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กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420100001 นาย หรรษกร ทวรีส คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 420100001 

2 420100002 นางสาว กฤติยา บรรเจิดฤทธิ คณิตศาสตร ถึง  420100021

3 420100003 นาย นเรศน ซุนหลี คณิตศาสตร หองสอบที่ 1

4 420100004 นางสาว มณีวรรณ สุบิน คณิตศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420100005 นาย วราวุฒิ สุนารักษ คณิตศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

6 420100006 นางสาว นูรอิฮซาน อับดุลเลาะ คณิตศาสตร ตําบลตลาดใหญ

7 420100007 นางสาว จุฑาทิพย ทองทะวัย คณิตศาสตร อําเภอเมือง

8 420100008 นาย เกริกกฤต กุมประสิทธิ์ คณิตศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

9 420100009 นางสาว ณัฐกานต สมกําลัง คณิตศาสตร อาคาร 3

10 420100010 นางสาว จิตลัดดา ชูรักษา คณิตศาสตร ชั้น  2      หอง 321

11 420100011 นางสาว มัณฑณา ธานินพงศ คณิตศาสตร

12 420100012 นาย นัฐนันท เต็มศรี คณิตศาสตร

13 420100013 นางสาว วันวิมล หาหลัง คณิตศาสตร

14 420100014 นาย เพชรฤกษ จาวิสูตร คณิตศาสตร

15 420100015 นาย ธัญญวัฒน ชาตําแย คณิตศาสตร

16 420100016 นาย รณชัย ขวัญเดือน คณิตศาสตร

17 420100017 นางสาว พธาวัลย ไชยฉิม คณิตศาสตร

18 420100018 นางสาว ยุวดี ทองปด คณิตศาสตร

19 420100019 นางสาว ศิวพร หมื่นรันต คณิตศาสตร

20 420100021 นางสาว สุภาวดี สิงหโตทอง คณิตศาสตร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420100022 นางสาว ซารีฟะ สมใจ คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 420100022

2 420100023 นางสาว อรอนงค ประกอบ คณิตศาสตร ถึง 420100045

3 420100024 นางสาว นันทัชพร เสมพืช คณิตศาสตร หองสอบที่ 2 

4 420100025 นางสาว นัจมีย เซ็งสะ คณิตศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420100026 นางสาว พรนภา สาระทรัพย คณิตศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

6 420100027 นางสาว วริศรา เขาไขแกว คณิตศาสตร ตําบลตลาดใหญ

7 420100028 นางสาว รัชนี ชวยกุน คณิตศาสตร อําเภอเมือง

8 420100029 นางสาว กรรภิรมณ ทองเมือง คณิตศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

9 420100030 นาง กิ่งแกว ชัยเสนา คณิตศาสตร อาคาร 3

10 420100031 นางสาว สุปรางคชฎา ทองปสโน คณิตศาสตร ชั้น  2      หอง 322

11 420100032 นาย สมศักดิ์ กันภัย คณิตศาสตร

12 420100033 นางสาว ณัตริญา จิตรนาวี คณิตศาสตร

13 420100034 นางสาว กาญจนา อาจบํารุง คณิตศาสตร

14 420100035 นาย วุฒิชัย พูแหวน คณิตศาสตร

15 420100036 นางสาว สุวัชจณี พุฒทอง คณิตศาสตร

16 420100037 นางสาว วาสนา เอียบสกุล คณิตศาสตร

17 420100038 นางสาว จันทรจิรา พานิชย คณิตศาสตร

18 420100040 นาย ศักดิ์นุสินธุ คําเฉลียว คณิตศาสตร

19 420100044 นางสาว วันเพ็ญ ปะเด็น คณิตศาสตร

20 420100045 นาย ธัชนันท พวงนุน คณิตศาสตร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420100047 นางสาว อารีซา เริงกิจ คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 420100047

2 420100048 นาย ธนดร ธนาภัทรชญาน คณิตศาสตร ถึง  420100056  และ

3 420100049 นางสาว นิธิมา ปกษิน คณิตศาสตร  เลขประจําตัวสอบ 426000001

4 420100050 นาย ธนวัฒน สุขลิ่ม คณิตศาสตร ถึง  426000015

5 420100051 นางสาว ตามอุรา จงรักษ คณิตศาสตร หองสอบที่ 3

6 420100052 นางสาว สุจินดา โตะหวาน คณิตศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 420100053 นาย กฤษฎา ปรกสกุล คณิตศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

8 420100054 นางสาว วริษา แหละยุหีม คณิตศาสตร ตําบลตลาดใหญ

9 420100055 นางสาว นันทพร งานแข็ง คณิตศาสตร อําเภอเมือง

10 420100056 นาย อมรศักดิ์ ชนะการ คณิตศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

11 426000001 นางสาว สุมาภรณ ยอแสง การเงิน/การบัญชี อาคาร 3

12 426000003 นางสาว ชาลี ชัยชู การเงิน/การบัญชี ช้ัน  3      หอง 331

13 426000007 นางสาว ชาธิณี ชิตชลธาร การเงิน/การบัญชี

14 426000008 นางสาว วริญญา บุตรเหล การเงิน/การบัญชี

15 426000009 นางสาว ปรีดาวรรณ ไทยกลาง การเงิน/การบัญชี

16 426000013 นาย ศรายุทธ ธารอํามฤต การเงิน/การบัญชี

17 426000015 นาย กิตติศักดิ์ แซตัน การเงิน/การบัญชี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420200001 นางสาว ศุภธดิา พรหมมา ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 420200001

2 420200002 นางสาว อัตติญา ทรายทอง ภาษาไทย ถึง 420200025

3 420200004 นางสาว อารีญา เชตุวรรณ ภาษาไทย หองสอบที่ 4

4 420200007 นางสาว อนุทัย บุษบา ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420200008 นางสาว รักษกมล ศุภศรี ภาษาไทย ถนนเทพกระษัตรี

6 420200009 นางสาว นิรนุช พันชั่ง ภาษาไทย ตําบลตลาดใหญ

7 420200010 นางสาว ญาณิศา สุทธิเวช ภาษาไทย อําเภอเมือง

8 420200011 นางสาว อนุสรา หยังกุล ภาษาไทย จังหวัดภูเก็ต  

9 420200012 นางสาว ผกามาศ สัญญี ภาษาไทย อาคาร 3

10 420200014 นางสาว นฤมล ชอแตง ภาษาไทย ชั้น   3     หอง 337

11 420200015 นางสาว นฤภร แกวรุงเรือง ภาษาไทย

12 420200016 นางสาว กนกพร ซังซาสิทธิ์ ภาษาไทย

13 420200017 นางสาว นรีกานต กริชกําจร ภาษาไทย

14 420200018 นางสาว วนิดา สาหมีด ภาษาไทย

15 420200019 นาย อภิชาติ ประตูใหญ ภาษาไทย

16 420200020 นางสาว จริยา แสงศรี ภาษาไทย

17 420200021 นางสาว สุทธิษา จิตรนาวี ภาษาไทย

18 420200022 นางสาว พิมภรณี ยกยอง ภาษาไทย

19 420200024 นางสาว อุปสรา สมาธิ ภาษาไทย

20 420200025 นางสาว พรไพจิตร ตวนคูพงษ ภาษาไทย

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420200027 นางสาว คณัมภรณ ชวยชะนะ ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 420200027

2 420200028 นางสาว พัชราวัลย ทองเดช ภาษาไทย ถึง 420200047

3 420200029 นางสาว กฤติยา เตี่ยวหู ภาษาไทย หองสอบที่ 5

4 420200030 นางสาว จุฑามาศ จิตรหลัง ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420200031 นางสาว เกตนนิภา ศรีเกตุ ภาษาไทย ถนนเทพกระษัตรี

6 420200032 นาง ภัทรวดี พุทธโชติ ภาษาไทย ตําบลตลาดใหญ

7 420200033 นางสาว นูรีซา ตาเยะ ภาษาไทย อําเภอเมือง

8 420200034 นาย จีระพันธ สรางเสริมความดี ภาษาไทย จังหวัดภูเก็ต  

9 420200035 นาย ลุกมัน ปะดอแซ ภาษาไทย อาคาร 3

10 420200036 นางสาว แวอาดีลัส แตนิมะ ภาษาไทย ชั้น  4      หอง 341

11 420200037 นางสาว นิลลดา แซถ่ํา ภาษาไทย

12 420200039 นางสาว ญาณิศา อบรองผาด ภาษาไทย

13 420200040 นางสาว ชอผกา โชติกมาศ ภาษาไทย

14 420200041 นางสาว อัสรินดาร ดาเรง ภาษาไทย

15 420200042 นางสาว จินทนา พาเจริญ ภาษาไทย

16 420200043 นางสาว ลัดดาวัลย ทองแกว ภาษาไทย

17 420200044 นางสาว จิราภรณ เสดสัน ภาษาไทย

18 420200045 นางสาว ศศิธร ดวงจันทร ภาษาไทย

19 420200046 นางสาว ปาริชาติ นักการรอง ภาษาไทย

20 420200047 นาย วรชัย รอดเจริญ ภาษาไทย

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420200049 นางสาว ทิพยสุรีย ระเดน ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 420200049

2 420200050 นางสาว จีรพรรณ จันทะผล ภาษาไทย ถึง 420200061 และ 

3 420200052 นางสาว ธัญวรัตน เชื้อเมืองพาน ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 425800003

4 420200053 นางสาว จริญญา ลาวเพ็ชร ภาษาไทย ถึง 425800008

5 420200054 นางสาว นูรีซา หะแว ภาษาไทย หองสอบที่ 6

6 420200055 นางสาว พาขวัญ พลเดช ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 420200056 นางสาว วันวิสา ยิ่งประสิทธิ์ ภาษาไทย ถนนเทพกระษัตรี

8 420200057 นางสาว เสาวณีย ยุทธเสน ภาษาไทย ตําบลตลาดใหญ

9 420200058 นางสาว ศกานฏา คงเพ็ชร ภาษาไทย อําเภอเมือง

10 420200059 นางสาว จุฑามาศ ชุมอักษร ภาษาไทย จังหวัดภูเก็ต  

11 420200061 นาย วีรวัฒ โตะไม ภาษาไทย อาคาร 3

12 425800003 นาย สัญญา โตะสัน จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว ชั้น    4    หอง 342

13 425800004 นางสาว อารียา ใจสุข จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

14 425800005 นางสาว ปทมวรรณ บุญชวย จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

15 425800006 นางสาว วรรณภา สมบูรณสราง จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

16 425800008 นางสาว วาฟะ จารู จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420300001 นาย นําโชค แทนหาร ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 420300001

2 420300004 นางสาว สุภัสสรา แกวเรือง ภาษาอังกฤษ ถึง 420300024

3 420300005 นาง ณัฏฐปภัช องคสันติภาพ ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 7

4 420300006 นางสาว สุภาวดี สุขโขมี ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420300007 นางสาว จุฑามาศ วรภักดิ์ ภาษาอังกฤษ ถนนเทพกระษัตรี

