรณ
27 05027 นางสาว วิจิตรา กลั่นเงิน
28 05028 นางสาว สิริพา ‘ช้าง”นา
29 05029 นางสาว จุฑามาศ ไทยเดิม
30 05030 นางสาว กาญจนาพร ถมป้ทม่
31 05031 นางสาว นพวรรณ ทิพย์สมบต
32 05032 นางสาว นุวดี กมลงาม
33 05033 นางสาว อัญซิสา แก้วประหลาด
34 05034 นางสาว ดุจฤต นามประกอบ
35 05035 นางสาว นิพาภรพิ ใหญ่กว่าวงศ์
36 05036 นางสาว สุวรรณี มณีโชติ
37 05037 นางสาว กรรพิกา สุขสาลี
38 05038 นางสาว ศสิวิมล นิลตำ
39 05039 นางสาว ณัฏฐ์พัซร์ คงซะวัน
40 05040 นางสาว ศสิธร นาวารัตน์
41 05041 นางสาว นัจนันท้ รัศมี
42 05042 นางสาว ประภัสสร ปลีฟ้ก
43 05043 นางสาว ชลลดา เผื่อนเพาะ
44 05044 นางสาว พัฐริกา เชื้อเมืองพาน

_________________________________________๘ _



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีราย1ซื่อผู้มีสิ,ทธ๋ึเ'ข้ารับการสรรหาและเลือกสรร!.ปี'นพ'นักงาน,รา'!ช!การ'ท่ัวไ,ป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การดีกษาประถมคีกษวประจว'บคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การดีก'ษาประถมดีถษวประจรษคีรีขันรี เขต 1 ลงรันท้ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกสังคมดีกษา
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ชื่อ นามสกุล สถานที่สอบ

1 06001 นางสาว จุฑามาศ อินทอง รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 06001 - 06025

2 06002 นางสาว พัฐกานต์ เกตุรักษา ห้องสอบท่ี 5 อาคารธารบุษปี (อาคาร MEP)

3 06003 นางสาว จันทิพย์ ต้ินฮง ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 06004 นางสาว มณฑกาญจน์ เพขรซุม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 06005 นาย คมสันต์ ดวงสิริ
6 06006 นางสาว จรรยาภรณ์ สิงห์เล็ก รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 06026 - 06043
7 06007 นางสาว นิศารัตน์ สอนตะโก ห้องสอบที่ 6 อาคารธารบุษฟ้ (อาคาร MEP)
8 06008 นางสาว ฑิมพิกา พันธ์ดี ช้ัน 2 ห้อง 726 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
9 06009 นางสาว ศศิวิมล มากมูล อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 06010 นางสาว ทวีติยา อินทนู
11 06011 นางสาว หัทยา จีนแพ้ว
12 06012 นางสาว พัซริพร บุญพงษ์
13 06013 นางสาว วิจิตรา เทียนสมบูรณ์
14 06015 นางสาว รมยรัตน์ ประกอบชาติ
15 06016 นางสาว สุทธาสินี แตงโสภา
16 06017 นางสาว อนงค์ เปียมสกุล
17 06018 นางสาว ปณิตา ยังสุนิตย์
18 06019 นางสาว สิริยา เมืองนก
19 06020 นางสาว ซลิดา คงปล้อง
20 06021 นางสาว ปนัสยา โหมงโก้
21 06022 นางสาว ญาธิดา ทิพรัตน์
22 06023 นาย สุ'วัฒน์ พรหมศรียา



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสืกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกสังคมสืกษ'า
ท่ี รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ขื่อ นามสกุล สถานที่สอบ

23 06024 นางสาว สุขาดา ช่างสี
24 06025 นางสาว บุษบา บัวเจริญ
25 06026 นาย นิติกร คำหริ่ง
26 06027 นางสาว มัทธนา นาคประดับ
27 06028 นาง ธวัลรัตน์ ใจบุญ
28 06029 ว่าที่ ร.ต.หญิง นภัทร์ ตรีสุวรรณ
29 06030 นาย ขัยพร ชลภาพ
30 06031 นางสาว อริศรา อ่อนดีกุล
31 06032 นางสาว ข่อสัดดา นารินทร์
32 06033 นางสาว ป็ยธิดา จงศรี
33 06034 นางสาว ภัสราภรณ์ บุตรรักษ์
34 06035 นางสาว วราพรรณ บุญถึก
35 06036 นางสาว หฤทัย รักธรรม
36 06037 นางสาว สุภาภรณ์ (อ 