6 420300008 นางสาว อัสมา จะปะกิยา ภาษาอังกฤษ ตําบลตลาดใหญ

7 420300009 นางสาว ชลกมล แกวไกรสร ภาษาอังกฤษ อําเภอเมือง

8 420300011 นางสาว สุขฤทัย สุขารมณ ภาษาอังกฤษ จังหวัดภูเก็ต  

9 420300012 นางสาว รุงจิรา ฤทธิรงค ภาษาอังกฤษ อาคาร 3

10 420300014 นางสาว เยาวรีย ชลธี ภาษาอังกฤษ ชั้น   4     หอง 343

11 420300015 นาย ศราวุธ ขุนทนะ ภาษาอังกฤษ

12 420300016 นางสาว เสาวลักษณ หงอสกุล ภาษาอังกฤษ

13 420300017 นางสาว จตุพร ก้ิมติ้น ภาษาอังกฤษ

14 420300018 นางสาว ภัทรนันท สุขปลอด ภาษาอังกฤษ

15 420300019 นางสาว วิไลพร อุประโจง ภาษาอังกฤษ

16 420300020 นางสาว จริญญา ทิพรัตน ภาษาอังกฤษ

17 420300021 นางสาว กัญจนพร แสงแกว ภาษาอังกฤษ

18 420300022 นางสาว มลฤดี คําภูมี ภาษาอังกฤษ

19 420300023 นางสาว อมรกานต การะเกตุ ภาษาอังกฤษ

20 420300024 นางสาว นิฟาซียะห บือสาแม ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420300025 นาย ฮาบาลี มาหะมะ ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 420300025

2 420300026 นางสาว นุษรอ ทอทิพย ภาษาอังกฤษ ถึง 420300045

3 420300027 นางสาว สุมนา สมหวัง ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 8

4 420300028 นางสาว ปุญวรรณ ราพฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420300029 นาย ชํานาญ ทิพยอักษร ภาษาอังกฤษ ถนนเทพกระษัตรี

6 420300030 นาย ฉัตรชัย มลเลษ ภาษาอังกฤษ ตําบลตลาดใหญ

7 420300031 นางสาว สุธาสินี มานะกลา ภาษาอังกฤษ อําเภอเมือง

8 420300032 นางสาว ฮาหวา แกวสลํา ภาษาอังกฤษ จังหวัดภูเก็ต  

9 420300033 นางสาว จิตรามาศ สงวนงาม ภาษาอังกฤษ อาคาร 3

10 420300034 นางสาว ฐาปนี ศุภพันธ ภาษาอังกฤษ ชั้น   4     หอง 344

11 420300035 นางสาว ศิฎาภรณ วริิยกิจโกศล ภาษาอังกฤษ

12 420300036 นางสาว ชาฟนา แออุดม ภาษาอังกฤษ

13 420300038 นางสาว สุเบ็ญยะ เบ็นราโสย ภาษาอังกฤษ

14 420300039 นางสาว นาซีเราะห อาแซ ภาษาอังกฤษ

15 420300040 นางสาว อาทิตยา จันทรหอม ภาษาอังกฤษ

16 420300041 นางสาว จิราภรณ จําเริญ ภาษาอังกฤษ

17 420300042 นางสาว จริยา หนอมาก ภาษาอังกฤษ

18 420300043 นางสาว ปญาภรณ สิงหบุญ ภาษาอังกฤษ

19 420300044 นางสาว ฟาตีฮะห ดอเลาะ ภาษาอังกฤษ

20 420300045 นางสาว สุจิตตรา ตนคลัง ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420300046 นางสาว วิภาดา เต็มนา ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ420300046

2 420300047 นางสาว อารีนา ยีตรอ ภาษาอังกฤษ ถึง 420300068

3 420300048 นางสาว ภัชราพร ศรีนุกูล ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 9

4 420300049 นางสาว พิมพวลญัช ชาติดอนไฟ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 420300050 นางสาว อริสา สุขพรรณ ภาษาอังกฤษ ถนนเทพกระษัตรีเทพกระษัตรี

6 420300052 นางสาว ฉัตรณิชารีย กลิ่นหอม ภาษาอังกฤษ ตําบลตลาดใหญ

7 420300053 นาย กิฟลี อามิง ภาษาอังกฤษ อําเภอเมือง

8 420300054 นางสาว ขวัญตา นาคสัน ภาษาอังกฤษ จังหวัดภูเก็ต  

9 420300055 นางสาว จินตนา ยองซื่อ ภาษาอังกฤษ อาคาร 3

10 420300056 นางสาว กรกนก ลี้เพง ภาษาอังกฤษ ชั้น  4      หอง 345

11 420300057 นางสาว สุกัญญา พรหมดี ภาษาอังกฤษ

12 420300058 นางสาว ปุญญิศา ชูชื่น ภาษาอังกฤษ

13 420300059 นางสาว ชัญญานุช ชุมดี ภาษาอังกฤษ

14 420300060 นางสาว นูไรยา นุยสมาด ภาษาอังกฤษ

15 420300061 นางสาว อามานี วาหับ ภาษาอังกฤษ

16 420300062 นางสาว ศุภานันท สันติชัยรัตน ภาษาอังกฤษ

17 420300063 นาง วาสนา หนูเชต ภาษาอังกฤษ

18 420300064 นาย ปรมินทร หิรัญฉาย ภาษาอังกฤษ

19 420300066 นาย ธีรโชติ ลิ่มทอง ภาษาอังกฤษ

20 420300068 นางสาว ซูรัยดาร สอละซอ ภาษาอังกฤษ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 420300069 นางสาว ผกามาศ ตั้งคํา ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 420300069

2 420300070 นางสาว อรอนงค เพชรพรหม ภาษาอังกฤษ ถึง 420300071 ,

3 420300071 นางสาว สุภนิดา ทองเหมือน ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 420500001

4 420500001 นาง อัจฉราพา ทองอินทร ภาษาจีน ถึง 420500007 และ

5 420500002 นางสาว เมวิกา ชวยบํารุง ภาษาจีน เลขประจําตัวสอบ  421700001

6 420500004 นางสาว อนัญพร ทองตัน ภาษาจีน ถึง 421700009

7 420500005 นางสาว ณัฐชยา ยิบมันตะสิริ ภาษาจีน หองสอบที่ 10

8 420500007 นางสาว รัตตภาดา ลิ้มศิริ ภาษาจีน สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

9 421700001 นางสาว กนกลักษณ เพงหลง เคมี ถนนเทพกระษัตรี

10 421700002 นางสาว สุชาวดี ปทมาสังขพิทักษ เคมี ตําบลตลาดใหญ

11 421700003 นางสาว ปภัสสร ผลงาม เคมี อําเภอเมือง

12 421700004 นาย ฉัตริน บุญเก้ือ เคมี จังหวัดภูเก็ต  

13 421700005 นางสาว จุฑาลักษณ แกวเสน เคมี อาคาร 3

14 421700006 นางสาว นวลหง ภูรวัลย เคมี ชั้น  4      หอง 346

15 421700007 นาย ญาณกร โชคประเสริฐ เคมี

16 421700008 นาย อมรศักดิ์ แซขอ เคมี

17 421700009 นางสาว สุไฮลา สาเระ เคมี

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 421400001 นางสาว วันดี ชนะกุล วทิยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 421400001

2 421400002 นางสาว รุจิรา กูรมาภิรักษ วิทยาศาสตร ถึง 421400024

3 421400004 นางสาว ชาลิสา ทวรีส วิทยาศาสตร หองสอบที่ 11 

4 421400005 นางสาว นารีรัตน ลัสมาน วทิยาศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 421400007 นาย อัมดี เจะหะ วิทยาศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

6 421400009 นาง ถิราภรณ ทองพัฒน วิทยาศาสตร ตําบลตลาดใหญ

7 421400010 นางสาว ยูงทอง ชูวรรณรักษ วิทยาศาสตร อําเภอเมือง

8 421400011 นางสาว สริณี แสหมูด วิทยาศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

9 421400012 นางสาว นาซีฮะห ยามาดิบุ วิทยาศาสตร อาคาร 3

10 421400013 นาย อีลมี เจะแม วิทยาศาสตร ชั้น  4     หอง 347

11 421400015 นางสาว อภิญญา เจ็กภู วิทยาศาสตร

12 421400016 นางสาว จิราพร สุพรรณพงศ วิทยาศาสตร

13 421400017 นางสาว ลักขณา ประหยัดทรัพย วิทยาศาสตร

14 421400018 นางสาว อรยา สมบูรณ วิทยาศาสตร

15 421400019 นาย อาซิ ตาซา วิทยาศาสตร

16 421400020 นางสาว นัสรา จะปะกียา วิทยาศาสตร

17 421400021 นางสาว พิไลวรรณ พิสแกว วิทยาศาสตร

18 421400022 นางสาว วิชญาพร ทองสงฆ วิทยาศาสตร

19 421400023 นางสาว สุปราณี ไกรรักษ วิทยาศาสตร

20 421400024 นางสาว เบญจา พรวุฒิกูล วิทยาศาสตร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 421400025 นางสาว ปทมา ศรีเพชร วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 421400025

2 421400026 นางสาว ปวีณา สาและ วิทยาศาสตร ถึง 421400053

3 421400029 นางสาว จันทรา ยุคุนธราภิรักษ วิทยาศาสตร หองสอบที่ 12

4 421400030 นางสาว กิสมาวานี วาแฉะ วทิยาศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 421400031 นาง ปนัฐดา เก็บทรัพย วิทยาศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

6 421400032 นางสาว โชติรัตน บุญชู วทิยาศาสตร ตําบลตลาดใหญ

7 421400033 นางสาว จุฑาทิพย คําภาเขียว วิทยาศาสตร อําเภอเมือง

8 421400036 นาย ปรเมศร หนูไพย วิทยาศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

9 421400038 นาย กาเด็ม สามทอง วิทยาศาสตร อาคาร 3

10 421400039 นางสาว กูซอฟเยาะ ขาวยู วิทยาศาสตร ชั้น  4      หอง 348

11 421400041 นางสาว เสาวลักษณ ติ้งหวัง วิทยาศาสตร

12 421400042 นาย อิรฟาน สามารถดี วิทยาศาสตร

13 421400043 นางสาว ศิริญญา แกวละมุล วิทยาศาสตร

14 421400044 นางสาว อารยา หาญเคียว วิทยาศาสตร

15 421400047 นางสาว สายฝน เจริญศรี วิทยาศาสตร

16 421400048 นางสาว ภัทราวดี พันธุทอง วิทยาศาสตร

17 421400049 นางสาว ปยาภรณ ชัยทอง วิทยาศาสตร

18 421400050 นางสาว ฟาฏีมะ หมัดสะเด็น วทิยาศาสตร

19 421400052 วาที่ ร.ต.หญิง สุคนธทิพย ดําชู วิทยาศาสตร

20 421400053 นางสาว ฟาริน อาหมาน วิทยาศาสตร

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 421400054 นางสาว รอฮานา จันคํา วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 421400054

2 421400055 นางสาว กามีละ ป วิทยาศาสตร ถึง 421400055 และ 

3 421500022 นางสาว ศิราณี แกวตั้ง วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 421500022

4 421500023 นางสาว ซูไฮดา มามะ วิทยาศาสตรทั่วไป ถึง 421500036

5 421500024 นางสาว ฮาดีนะ สันงะ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 13

6 421500025 นางสาว อัฐฉราภรณ งานผัด วทิยาศาสตรทั่วไป สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 421500026 นางสาว ศนาการณ นาวีวอง วิทยาศาสตรทั่วไป ถนนเทพกระษัตรี

8 421500027 นางสาว จิราวรรณ ผดุงสุวรรณ วิทยาศาสตรทั่วไป ตําบลตลาดใหญ

9 421500028 นาง กัญญารัตน พิมแสง วิทยาศาสตรทั่วไป อําเภอเมือง

10 421500029 นางสาว พัฒนาภรณ ศรสงัข วิทยาศาสตรทั่วไป จังหวัดภูเก็ต  

11 421500030 นาย นิรุทธิ์ ชางเหล็ก วิทยาศาสตรทั่วไป อาคาร 3

12 421500032 นางสาว สุชาดา ดินนุย วิทยาศาสตรทั่วไป ช้ัน 4       หอง 349

13 421500034 นางสาว นนทลี คงเพ็ชรศรี วิทยาศาสตรทั่วไป

14 421500035 นางสาว อัสนี มะดากะ วิทยาศาสตรทั่วไป

15 421500036 นาง วนิดา รุยวิชิต วิทยาศาสตรทั่วไป

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 421500001 นางสาว สุกัญญา กลมเกลี้ยง วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 421500001

2 421500002 นางสาว อภิญญา แกวศรีทอง วิทยาศาสตรทั่วไป ถึง 421500021

3 421500004 นางสาว อาซูรา มะ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 14

4 421500005 นางสาว สุกานดา ประชา วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 421500006 นาย วีรพล ภกัดี วิทยาศาสตรทั่วไป ถนนเทพกระษัตรี

6 421500007 นางสาว เสาวรส ไรใหญ วทิยาศาสตรทั่วไป ตําบลตลาดใหญ

7 421500008 นางสาว ดนัยา นบนอบ วิทยาศาสตรทั่วไป อําเภอเมือง

8 421500009 นาง มาลิตา ดําสมุทร วิทยาศาสตรทั่วไป จังหวัดภูเก็ต  

9 421500010 นางสาว จารุวรรณ เหลาประทาย วิทยาศาสตรทั่วไป อาคาร 3

10 421500011 นางสาว หนึ่งฤทัย คําแหง วิทยาศาสตรทั่วไป ชั้น 5    หอง 351

11 421500012 นางสาว อัญญพร บํารุงฤทธิ์ วิทยาศาสตรทั่วไป

12 421500013 นาย ณัฐวุฒิ แซหลี วิทยาศาสตรทั่วไป

13 421500014 นางสาว มูรนี แวกาจิ วิทยาศาสตรทั่วไป

14 421500015 นางสาว ซูเฟย แตบาตู วิทยาศาสตรทั่วไป

15 421500016 นางสาว จุฑาทิพย เสริมจิตร วิทยาศาสตรทั่วไป

16 421500017 นางสาว พัชธิญา คงคชวนั วิทยาศาสตรทั่วไป

17 421500018 นางสาว จรรยา สุขปกษา วิทยาศาสตรทั่วไป

18 421500019 นาง ปุญญรัตน ศรีภักดี วิทยาศาสตรทั่วไป

19 421500020 นางสาว อมรา รักษา วิทยาศาสตรทั่วไป

20 421500021 วาที่ ร.ต. เจริญพงษ พุทรา วทิยาศาสตรทั่วไป

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422000001 นางสาว จีรณา พิมานพรหม สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422000001

2 422000002 นางสาว กรรธนก รุงแจง สงัคมศึกษา ถึง 422000022

3 422000003 นางสาว ศศิประภา ศศิสุวรรณ สังคมศึกษา หองสอบที่  15

4 422000004 นางสาว อรอุมา มณีโชติ สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422000005 นางสาว ศราภรณ สงแสงรัตน สังคมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422000006 นางสาว เสาวลักษณ ศรีรัตน สังคมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422000008 นางสาว ศศินันท เอี่ยมอักษร สังคมศึกษา อําเภอเมือง

8 422000009 นางสาว สุนทรี สุดจิตร สงัคมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422000010 นางสาว อาภาพร เรียนชัย สังคมศึกษา อาคาร 3

10 422000011 นางสาว อัจฉรา วุฒิบาล สังคมศึกษา ชั้น  5      หอง 352

11 422000012 นางสาว สนธยา ชุมดี สังคมศึกษา

12 422000013 นางสาว โสภาวรรณ สงิหภูมิ สังคมศึกษา

13 422000015 นางสาว อุไรวรรณ นุนปาน สังคมศึกษา

14 422000016 นางสาว ชนากานต ทิมทาทอง สังคมศึกษา

15 422000017 นางสาว อรนิกาณ ตลอดไธสง สังคมศึกษา

16 422000018 นาย จารุวัฒน โกศัยกานนท สังคมศึกษา

17 422000019 นางสาว ภัสราภรณ พาหา สังคมศึกษา

18 422000020 นางสาว จิรวรรณ แคลวพงษ สังคมศึกษา

19 422000021 นางสาว สุดารัตน เองฉวน สังคมศึกษา

20 422000022 นาย ธีรยุทธ คงขาว สังคมศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422000023 นางสาว เบญญทิพย ออนมาก สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422000023

2 422000026 นางสาว พนินาฎ พรหมรักษา สังคมศึกษา ถึง 422000045

3 422000027 นาย ฮารูน ชาลุเด็น สังคมศึกษา หองสอบที่ 16

4 422000028 นางสาว กนกวรรณ สงาบานโคก สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422000029 นางสาว ชนิสรา อาจอักษร สังคมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422000030 นาย วรัฐฐา ทับทวี สังคมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422000031 นางสาว ภัทราพร บัวทอง สังคมศึกษา อําเภอเมือง

8 422000032 นาย มูฮัมหมัดซอและ อิสมาแอ สังคมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422000033 นาง นววรรณ สุขชวง สงัคมศึกษา อาคาร 3

10 422000034 นาย พิศาล โอมณี สังคมศึกษา ชั้น   5    หอง 353

11 422000035 นางสาว เสาวรส สวยสุน สงัคมศึกษา

12 422000036 นางสาว รุจาวดี อุดมลาภ สังคมศึกษา

13 422000037 นาย พงษศักดิ์ รุงเรือง สังคมศึกษา

14 422000038 นางสาว น้ําฝน โพธิ์สิงห สังคมศึกษา

15 422000039 นางสาว ศิริพร คําผุย สังคมศึกษา

16 422000040 นางสาว สีวิไล โชติผล สังคมศึกษา

17 422000042 นาย มะนุ มะแซ สังคมศึกษา

18 422000043 นาย กิตติธชั ทองฤกษ สังคมศึกษา

19 422000044 นางสาว ณิฌฌาภัสฐิ์ มาลารัตน สังคมศึกษา

20 422000045 นาย ธนากร รอดภัย สงัคมศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422000046 นางสาว กนกพร ทับชัย สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422000046

2 422000049 นางสาว ประภัสสร ใจดี สังคมศึกษา ถึง 422000069

3 422000051 นางสาว ชุติกาญจน พุมพระคุณ สังคมศึกษา หองสอบที่ 17

4 422000052 นางสาว สุจิตรา แชมศรี สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422000053 นางสาว ญาณกร คงเสน สังคมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422000054 นางสาว สุลาวรรณ จันทรทอง สงัคมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422000055 นางสาว ระพีพร วงคสุวรรณ สังคมศึกษา อําเภอเมือง

8 422000056 นางสาว นิศากร วงศใหญ สังคมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422000058 นางสาว ประกายรุง จงราบ สังคมศึกษา อาคาร 3

10 422000059 นาย ปยะวุฒิ แกลวกลา สงัคมศึกษา ชั้น    5    หอง 354

11 422000060 นางสาว วราพรรณ สรรเพ็ชร สังคมศึกษา

12 422000061 นาง ยามีละ ปาทาน สังคมศึกษา

13 422000062 นางสาว สายฝน มูสิกะ สังคมศึกษา

14 422000063 นาย นพรัตน ใจเพ็ง สังคมศึกษา

15 422000064 นาย อนุชา อุนแกว สังคมศึกษา

16 422000065 นางสาว กรรณภิรมย ตรีศิลา สังคมศึกษา

17 422000066 นางสาว วรรณวิไล โลหะทัศน สังคมศึกษา

18 422000067 นาง ตวนเยาะ คาวิจิตร สังคมศึกษา

19 422000068 นาง สุพัตรา สาริยา สังคมศึกษา

20 422000069 นาง สุกัญญา กูมุดา สังคมศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422000070 นางสาว ศิริพร รอดสวัสดิ์ สงัคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422000070

2 422000071 นาย วศิน สุดประเสริฐ สังคมศึกษา ถึง 422000086

3 422000072 นางสาว มารีแย ตาแกะ สังคมศึกษา หองสอบที่ 18

4 422000073 นาย เทอดเกียรติ ฉวรรณกุล สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422000074 นาย อินซาน โดตะเซะ สังคมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422000075 นางสาว ณัฐณิชา ชาเปนการ สังคมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422000076 นาง รัตนา เหมลี สังคมศึกษา อําเภอเมือง

8 422000077 นาย ชัยยันต จันทะวงค สังคมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422000078 นาย มักตา กะสิรักษ สังคมศึกษา อาคาร 3

10 422000079 นาง ซีตีมาเรียม ไชยราบ สังคมศึกษา ชั้น   5     หอง 355

11 422000080 นางสาว สิรามล มารังบุตร สังคมศึกษา

12 422000081 นางสาว อารดา ชวยชาติ สังคมศึกษา

13 422000082 นางสาว ชญานี หนูนุน สงัคมศึกษา

14 422000083 นางสาว จินตนา สมัยสง สังคมศึกษา

15 422000084 นางสาว อุษา สุวรรณรัตน สังคมศึกษา

16 422000085 นางสาว จุฑามาศ ศารทูลทัต สังคมศึกษา

17 422000086 นางสาว จิราพร อุนคํา สังคมศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700001 นาย สุทธิศักดิ์ จูหอง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700001

2 422700002 นางสาว มะลิวัลย คงทวี พลศึกษา ถึง 422700023

3 422700003 นางสาว กฤตพร แซหลิม พลศึกษา หองสอบที่  19

4 422700005 นาย ณัฐพงศ เอี๋ยวสกุล พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700006 นางสาว เปยมปกาสุข ไกรนรา พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700007 นาย กมลศักดิ์ จงเจริญโชคชัย พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700008 นาย ทนงศักดิ์ หนักแนน พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700009 วาที่ ร.ต. จิรวัฒน เผือกเพ็ชร พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700010 นาย พงษเทพ ฉิมแสง พลศึกษา อาคาร 3