ใ? CPร
ึ

37 06038 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิซญาภา ดีแย้ม
38 06039 นางสาว ศุจินันท์ ขำสวัสดิ้
39 06040 นาง เบญจมาศ หีดตุ้น
40 06041 นางสาว ฐิตินันท์ คีลปี
41 06042 นาย กฤดาการ บวรมงคลไพบูล
42 06043 นาย เมธี นิลคลํ้า



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้ไม่มีสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมสืกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกสังคมสืกษา
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 06014 นางสาว ศุภลักษณ์ ช่างกลั่น เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องตามประกาศ



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีราย'ซื่อผู้มีสิ'ทธี้เ'ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็,นพนักงาน'รา'iชเการ'ท่ัวไ'ป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกพาประถมคีกพาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกพาประถมคีกพาประจวนคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ท่ี รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำน่า 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

1 07001 บาย อภิสิทธิ้ เพ็ซรศรี รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 07001 - 07025

2 07002 นางสาว สุภาณี ทองบำรุง ห้องสอบท่ี 7 อาคารธารบุษป๋ (อาคาร MEP)

3 07003 นาย รัชระพงษ์ ชูซิต ขัน 3 ห้อง 731 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
4 07004 นางสาว นริศรา แก้วจำรัส อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 07005 นางสาว สุนิสา ชื่นอารมณ์
6 07006 นางสาว สุกัญญา มาหนองโดน รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 07026 - 07050
7 07007 นางสาว ปวิตรา แสงสูง ห้องสอบที่ 8 อาคารธารบุษป (อาคาร MEP)
8 07008 นาย พงศ์เทพ สมานอารี ช้ัน 3 ห้อง 732 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
9 07009 นางสาว ปปิตา ธนากรเลิศ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 07010 นางสาว ฐิติพร แก้วตุ้ม
11 07011 นางสาว นพมาส ทองทา รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 07051 - 07075
12 07012 นางสาว กิ่งแก้ว บุญเก่า ห้องสอบท่ี 9 อาคารธารบุษป๋ (อาคาร MEP)
13 07013 นางสาว กุ้งนาง โคกอ่อน ช้ัน 3 ห้อง 733 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
14 07014 นางสาว นภาพร รัตนกุลวดีวงศ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15 07015 นางสาว ปิสรา ลํ้าเลิศ
16 07016 นางสาว ฐิติมา คงเรียน รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ 07076 - 07084
17 07017 นางสาว อินธิรา คมชำ ห้องสอบท่ี 10 อาคารธารบุษบํ (อาคาร MEP)
18 07018 นางสาว สุปิษา ใกล้ชิด ช้ัน 3 ห้อง 734 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
19 07019 นางสาว วิภาวรรณ ลิ้มประเสริฐ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 07020 นางสาว พานทอง สิน,จันทร์
21 07021 นางสาว ปรีดาภรณ์ พรประเสริฐนัก
22 07022 นางสาว ปรียานุข โรจน์บวรวิทยา



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายซื่อผู้มีสิ,ทธ้ิเ'ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน'รา''ชการาเก่ัวไ.‘น 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกบาประถมคีกบาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกบาประถมคีถบาประจวบคีรีขัมธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

23 07023 นางสาว ดวงหทัย สุขบุตร
24 07024 นางสาว สุพัตรา เอี่ยมสำอางคํ
25 07025 นางสาว ชนากานต์ เทพอยู่
26 07027 นางสาว เกษศิรินทร์ จันทร์หลิน
27 07028 นางสาว อรทัย รักคำ
28 07029 นาย มนัส มารขัย
29 07030 นาย อริยะ เมืองงาม
30 07031 นางสาว ณฐมน หลงทองอยู่
31 07032 นางสาว สุพิขฌาย์ อุไรรัมย์
32 07033 นางสาว กนกวรรณ เกสรา
33 07034 นางสาว นุชจรีย์ พิศวงปราการ
34 07035 นาย สุรพงษ์ ประสิทธิสาร
35 07036 นางสาว ศรีสุดา นาคแท้
36 07037 นางสาว ปิยะรัตน์ จับจิตต์
37 07038 นางสาว วาสนา ขำขัน
38 07039 นางสาว สิริกานดา แตงอุดม
39 07040 นางสาว กัญญาพัฐ แก้วโกมุท
40 07041 นางสาว นันทนา คงวัฒนา
41 07042 นางสาว ธนาภรณ์ เพชรประดับ
42 07043 นางสาว นภาเพ็ญ ยั่งยืน
43 07044 นางสาว ศรัณย์พร เทพเสนา
44 07045 นาย วีรพล บัวแจ้ง r