10 422700011 นาย อิทธิพล แซตัน พลศึกษา ชั้น  5    หอง 356

11 422700012 นาย พันธติร รวมเงาะ พลศึกษา

12 422700013 นาย จิระพงศ หนูทรัพย พลศึกษา

13 422700014 นางสาว ธรัญยานี พันธุเพียรธรรม พลศึกษา

14 422700016 นาย การันต เทพสง พลศึกษา

15 422700017 นางสาว สุพัตรา พรหมสวัสดิ์ พลศึกษา

16 422700018 นาย ธีรภัทร สุมา พลศึกษา

17 422700019 นาย ศักดิชัย จันทรดี พลศึกษา

18 422700020 นางสาว ณัฐนรี ชิดเช่ียว พลศึกษา

19 422700021 นาย อนุพงษ เตมีย พลศึกษา

20 422700023 นางสาว อามีเนาะ โละมะ พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700024 นาย ณัฐพนธ เพชรอินทร พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700024

2 422700025 นางสาว พิริยกร สังขทอง พลศึกษา ถึง 422700045

3 422700026 นางสาว ทัดดาว ศิริรัตนพงค พลศึกษา หองสอบที่ 20

4 422700027 นาย ปยพัทธ รักษาทรัพย พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700028 นางสาว ฟาซีลา บอเทาะ พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700029 นาย ศุภสิทธิ์ จงสุข พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700030 นาย อัครพล ซื่อตรง พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700031 นาย สายฟา กลาศึก พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700032 นางสาว ศรัญญา ทับจันทร พลศึกษา อาคาร 3

10 422700033 นาย สมยศ แกวออน พลศึกษา ช้ัน  5      หอง 357

11 422700034 นางสาว เสาวลักษณ อําพันประสิทธิ์ พลศึกษา

12 422700035 นางสาว ลภัสกร พลกุล พลศึกษา

13 422700037 นางสาว จันจิรา ใหมยิ้ม พลศึกษา

14 422700038 นาย สุทธิพงค ศรีสวุรรณ พลศึกษา

15 422700040 นางสาว ณัฏฐนันท มัธยันต พลศึกษา

16 422700041 นางสาว สมพรทิพย พงษพยอม พลศึกษา

17 422700042 นางสาว สุพัตรา ทองกัญญา พลศึกษา

18 422700043 นาย อติเทพ เพ็ชรเครือ พลศึกษา

19 422700044 นางสาว วริษา ไชยถาวร พลศึกษา

20 422700045 นางสาว ธิดารัตน ปญญาวี พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700046 นางสาว ภัททิรา พราหมเพท พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700046

2 422700047 นาย ธีระพงษ จันทรดี พลศึกษา ถึง 422700068

3 422700048 นาย ธีรศักดิ์ กาญจนรักษ พลศึกษา หองสอบที่ 21

4 422700049 นาย รัตพล ณ นคร พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700050 นาย ณัฐภัทร กิตติเรืองระยับ พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700051 นาย อาญาสิทธิ์ เฉงไล พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700052 นาย กานตรวี จันทรมี พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700053 นาย ซัรฟุดดีน สาอุ พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700054 นาย พิพัฒน ชาลี พลศึกษา อาคาร 3

10 422700055 นางสาว พรเพ็ญ อภินันทนถิระ พลศึกษา ชั้น  5      หอง 358

11 422700057 นาย อาทิตยธา วรีะธรรมวาทิน พลศึกษา

12 422700058 นางสาว มลรัตน ไชยทัศน พลศึกษา

13 422700059 นาย ภาณุศักดิ์ แถบเงิน พลศึกษา

14 422700060 นาย รุสตัน ยูโซะ พลศึกษา

15 422700062 นาย มูฮําหมัดดาแม บากา พลศึกษา

16 422700063 นาย ธวัชชัย แกวพิทักษ พลศึกษา

17 422700064 นาย ธรรมธเนศ มงคลเคหา พลศึกษา

18 422700066 นางสาว อุษณิษา เกตุพงษ พลศึกษา

19 422700067 นางสาว กาญจนา คลองแคลว พลศึกษา

20 422700068 นาย นัฐวฒิุ เขียดนิล พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700069 นาย ศรายุทธ เมืองจันทร พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700069

2 422700070 นาย วรวุทธ แกวปรุง พลศึกษา ถึง 422700088

3 422700071 นาย ภัคพงค ตันติวิวัฒน พลศึกษา หองสอบที่ 22 

4 422700072 นาย สูปยัน สาเล็ง พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700073 นาย ฟารีดูวัน สาและ พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700074 นางสาว รอดียา ละนิเพ็ง พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700075 นาย สรรเพชร พลฤทธิ์ พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700076 นาย อรุณ คุมบาน พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700077 นางสาว นูรียา หลังเถาะ พลศึกษา อาคาร 3

10 422700078 นาย สุไลหมาน สามัญ พลศึกษา ช้ัน    5    หอง 359

11 422700079 นาย ทรงวุฒิ ตั้นสุย พลศึกษา

12 422700080 นาย ประกรณ อิสลามนุกูล พลศึกษา

13 422700081 นางสาว สมฤดี คชสงคราม พลศึกษา

14 422700082 นางสาว สุชาลักษณ ธรรมสะโร พลศึกษา

15 422700083 นาย สาวิตต มาวงษ พลศึกษา

16 422700084 นาย วิทตฤทธิ์ แสงอรุณ พลศึกษา

17 422700085 นาย ธนพัฒน อินทนาม พลศึกษา

18 422700086 นาย เชาวลิต ชูวงษ พลศึกษา

19 422700087 นาย พีรยุทธ นวลบุญ พลศึกษา

20 422700088 นางสาว จันจิรา บรรรณกิจ พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700089 นาย อภิชัย รุงสวาง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700089

2 422700090 นาย ฉัตรมงคล มหาจําปาทอง พลศึกษา ถึง 422700110

3 422700091 นาย ภูชิชย ฤทธิ์อินทร พลศึกษา หองสอบที่ 23

4 422700092 นาย วัฒนพงศ ยองนุน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700093 นาย บิลาน หมันการ พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700094 นางสาว โสรญา เพ็ชรดี พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700095 นาย จักนเรนทร จิตหาญ พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700096 นาย ธีรยุทธ แกวลิพอน พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700097 นางสาว ธนาพร ยะภักดี พลศึกษา อาคาร 3

10 422700098 นางสาว หนึ่งฤทัย ปลูกไมดี พลศึกษา ช้ัน    6    หอง 363

11 422700099 นาย กิตติพงศ สีคง พลศึกษา

12 422700101 นาย ฮาลีฟ ลาเตะ พลศึกษา

13 422700102 นางสาว วันเพ็ญ มากจริง พลศึกษา

14 422700103 นางสาว ปาริฉัตร ณ พัทลงุ พลศึกษา

15 422700104 นาย สิทธิพร จิงา พลศึกษา

16 422700105 นางสาว นัทฐาภรณ ณ ตะกั่วทุง พลศึกษา

17 422700106 นาย รอสีดี สันสาละ พลศึกษา

18 422700108 นางสาว ดาริกา ไถนาเพรียว พลศึกษา

19 422700109 นาย ภานุพงศ ชูเพ็ง พลศึกษา

20 422700110 นาย ธีรพล ศรีสมจิตร พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700111 นาย กิติศักดิ์ สิงหทอง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700111

2 422700112 นาย ณรงคชัย อักษรชู พลศึกษา ถึง 422700131

3 422700113 นาย วรวุฒิ สีระยา พลศึกษา หองสอบที่  24

4 422700114 นาย อนุพงศ คงหอย พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700115 นาย นเรนทรฤทธิ์ เมตตาธรรม พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700116 นาย เกรียงไกร สังขเมือง พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700117 นาย สิทธิโชติ เอกชัย พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700118 นางสาว อดินันท สูโร พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700119 นาย นันทปรีชา ภิรมยพันธ พลศึกษา อาคาร 3

10 422700120 นาย สมศักดิ์ หรีมหนก พลศึกษา ชั้น  6      หอง 364

11 422700121 นาย วิชา สั้นเตง พลศึกษา

12 422700122 นางสาว ลภัชฎานันฐ ทองแกว พลศึกษา

13 422700123 นางสาว ดารารัตน ภกัดีคํา พลศึกษา

14 422700124 นาย วัชรินทร สรรพกิจผล พลศึกษา

15 422700125 นางสาว เสาวลักษณ ชุมจีด พลศึกษา

16 422700126 นางสาว กรรณิการ สุนีย พลศึกษา

17 422700127 นางสาว นุสรา อุสมา พลศึกษา

18 422700128 นางสาว ฐาปนี ดําสุด พลศึกษา

19 422700130 นาย สมาน ธรรมวงศการ พลศึกษา

20 422700131 นาย ณัฐวุฒิ ชูเจริญ พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700132 นางสาว ธัญพิสิษฐ ศรีสุข พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700132

2 422700133 นาย ธนารมย เอียดสงคราม พลศึกษา ถึง 422700154

3 422700134 นาย ภูเบศร มุขแกว พลศึกษา หองสอบที่ 25

4 422700135 นางสาว ณสิตา อินปาน พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422700136 วาที่รอยตรีหญิง วิไลพร ชุมเปย พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422700138 นาย ทิวาศักดิ์ พุมบุตร พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422700139 นาย ณัฐดนัย วงษนา พลศึกษา อําเภอเมือง

8 422700140 นาย ทีปรักษ ทองนาค พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422700141 นาย ผลาวุธ วงศสวสัดิ์ พลศึกษา อาคาร 3

10 422700142 นาย จีระนนท จงบรรจบ พลศึกษา ชั้น  6      หอง 365

11 422700143 นางสาว มาลิตา ทิพยจันทา พลศึกษา

12 422700144 นาย วัชระ สงวนศิลป พลศึกษา

13 422700145 นางสาว ทวิตา เก้ือหนุน พลศึกษา

14 422700146 นางสาว นาตยา เหมหมัน พลศึกษา

15 422700147 นาย อภิวัฒน สงวนพร พลศึกษา

16 422700148 นาย อาซีซัน บิลังโหลด พลศึกษา

17 422700150 นาย อนุภัทร มังคะลา พลศึกษา

18 422700151 นาย ปาริชาติ สุวรรณโณ พลศึกษา

19 422700152 นาย อุสมาน อาเระ พลศึกษา

20 422700154 นาย ชัยวฒัน ครองธานินทร พลศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422700155 นาย อานันต สะแตมาแง พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422700155

2 422700156 นาย อนุรักษ แกวพิทักษ พลศึกษา ถึง 422700156

3 422800022 นาย อานนท สนีา ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422800022

4 422800023 นาย วรศักดิ์ ศิริกลการ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 422800030 และ

5 422800024 นาย กฏกานต สืบวิเศษ ดนตรี/ดนตรีศึกษา เลขประจําตัวสอบ  422900003

6 422800025 นาย คมกริช สิงหสม ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถึง 422900008

7 422800026 นางสาว ชนิษฐา ดาดวง ดนตรี/ดนตรีศึกษา หองสอบที่ 26

8 422800027 นาย ธัชนนท เผือกละมาย ดนตรี/ดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

9 422800028 นาย สันติ คงอินทร ดนตรี/ดนตรีศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

10 422800029 นาย ปถมพรรณ มณีแดง ดนตร/ีดนตรีศึกษา ตําบลตลาดใหญ

11 422800030 นางสาว พรฤดี ใจบุญ ดนตรี/ดนตรีศึกษา อําเภอเมือง

12 422900003 วาที่ ร.ต. ตันติกร มีสุขศรี ดนตรีไทย จังหวัดภูเก็ต  

13 422900006 นาย ณพสิษฐ มุขแมนเหมือน ดนตรีไทย อาคาร 3

14 422900008 นางสาว กิ่งกาญจน ถิกิจ ดนตรีไทย ช้ัน  6      หอง 366

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 422800001 นาย อภิเดช มีแกว ดนตร/ีดนตรีศึกษา เลขประจําตัวสอบ 422800001

2 422800002 นางสาว อัมพาภรณ อาภรณศิริ ดนตร/ีดนตรีศึกษา ถึง 422800021

3 422800003 นางสาว ศรัญญา บุญฤทธิ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา หองสอบที่ 27

4 422800004 นางสาว นฤมล จันทรทัน ดนตร/ีดนตรีศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 422800005 นาย สมเกียรติ หาญศึกแคลว ดนตร/ีดนตรีศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 422800006 นาย อัษฎากรณ บูรณะ ดนตรี/ดนตรีศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 422800007 นาย กมลชัย วุฒกิระพันธ ดนตร/ีดนตรีศึกษา อําเภอเมือง

8 422800008 นางสาว รสกร บุญขันธุ ดนตร/ีดนตรีศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 422800009 นาย อนุวัต ศรีมันตะ ดนตร/ีดนตรีศึกษา อาคาร 3

10 422800010 นาย สมรักษ ชวยชู ดนตร/ีดนตรีศึกษา ช้ัน    6    หอง 367

11 422800011 นาย วริทธิ์ ศรีแสง ดนตรี/ดนตรีศึกษา

12 422800012 นางสาว วาสนา เน่ืองชมภู ดนตร/ีดนตรีศึกษา

13 422800013 นางสาว มณฑิตา ดอกเทียน ดนตรี/ดนตรีศึกษา

14 422800014 นาย ชูเกียรติ เพชรฉลู ดนตร/ีดนตรีศึกษา

15 422800015 นาย วีระวัฒน เวชสทิธิ์ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

16 422800016 นางสาว ชนัญทิตา บุญรอด ดนตร/ีดนตรีศึกษา

17 422800017 นางสาว สุวรรณี จันทะมาตย ดนตร/ีดนตรีศึกษา

18 422800018 นาย อัศนัย ขาวเนียม ดนตรี/ดนตรีศึกษา

19 422800020 นาย กฤตภาส อังกูรสนิธนา ดนตรี/ดนตรีศึกษา

20 422800021 นาย ศรัณยู อุยสันติวงศ ดนตรี/ดนตรีศึกษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 423200001 นางสาว อัมพกา พงษเสม นาฏศิลป เลขประจําตัวสอบ 423200001

2 423200002 นางสาว ธิดารัตน ทองสีนวล นาฏศิลป ถึง 423200022

3 423200003 นางสาว ดาราวัลย ศรีภุมราช นาฏศิลป หองสอบที่  28

4 423200004 นางสาว จิดาภา บุญสุระ นาฏศิลป สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 423200008 นางสาว กังสดาล ยลธรรธรรม นาฏศิลป ถนนเทพกระษัตรี

6 423200010 นางสาว เสาวลักษณ หนูทองแกว นาฏศิลป ตําบลตลาดใหญ

7 423200012 นางสาว ปฏิมากร ทองจันทร นาฏศิลป อําเภอเมือง

8 423200013 นาย สัญชัย แซออง นาฏศิลป จังหวัดภูเก็ต  

9 423200015 นาย ธีระพงษ แกวบางพระ นาฏศิลป อาคาร 3

10 423200017 นางสาว กัญญา แสงอรุณ นาฏศิลป ชั้น  6      หอง 368

11 423200018 นางสาว นะฤทัย ทองนะ นาฏศิลป

12 423200019 นางสาว ภัทรภร ศรีสวุรรณ นาฏศิลป

13 423200020 นางสาว นวพร ศรีสุวรรณ นาฏศิลป

14 423200022 นางสาว นิชาภัทร หนูจันทร นาฏศิลป

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 424200001 นางสาว นพมาศ สุขหนุน ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจําตัวสอบ 424200001

2 424200002 นางสาว อรอุมา ออนรัตน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 424200021 และ

3 424200003 นางสาว บุศยรัตน สันตะจิตต ศิลปะ/ศิลปศึกษา เลขประจําตัวสอบ 425700104

4 424200004 นาง อินทิรา พุดศรี ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถึง 425700108

5 424200005 นางสาว สุขุมาล ฤทธิเดช ศิลปะ/ศิลปศึกษา หองสอบที่ 29

6 424200006 นางสาว วาสนา ใหญสวัสดิ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 424200009 นาย ธนชัย สอนโพธิ์ ศิลปะ/ศิลปศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

8 424200010 นางสาว อังคนี อินทรขาว ศิลปะ/ศิลปศึกษา ตําบลตลาดใหญ

9 424200014 นางสาว แอ็บซอบา เวลาดี ศิลปะ/ศิลปศึกษา อําเภอเมือง

10 424200015 นาย ไชยพงศ สุวรรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

11 424200016 นางสาว ปลายฝน ศรีณวฒัน ศิลปะ/ศิลปศึกษา อาคาร 2

12 424200021 นางสาว ขวัญนภา สังแดหวา ศิลปะ/ศิลปศึกษา ชั้น   3     หอง 232

13 425700104 นางสาว นิกานดา ชารี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 425700105 นางสาว ศุภกาญจน ศรีไสยเพชร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 425700106 นางสาว นิศารัตน หยังดี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 425700108 นางสาว สายฝน รอดทอง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 424600001 นาย ชัยพร ชาญเชิงศิลปกุล คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 424600001

2 424600002 นางสาว ศิรินารถ ธนภทัร คอมพิวเตอร ถึง 424600025

3 424600006 นางสาว กมลวรรณ ทองเจิม คอมพิวเตอร หองสอบที่ 30

4 424600007 นางสาว กมลทิพย เกาะกลาง คอมพิวเตอร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 424600008 นาง ปรียานุช ธนูศิลป คอมพิวเตอร ถนนเทพกระษัตรี

6 424600009 นาย เนติธร พุฒซอน คอมพิวเตอร ตําบลตลาดใหญ

7 424600010 นาย ธราวุฒิ พันธทิพย คอมพิวเตอร อําเภอเมือง

8 424600011 นางสาว ณัฐนันท จิรธนจิรพนธ คอมพิวเตอร จังหวัดภูเก็ต  

9 424600012 นางสาว พรดาว สังขาว คอมพิวเตอร อาคาร 2

10 424600013 นางสาว กัลยาณี กองเสพ คอมพิวเตอร ชั้น  3      หอง 233

11 424600014 นางสาว วรัฐิญา สมบูรณ คอมพิวเตอร

12 424600015 นางสาว ณัฏฐริกา หัสจักร คอมพิวเตอร

13 424600016 นางสาว นูรีดา ดอฆอมูเซะ คอมพิวเตอร

14 424600017 นาย อาฐิศักษ อาญาเมือง คอมพิวเตอร

15 424600018 นาย ลัญชกร เขมะไชยเวช คอมพิวเตอร

16 424600019 สิบเอกหญิง บุษบา บัวแกว คอมพิวเตอร

17 424600022 นาย เดชอดุล รัตนาวิน คอมพิวเตอร

18 424600023 นางสาว น้ําเพชร เก้ือเสนาะ คอมพิวเตอร

19 424600024 นาง ชนิตา ขวัญยืน คอมพิวเตอร

20 424600025 นางสาว ภิญญวรรณ ดาบเหล็ก คอมพิวเตอร

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 424600026 วาที่ร.ต. เบญจธันว พัดลม คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 424600026

2 424600027 นางสาว ชุติมา จิตสวาง คอมพิวเตอร ถึง 424600047

3 424600028 นางสาว แวยะห เจะซอ คอมพิวเตอร หองสอบที่ 31

4 424600030 นางสาว ชนิสรา ชูลักษณ คอมพิวเตอร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 424600031 นาย พีระพล ศรีธรรม คอมพิวเตอร ถนนเทพกระษัตรี

6 424600032 นางสาว สุปริญญา หัสจักร คอมพิวเตอร ตําบลตลาดใหญ

7 424600033 นางสาว เรทิพร ถิ่นผกาใส คอมพิวเตอร อําเภอเมือง

8 424600034 นาย อภินันทน นําใส คอมพิวเตอร จังหวัดภูเก็ต  

9 424600035 นาย อัดดนัน แมเราะดํา คอมพิวเตอร อาคาร 2

10 424600036 นางสาว หนึ่งฤดี แขกเต คอมพิวเตอร ชั้น   3     หอง 234

11 424600037 นาย ศุภฤกษ พรหมราช คอมพิวเตอร

12 424600038 นางสาว เยาวภา สิริวัฒน คอมพิวเตอร

13 424600039 นางสาว จีรวรรณ เรืองสุข คอมพิวเตอร

14 424600040 นาย กองเกียรติ อนงค คอมพิวเตอร

15 424600041 นางสาว วาสนา บัวทอง คอมพิวเตอร

16 424600042 นางสาว มนทิรา แหลมกา คอมพิวเตอร

17 424600043 นางสาว พุทธชาติ ขุนสิทธิ์ คอมพิวเตอร

18 424600044 นางสาว ลลิดา อาจหาญ คอมพิวเตอร

19 424600045 นางสาว ขวัญนภา วาหะรักษ คอมพิวเตอร

20 424600047 นาย สิทธิชัย พงศแผว คอมพิวเตอร

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 424600048 นางสาว วรางคณา ณรงคราช คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 424600048

2 424600049 นางสาว ณัฐธดิา เขียวคราม คอมพิวเตอร ถึง 424600059

3 424600050 นางสาว อรามศรี พิริยตันนุกูล คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 425100001

4 424600052 นางสาว ภควรรณ ภักดีใหม คอมพิวเตอร ถึง 425100004 และ

5 424600053 นาง กัลยาณี วงศเปยมศักดิ์ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 425500001