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีราย1ซื่อผู้มสิ,ทธี้เ,ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น,พนักงาน'รา,ชกา'ร1ค่ัว'ใ■ ป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสืกบาประถมสืกบาประจวบคีรีชีน่ร์ เขต 1
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกบาประถมคีกบาประจวบคีรีชีน่ร์ เฃต 1 ถงจัน่ที 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำนำ 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที่สอบ

45 07046 นางสาว จิราภรณ์ คล้ายเสือ
46 07047 นางสาว จารุวรรพ เกิดทรัพย์
47 07048 นางสาว ปีทมา พ่วงสม
48 07049 นางสาว อลิศรา ภมรศาสตร์
49 07050 นางสาว ธันย์ชนก จันทร์สุข
50 07051 นางสาว ศศิประภา จีนสินธุ
51 07052 นางสาว สุนิสา เครือสง่า
52 07053 นางสาว อังคณา ม ีส ิร ิ

53 07054 นาย สุนทร ทารักบ์
54 07055 นางสาว ณัฐพร ชูช่ืน
55 07056 นางสาว วิไลวรรณ ยิ่งตำนุ่น
56 07057 นางสาว บุณยาพร พรมสอาด
57 07058 นางสาว พัชรียา ต่ิงทอง
58 07059 นาย ๅฒิกร ขอบใจ
59 07060 นาย ศรราม จันอุปถัมภ์
60 07061 นางสาว สิริวรวิร์ ห้วยซะนาง
61 07062 นางสาว วิภาภรณ์ เกิดทรัพย์
62 07063 นางสาว อมราพร เร่าหนู
63 07064 นางสาว กาญจนา ไพรพล
64 07065 นางสาว เยาวนิตย์ อรชร
65 07066 นางสาว ยุวรัตน์ บ่วงราบ
66 07067 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุบกร บุญคน



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีราย1ซื่อผู้มสิทธเ,ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเบัน'พนักงานราชการทัว'1ป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอบ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประถมสีกษาประจว'พศีรีขัมธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศสำนักงาบเขตพื้นที่การสีกษาประถมสีก'พาประจว'บศีรีขันธ์ เฃต 1 ลงวันท้ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ท ี่ รหัสประจำตัว 

ผู้สอบ
คำน่า 
หน้า

ซ่ือ นามสกุล สถานที,สอบ

67 07068 นางสาว กัญญารัตน์ พูลสวัสด้ี
68 07069 นางสาว ปฐมา นิลนวล
69 07070 นางสาว อังซุณา ใหญ่หลวง
70 07071 นางสาว จิดาภา เจริญลาภ
71 07072 นางสาว กฤติมา โชติมิตร
72 07073 นางสาว สกาวเดือน บุญเหลือ
73 07074 นางสาว วริษฐา วรรลา
74 07075 นางสาว มะลิสา ทศพรพรหม
75 07076 นางสาว สุภาภรณ์ เกตุแก้ว
76 07077 นางสาว ณัฐกัสสร เจริญวัฒนาถาวร
77 07078 นางสาว นภาพร ซุนตระกูล
78 07079 นางสาว สุรี,พร หนูบ้านเกาะ
79 07080 นางสาว พิมพ์ภรพ์ วรรพวงษา
80 07081 นางสาว กัลยารัตน์ บุญโคกลื
81 07082 นางสาว กานดา งามสี
82 07083 นาย ปฏิภาณ สอนแสง
83 07084 นางสาว ศุภลักษณ์ จะบำรุง

๙



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การคีกษาประถมคีกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
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เอกสารแนบิท้ายประกาศ ๒
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ใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
ซื่0.....................................................นามสกุล.........................................รหัสประจำตัวผู้สมัคร สอบ.........................
วิชาเอกที่สมัครสอบ.............................. รหัสวิชา.......... ตรวจเมื่อวันที่......... / ............ / ............ เวลา.....................น

บตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

หลักฐานชุดตรวจ ATK 
ด้วยตนเอง

อุปกรณ์หรือเอกสารที่ระบุ 
วันที่และเวลา

เช่น นาฬิกา โทรศัพท์ เป็นต้น

(
ลงซ่ือ

ผู้สมัครสอบ
)