6 424600054 นาง พัทรศยา เรียบรอย คอมพิวเตอร ถึง 425500002

7 424600055 นางสาว สกุลรัตน ภูติโส คอมพิวเตอร หองสอบที่ 32

8 424600056 นางสาว วรรณิศา จิตรักษ คอมพิวเตอร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

9 424600058 นาย นที ชนะ คอมพิวเตอร ถนนเทพกระษัตรี

10 424600059 นางสาว สาธิตา บุญสุวรรณ คอมพิวเตอร ตําบลตลาดใหญ

11 425100001 วาที่ ร.ต. นราวุฒิ หมีนหวัง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร อําเภอเมือง

12 425100002 นางสาว พรทิพย หนิยุหนุ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

13 425100003 นางสาว นันทิยา หลงเอ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร อาคาร 2

14 425100004 นางสาว นารีรัตน เจือจันทร เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร ชั้น  3   หอง  235

15 425500001 นางสาว ณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม คหกรรม (อาหาร)

16 425500002 นางสาว จิราพร ปลอดภยั คหกรรม (อาหาร)

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 425600001 นางสาว มัลลิกา ลาวัลย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 425600001

2 425600002 นาย ณัฐพงษ สุพรรณพงศ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถึง 425600027

3 425600003 นางสาว สายชล ชูรักษ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา หองสอบที่  33

4 425600004 นาย ศิรณัฐ พัชรไกรพล ประถมศึกษา/การประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 425600005 นางสาว มาลิวรรณ พรหมเมฆ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 425600006 นางสาว ตัสนีม มาลินี ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 425600007 นางสาว กามีซัน มะลา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อําเภอเมือง

8 425600008 นางสาว มลฤดี สุขสวัสดิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 425600009 นาย ดะลัน หลีวัง ประถมศึกษา/การประถมศึกษา อาคาร 2

10 425600010 นางสาว ณิชชา สุจริตธรรม ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ชั้น  3      หอง 236

11 425600011 นางสาว นุชจรี มงคลแกว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

12 425600013 นาย ฆอยรู นาป ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

13 425600017 นางสาว ลลิดา บัวเขียว ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

14 425600019 นางสาว ศิริรัตน ดาบุตร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

15 425600020 นาย ยุทธพงษ ออนสุระภูมิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

16 425600021 นางสาว วรรนิสา สุขสุภาพ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

17 425600022 นางสาว วรรณภา พลสุวรรณ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

18 425600025 นางสาว หทัยชนก บัวเพชร ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

19 425600027 นางสาว อุยูนี อาแวกือจิ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 425700001 นางสาว เปรมกมล ชัยอํานาจ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา เลขประจําตัวสอบ 425700001

2 425700002 นาย จิระภัทร สนิตา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถึง 425700021

3 425700003 นางสาว วิชุดา วรวิทู ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา หองสอบที่ 34

4 425700004 นางสาว ปฐมาวดี ประทีป ณ ถลาง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 425700005 นางสาว กนกวรรณ วรรณแสงทอง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถนนเทพกระษัตรี

6 425700006 นางสาว ศรันยา สาระวารี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ตําบลตลาดใหญ

7 425700007 นางสาว นพมาศ คํามั่น ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อําเภอเมือง

8 425700008 นางสาว ฉัตรสุดา กะเดช ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา จังหวัดภูเก็ต  

9 425700009 นางสาว วรลักษณ สัตยากูล ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อาคาร 2

10 425700010 นางสาว สุรีพร มะเกะ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น  4      หอง 241

11 425700011 นางสาว อิงเรียม ขาวสอาด ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

12 425700012 นางสาว วรรณนิดา โบบทอง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

13 425700013 นางสาว บูราณี อาลี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 425700014 นางสาว เกศทิพย บริพันธ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 425700015 นางสาว เสาวณี จิตจํา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 425700017 นางสาว กชพรรณ กวีเขตต ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 425700018 นางสาว จิตรมณี สมจันทร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 425700019 นางสาว ประภัสสร แซหลิม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 425700020 นางสาว หนึ่งฤทัย งวนออน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

20 425700021 นางสาว วิภาวี บุนนาค ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 425700022 นางสาว มูนีหรา เถาวกลอย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา เลขประจําตัวสอบ 425700022

2 425700023 นางสาว นิศารัตน พรมแกว ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถึง 425700042

3 425700024 นางสาว ปพิชญา สิทธิวงษา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา หองสอบที่ 35

4 425700025 นางสาว อาริตา รามรัตน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 425700026 นางสาว อาภัสสา หาหาบ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถนนเทพกระษัตรี

6 425700027 นางสาว ชมเนตร พิบาลฆาสัตว ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ตําบลตลาดใหญ

7 425700028 นาย ฐิติวรรธน หนูขาว ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อําเภอเมือง

8 425700029 นางสาว ธารทิพย ลงศรี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา จังหวัดภูเก็ต  

9 425700030 นางสาว ธิดารัตน สงวนไถ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อาคาร 2

10 425700031 นางสาว สุกฤตา ศรีโลธร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น  4      หอง 242

11 425700032 นางสาว สุภัทรสร รัตนะอุดม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

12 425700033 นางสาว กมลวรรณ คงเมฆ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

13 425700034 นางสาว นุชวณีย เอี่ยมบุตร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 425700035 นางสาว วรรณนิศา ศรีดูกา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 425700036 นางสาว ศิริรัตน ไชยถาวร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 425700037 นางสาว ศิริกานต ศิริกานต ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 425700038 นางสาว สุกัญญา นาควิจิตร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 425700039 นาง ธิติมา พยายาม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 425700041 นาง อัจฉรา นําพา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

20 425700042 นางสาว มาซีเตาะ สาและ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 425700043 นางสาว สารีฮะ แตเดาะ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา เลขประจําตัวสอบ 425700043

2 425700044 นางสาว สุนิษา เน้ือออน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถึง 425700062

3 425700045 นางสาว วาสนา ประมวลการ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา หองสอบที่ 36

4 425700046 นางสาว สุรางคณา ดินเเดง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 425700047 นางสาว กัญญา ทองเเดง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถนนเทพกระษัตรี

6 425700048 นางสาว เยาวลกัษณ สุพรรณชนะบุรี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ตําบลตลาดใหญ

7 425700049 นางสาว ชลธิชา ชุมชูจันทร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อําเภอเมือง

8 425700050 นางสาว ธมลวรรณ อินทรพุฒกิจ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา จังหวัดภูเก็ต  

9 425700051 นางสาว กชกร โนนนอย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อาคาร 2

10 425700052 นางสาว อุศิบา อินนุรักษ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น    4    หอง 243

11 425700053 นางสาว ลัดดาวรรณ บุญเรือง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

12 425700054 นางสาว กมลวรรณ มากตุด ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

13 425700055 นางสาว จินตจุฑา กะนีจิตร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 425700056 นางสาว จันทรฉาย จะรา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 425700057 นางสาว ปาณิสรา นุนเกตุ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 425700058 นางสาว มนสิชา กองชิต ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 425700059 นางสาว สุนิสา บุญเพลิง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 425700060 นางสาว วรรณิษา หัสนีย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 425700061 นางสาว กาญจนาพร เดชฤกษปาน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

20 425700062 นางสาว เวทินี เทพเสริม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 425700063 นางสาว ภัคธีตา ประทีป ณ ถลาง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา เลขประจําตัวสอบ 425700063

2 425700064 นางสาว วันวิสา รักสวัสดิ์ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถึง 425700083

3 425700065 นางสาว ปยวรรณ ครุฑธามาศ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา หองสอบที่ 37

4 425700066 นางสาว ภาวดี หลีเอบ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 425700067 นางสาว ฮาซานา นาสา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถนนเทพกระษัตรี

6 425700068 นางสาว จันทรทิพย เกยทอง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ตําบลตลาดใหญ

7 425700069 นางสาว สุดารัตน หาญเชิงชัย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อําเภอเมือง

8 425700070 นางสาว มารีฮะห สาและ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา จังหวัดภูเก็ต  

9 425700071 นางสาว สาลินี มาตรศรี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อาคาร 2

10 425700072 นางสาว อรทัย ขจรศักดิ์ศรี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น    4    หอง 244

11 425700073 นางสาว มารีแย การอ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

12 425700074 นางสาว เกตนสิรีย เรืองเพ็ง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

13 425700075 นางสาว ปุนณดา อุนเมือง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 425700076 นางสาว นฤมล ภักดีใหม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 425700078 นางสาว ณัฐชลิดา จูเก่ียน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 425700079 นางสาว กฤตยา ลาวรรณ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 425700080 นางสาว ธัญลักษณ สระทองปอม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 425700081 นางสาว รจสิรินทร มวงปลอด ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 425700082 นางสาว ปฐมาภรณ ซอนซี่ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

20 425700083 นางสาว ภัสชิราภรณ พลเกษตร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 425700084 นางสาว พัชราภรณ สมันนุย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา เลขประจําตัวสอบ 425700084

2 425700085 นางสาว นงลักษณ แสนเลิง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถึง 425700103

3 425700086 นางสาว ลักษมี แมบขุนทด ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา หองสอบที่ 38

4 425700087 นางสาว อรวรรณ ขยันการ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 425700088 นางสาว พัชรพร โตะหมอ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถนนเทพกระษัตรี

6 425700089 นางสาว วารุณี นิลรัตน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ตําบลตลาดใหญ

7 425700090 นางสาว มัติกา มีชวย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อําเภอเมือง

8 425700091 นางสาว อามีนา สลมีีน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา จังหวัดภูเก็ต  

9 425700092 นางสาว ธันยพร เลก็เกลี้ยง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อาคาร 2

10 425700093 นางสาว อัญชนา ทองสีออน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น   4     หอง 245

11 425700094 นางสาว วรรษมน พันธุกระวี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

12 425700095 นางสาว ธัญญาภรณ แสงงาม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

13 425700096 นางสาว ขวัญชนก พรัดชู ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 425700097 นาย สันติชัย สุดชาดา ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 425700098 นางสาว ฮุสนา มามะ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 425700099 นางสาว ฉัตรจิรา สกุลจันทร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 425700100 นางสาว พรศิลป มอมมิตร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 425700101 นางสาว จุฑามาศ สงคง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 425700102 นางสาว สวนีย ธยิะภูมิ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

20 425700103 นางสาว นูรไอนี เจะมะ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 010100049 นาย ริสกี จงรักษ คณิตศาสตร เลขประจําตัวสอบ 010100049

2 120100058 นางสาว สุธาสินี ศรีแกว คณิตศาสตร ถึง 680100320

3 150100032 นางสาว รวีวรรณ สันติเพชร คณิตศาสตร หองสอบที่ 39

4 150100052 นางสาว ปวีณา ภักดี คณิตศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 150100113 นางสาว บุณยสิริกานต นวลพงศ คณิตศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

6 250100055 นางสาว อาซูรา อูมา คณิตศาสตร ตําบลตลาดใหญ

7 320100140 นาย รุสลี มิงสุแต คณิตศาสตร อําเภอเมือง

8 350100025 นางสาว รัตนาพร พรประสิทธิ์ คณิตศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

9 350100033 นางสาว ผดุงขวัญ ชูนาค คณิตศาสตร อาคาร 2

10 350100036 นางสาว ชนกนารถ พุมดวง คณิตศาสตร ชั้น  4      หอง 246

11 350100045 นางสาว ณ ภัทร นาคะปฎิยุทธ คณิตศาสตร

12 350100050 นาย ปฏิพัทธ สุยบางดํา คณิตศาสตร

13 360100039 นางสาว จุฬาลักษณ ชูหนูขาว คณิตศาสตร

14 470100042 นางสาว ฟารีดะ ปูตาสา คณิตศาสตร

15 680100037 นางสาว อดิภา ฤทธิ์สาคร คณิตศาสตร

16 680100108 นางสาว รัตนาพร เจริญพร คณิตศาสตร

17 680100209 นางสาว เกศรา เกษรสิทธิ์ คณิตศาสตร

18 680100254 นางสาว เยาวลกัษณ เสนาสวัสดิ์ คณิตศาสตร

19 680100264 นางสาว กุลนา พรุเตย คณิตศาสตร

20 680100320 นางสาว สุรีวลัย สขิิวัฒน คณิตศาสตร

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)  

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 010200048 นางสาว สุธิณี วันศุกร ภาษาไทย เลขประจําตัวสอบ 010200048

2 090200197 นางสาว จิราพร หลาวทอง ภาษาไทย ถึง 780200012

3 090200237 นาย ณฐกร บุญรัตน ภาษาไทย หองสอบที่ 40

4 120200035 นางสาว กัณฑิมา เกตุแกว ภาษาไทย สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 150200042 นางสาว กัญญาพัชร ลัทธิรมย ภาษาไทย ถนนเทพกระษัตรี

6 150200100 นางสาว อรอุมา บุญสุข ภาษาไทย ตําบลตลาดใหญ

7 230200093 นางสาว สุพัดตรา แถมจอหอ ภาษาไทย อําเภอเมือง

8 250200212 นางสาว นุรอัยนุณ นิเฮง ภาษาไทย จังหวัดภูเก็ต  

9 350200002 นางสาว ธัญวดี ชูชิต ภาษาไทย อาคาร 4

10 350200023 นางสาว อธิชา บัวยก ภาษาไทย ชั้น    2    หอง 422

11 490200031 น.ส. จินดา เหมรา ภาษาไทย

12 580200091 นางสาว นูรีซัน อาแวกือจิ ภาษาไทย

13 590200062 นางสาว หัทยา วฒิุประดิษฐ ภาษาไทย

14 680200044 นางสาว ภัทราพร จันสุด ภาษาไทย

15 680200054 นางสาว วิชญาพร ชาวนา ภาษาไทย

16 680200300 นางสาว ปาริฉัตร ไชยเดช ภาษาไทย

17 780200012 นางสาว ศรัญญา เตาวะโต ภาษาไทย

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)  

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 010300026 นางสาว ศรวรินทร ทองคง ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 010300026

2 010300036 นางสาว สโรชินี พวงคํา ภาษาอังกฤษ ถึง 680300286 และ

3 120300033 นางสาว อรัญญา แกวบุญทอง ภาษาอังกฤษ เลขประจําตัวสอบ 120500014

4 130300129 นางสาว ภพธนชฬ แซภู ภาษาอังกฤษ ถึง 590500016

5 130300518 นาย เอกชัย ทาปน ภาษาอังกฤษ หองสอบที่ 41

6 150300054 นาย ศุภณัฐ ชยุตพงศพันธุ ภาษาอังกฤษ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 250300196 นางสาว ซอฟยะห เจะอูเส็น ภาษาอังกฤษ ถนนเทพกระษัตรี

8 320300163 นางสาว นาบีลาห สาหลํา ภาษาอังกฤษ ตําบลตลาดใหญ

9 350300033 นางสาว จันทิมา คงกุล ภาษาอังกฤษ อําเภอเมือง

10 490300026 นาย กรรณิกรณ แกวพะวงค ภาษาอังกฤษ จังหวัดภูเก็ต  

11 680300097 นางสาว นุชยมา องสารา ภาษาอังกฤษ อาคาร 4

12 680300132 นาย ไซฟุลซากีรีณย นิเฮง ภาษาอังกฤษ ชั้น    2    หอง 423

13 680300146 นางสาว รอยฮัน ลาเตะ ภาษาอังกฤษ

14 680300286 นางสาว นิรนุช จันทรเอียด ภาษาอังกฤษ

15 120500014 นาย สันติพงษ ทองดี ภาษาจีน

16 150500017 นางสาว สุตาภัทร เสนีย ภาษาจีน

17 290500017 นางสาว มนัสนันท อํานวยโชคทวี ภาษาจีน

18 590500016 นาย มนัสวนิ ไชยรุตม ภาษาจีน

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 011400088 นางสาว อรติมา นบนอบ วิทยาศาสตร เลขประจําตัวสอบ 011400088

2 011400125 นางสาว สวรส นุชมวง วิทยาศาสตร ถึง 681400276

3 011400242 นางสาว สุภาวรรณ พัฒศรี วิทยาศาสตร หองสอบที่ 42 

4 221400127 นาย พงศศักดิ์ ภริมยรักษ วิทยาศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 221400128 นางสาว กุลสิริ ศรีเจริญ วิทยาศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

6 221400299 นางสาว ชอเพชร สันติรักษ วิทยาศาสตร ตําบลตลาดใหญ

7 221400392 นางสาว บุญเรือง จุลพงศ วิทยาศาสตร อําเภอเมือง

8 321400272 นางสาว ณัฏฐณิชา จตุราเพศ วทิยาศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

9 321400273 นางสาว นูรียะ สาเระ วิทยาศาสตร อาคาร 4

10 351400004 นางสาว ปรีดาภรณ บุญสม วิทยาศาสตร ชั้น   2   หอง 424

11 351400009 นางสาว นันภติา อาษาราษฎร วิทยาศาสตร

12 351400010 นางสาว มลิวัลย หัสนี วิทยาศาสตร

13 351400013 นางสาว ธนัชชา ศรีสุข วิทยาศาสตร

14 491400013 น.ส. อาณิสา เตียงนอย วทิยาศาสตร

15 681400144 นางสาว สุธิมา เมืองแกว วิทยาศาสตร

16 681400276 นางสาว วรรณดี ชูสงแสง วิทยาศาสตร

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 021500286 นางสาว สุทริษา รอดบุตร วทิยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 021500286

2 021500561 นางสาว นิตยา พฤคฌาญาณ วทิยาศาสตรทั่วไป ถึง 681500248

3 091500734 นาย นนทปวิธ อีสอ วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 43

4 471500205 นางสาว มารีนี กาซอ วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 491500061 น.ส. เจนจิรา หามะ วิทยาศาสตรทั่วไป ถนนเทพกระษัตรี

6 491500064 นาย อาฮาหมัด ดาโอะ วิทยาศาสตรทั่วไป ตําบลตลาดใหญ

7 491500073 น.ส. ณิชกุล มหิมา วิทยาศาสตรทั่วไป อําเภอเมือง

8 491500082 น.ส. กนกลักษณ คงมี วทิยาศาสตรทั่วไป จังหวัดภูเก็ต  

9 491500084 น.ส. วิภัชชา เกตุโรจน วิทยาศาสตรทั่วไป อาคาร 4

10 491500103 น.ส. สายฝน บุญเลี้ยง วิทยาศาสตรทั่วไป ช้ัน   2     หอง 425

11 491500162 นาง รัตนา บุญรอด วิทยาศาสตรทั่วไป

12 681500096 นางสาว มิลฟะห แวสะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป

13 681500097 นางสาว วารุณี แสงสีจันทร วทิยาศาสตรทั่วไป

14 681500099 นาย ปภินวิช เกษรินทร วิทยาศาสตรทั่วไป

15 681500138 นางสาว วิริยาภรณ ลาสาตร วิทยาศาสตรทั่วไป

16 681500147 นางสาว รัตนศิฟาร เบ็ญหลัง วทิยาศาสตรทั่วไป

17 681500158 นางสาว มาลี สิงหอินทร วิทยาศาสตรทั่วไป

18 681500163 นางสาว พัชรวรรณ หวังดี วทิยาศาสตรทั่วไป

19 681500244 นางสาว วิภาวรรณ ทองขาว วิทยาศาสตรทั่วไป

20 681500248 นางสาว อาทิสลักษณ มูบี วิทยาศาสตรทั่วไป

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 681500269 นางสาว พิไลวรรณ ชื่นชม วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 681500269

2 681500296 นางสาว ณิชกานต เทียบทาทอง วิทยาศาสตรทั่วไป ถึง 681500751

3 681500302 นางสาว ศิริรัตน เหมมันต วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 44

4 681500317 นางสาว สุดารัตน เทพพูลผล วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 681500367 นางสาว พัชญนันท ดิษฐาภรณ วิทยาศาสตรทั่วไป ถนนเทพกระษัตรี

6 681500376 นางสาว ยุวดี ดําหาย วทิยาศาสตรทั่วไป ตําบลตลาดใหญ

7 681500379 นางสาว อารายา อังฮะ วิทยาศาสตรทั่วไป อําเภอเมือง

8 681500398 นางสาว สิริญญา มาเหล็ม วิทยาศาสตรทั่วไป จังหวัดภูเก็ต  

9 681500449 นางสาว วิระนันท ทิพยรักษ วิทยาศาสตรทั่วไป อาคาร 4

10 681500456 นางสาว สุชาดา หมาดทิ้ง วิทยาศาสตรทั่วไป ช้ัน   2     หอง 426

11 681500478 นาย อัสมัน หะมะ วิทยาศาสตรทั่วไป

12 681500495 นางสาว ณัฐพร อุทัย วิทยาศาสตรทั่วไป

13 681500503 นางสาว อลิษา มุขวัฒน วิทยาศาสตรทั่วไป

14 681500526 นางสาว นูรยีฮัน มะดีเยาะ วิทยาศาสตรทั่วไป

15 681500580 นางสาว จุรีพร นิลพันธ วิทยาศาสตรทั่วไป

16 681500581 นางสาว สุภาภรณ องสารา วิทยาศาสตรทั่วไป

17 681500658 นางสาว โนรอาซีลา บือราเฮง วิทยาศาสตรทั่วไป

18 681500709 นางสาว เบญจมาศ เลาหประภานนท วทิยาศาสตรทั่วไป

19 681500710 นางสาว มาสโมรี ลาทัพ วิทยาศาสตรทั่วไป

20 681500751 นาย พรพรม พัดโพธิ์ วิทยาศาสตรทั่วไป

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 681500840 นางสาว จิราภรณ รักไข วทิยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 681500840

2 681500870 นางสาว นิตยา เดชอารัญ วิทยาศาสตรทั่วไป ถึง 681500956 ,

3 681500879 นางสาว ประภัสรา เชื้อสําลี วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ 021600018

4 681500889 นางสาว นภาพร สมเขาใหญ วิทยาศาสตรทั่วไป ถึง 491600007 และ

5 681500894 นางสาว อังคณา เปยหนอ วิทยาศาสตรทั่วไป เลขประจําตัวสอบ  021700031

6 681500908 นางสาว มาเรีย มูละ วิทยาศาสตรทั่วไป ถึง 601700006

7 681500921 นางสาว นาเรศ ตุดบัตร วิทยาศาสตรทั่วไป หองสอบที่ 45

8 681500956 นางสาว สุไวยะ เบ็ญมีน วิทยาศาสตรทั่วไป สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

9 021600018 นางสาว กัลยา จันทรเพ็ชร ฟสิกส ถนนเทพกระษัตรี

10 191600058 นาย ณัฐพล ปานชนะ ฟสิกส ตําบลตลาดใหญ

11 221600015 นางสาว อรุโณชา ช่ืนกลิ่น ฟสิกส อําเภอเมือง

12 351600005 นางสาว สุธัญญา แซหงอ ฟสิกส จังหวัดภูเก็ต  

13 491600007 น.ส. สัจจพร แสงศรี ฟสิกส อาคาร 4

14 021700031 นางสาว วรรนิสา เพ็ชรแกว เคมี ชั้น   3     หอง 431

15 021700032 นางสาว ภาวิณี มั่นคง เคมี

16 021700033 นางสาว รัตติยากร เลขะผล เคมี

17 351700027 นางสาว ธณาพร อินกรด เคมี

18 351700035 นางสาว สุนิษา เจะสมอ เคมี

19 351700036 นางสาว จุฑามาศ มาแกว เคมี

20 601700006 นางสาว กฤตพร โกมล เคมี

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 012000076 นาย ทวีรักษ กองขาวเรียบ สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 012000076

2 012000130 นางสาว สุพัตรา คงถิ่น สังคมศึกษา ถึง 352000010

3 012000173 นางสาว พัชรี พลประสิทธิ์ สังคมศึกษา หองสอบที่ 46

4 012000175 นาง สุภารัตน ศุภรทวี สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 012000176 นาย ศรัญู หาหาบ สังคมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 012000182 นางสาว จิตภาวรรณ แกวกระจาง สังคมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 012000185 นางสาว ปริดา ปากบารา สังคมศึกษา อําเภอเมือง

8 012000287 นางสาว สุรีย กางยาง สังคมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 022000389 นางสาว วราภรณ ตะโม สังคมศึกษา อาคาร 4

10 022000762 นางสาว นิตยา เก้ือชุม สังคมศึกษา ชั้น    3    หอง 432

11 032000181 นางสาว นัฐริกา เอียดยาว สังคมศึกษา

12 092000402 นางสาว อริสา เพชรนาดี สังคมศึกษา

13 092000530 นางสาว ผกามาศ เติมบุญ สังคมศึกษา

14 092000686 นางสาว ปพิชญา พระสุรัตน สังคมศึกษา

15 132000274 นางสาว จินดา สาดสาย สังคมศึกษา

16 222000073 นางสาว สุกัญญา เงินคีรี สังคมศึกษา

17 222000475 นางสาว มาดีฮะ อีซอ สงัคมศึกษา

18 252000175 นางสาว ซูนีตา มูเตะ สังคมศึกษา

19 352000004 นางสาว ปยะมณี สมคิด สังคมศึกษา

20 352000010 นาย อดิศร คงสขุ สังคมศึกษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 352000012 นางสาว เรวดี บุรีสงูเนิน สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 352000012

2 352000022 นางสาว ศรินยา บุญวรโชติ สังคมศึกษา ถึง 682000482

3 352000025 นางสาว ชญานิศ วาระเพียง สังคมศึกษา หองสอบที่  47

4 352000026 นาย ปรเมศวร แสงอาทิตย สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 352000028 นางสาว อรัญญิกา เริงกิจ สังคมศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 352000046 นาย ศุภโชค รงคกุล สังคมศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 352000055 นาย คณพศ จันทรังษี สังคมศึกษา อําเภอเมือง

8 362000035 นางสาว อทัยวรรณ ศรีชัย สังคมศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 492000074 น.ส. กรกนก ผุดวรรณา สังคมศึกษา อาคาร 4

10 492000094 น.ส. เสาวณี เอมสกุล สังคมศึกษา ชั้น    3    หอง 433

11 592000108 นางสาว อรณิช สินโต สังคมศึกษา

12 682000039 นางสาว สินีนาฏ ชูเลขา สังคมศึกษา

13 682000067 นาย อภิวัฒน คชวิญ สังคมศึกษา

14 682000118 นางสาว บุษกร ออนนอม สังคมศึกษา

15 682000273 นางสาว มารีแย หะยีเมาะลอ สังคมศึกษา

16 682000318 นางสาว มาริษา ศรีทองนาค สังคมศึกษา

17 682000329 นางสาว เรณู อ้ําหมัด สังคมศึกษา

18 682000439 นางสาว เปาซียะห อีดือเระ สังคมศึกษา

19 682000469 นางสาว กัญญารัตน พยัพพานนท สังคมศึกษา

20 682000482 นางสาว รัตนา เส็นสกุล สังคมศึกษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 682000486 นางสาว อภิรดี เก้ือบุญแกว สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 682000486

2 682000555 นางสาว มาดีฮะ ดอเลาะ สงัคมศึกษา ถึง 782000015 ,

3 682000692 วาที่รอยตรีหญิง ทักษพร ปดเมือง สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 492500007 ,

4 682000737 นางสาว อรอนงค แกวสวสัดิ์ สังคมศึกษา เลขประจําตัว  582600173

5 682000749 นางสาว นิภา สิงทอง สังคมศึกษา ถึง 582600301,

6 682000752 นางสาว กนกวรรณ ชูชะนะ สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ  222800011

7 682000754 นางสาว วิลาวรรณ กลิ่นนอย สงัคมศึกษา ถึง  352800008 และ

8 682000813 นางสาว โนรี ยมโดย สังคมศึกษา เลขประจําตัวสอบ 122900005

9 682000926 วาที่รอยตรีหญิง ปวีณา บุญญานุพงศ สังคมศึกษา หองสอบที่  48

10 782000015 นาย ภิรมย เพ็งพาจร สังคมศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

11 492500007 น.ส. รอฮานา ดอเลาะ สุขศึกษาและพลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

12 582600173 นางสาว ตอฮีเราะห ปูเตะ สขุศึกษา ตําบลตลาดใหญ

13 582600218 นางสาว นัสรีนดา สาหลอ สุขศึกษา อําเภอเมือง

14 582600280 นางสาว ซิยารัต หลังสกุล สุขศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

15 582600301 นางสาว วลัย คลองสมุทร สุขศึกษา อาคาร 4

16 222800011 นาย ทรงกรด รักษามั่น ดนตรี/ดนตรีศึกษา ช้ัน   3     หอง 434 

17 352800008 นาย วรพจน ศรีสุขใส ดนตร/ีดนตรีศึกษา

18 122900005 นาย กฤษธิศักดิ์ เภรีวงษ ดนตรีไทย

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 012700122 นาย ณัฐวุฒิ รักเก้ือ พลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 012700122

2 122700051 นาย ภาณุพงศ ลูกจันทร พลศึกษา ถึง 682700436

3 152700012 นาย พิรุฬห พวงบุตร พลศึกษา หองสอบที่  49

4 152700132 นาย ธิติ กุมภาพันธ พลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 212700163 นางสาว นุชจรี ชมภูเพ็ชร พลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

6 252700060 นาย ริดวน รีเด็ง พลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

7 352700043 นาย ศุภณัฐ ปลูกพืช พลศึกษา อําเภอเมือง

8 582700032 นาย สรัช หมีนเส็น พลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

9 582700211 นาย พงษศักดิ์ รองสวสัดิ์ พลศึกษา อาคาร 4

10 682700002 นางสาว เบญจรัตน สุทธธินนท พลศึกษา ชั้น 3        หอง 435

11 682700053 นางสาว อุมาวดี ศรีรองเมือง พลศึกษา

12 682700106 นางสาว แวรอพีอะห บาเน็ง พลศึกษา

13 682700109 นางสาว อามีเนาะ ยูโซะ พลศึกษา

14 682700113 นาย ซัยดี ยะลา พลศึกษา

15 682700137 นาย นฤทธิ์ ชูสลับ พลศึกษา

16 682700218 นาย วีระพล รักษทอง พลศึกษา

17 682700255 นางสาว ชุติมา เหมวิเศษ พลศึกษา

18 682700318 นาย สราวุธ คําเชื้อ พลศึกษา

19 682700351 นางสาว อรทัย จันทรมุย พลศึกษา

20 682700436 นาย คงเขต คงสวสัดิ์ พลศึกษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 013000021 วาที่ ร.ต. สมนึก สุสินธว ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 013000021

2 013000022 นาย ยุทธนา จันทรเพ็ญ ดนตรีสากล ถึง 683000006 ,

3 143000029 นาย ศุภศรัณย หลิมนุกูล ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 593200046 ,

4 153000004 นาย ณรงคชัย ผลทอง ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 173500192 ,

5 333000010 นาย ชัยยศ สวัสดิ์สายวารี ดนตรีสากล ถึง 683500088 ,

6 353000004 นาย อดิเทพ ดีหนู ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 294000004 ,

7 353000005 นาย อาทิตย มีนวล ดนตรีสากล เลขประจําตัวสอบ 584100015 

8 353000006 นาย จินตศักดิ์ เฉียบแหลม ดนตรีสากล  และ เลขประจําตัว 684200061

9 353000013 นาย วรวุฒิ ครามทอง ดนตรีสากล ถึง 684200100

10 493000001 น.ส. นพมาส นิจจันทรพันศรี ดนตรีสากล หองสอบที่  50

11 683000003 นาย อภิวัฒน ทอชุม ดนตรีสากล สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

12 683000006 นาย เทพทัต ทับทอง ดนตรีสากล ถนนเทพกระษัตรี

13 593200046 นางสาว จีรนันท ทองนอย นาฏศิลป ตําบลตลาดใหญ

14 173500192 นาย สุธินันท สามี อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป อําเภอเมือง

15 683500088 นาย นนทนันท คงชวย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป จังหวัดภูเก็ต  

16 294000004 นาย พิพัฒนพงศ โตะหมอ วิศวกรรมโยธา อาคาร 4

17 584100015 นางสาว พัชราภรณ ปานแกว ชางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ชั้น   3     หอง 436

18 684200061 นางสาว อรตี แกวรุงเรือง ศิลปะ/ศิลปศึกษา

19 684200083 นาย ธนวัฒน ปญญโชติกุล ศิลปะ/ศิลปศึกษา -

20 684200100 นาย ทรงวุฒิ รักษาสรณ ศิลปะ/ศิลปศึกษา -

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 014600011 วาที่ ร.ต. ประพันธ ปานเตง คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 014600011 

2 014600029 นาย เจษฎา จันทรทิพย คอมพิวเตอร ถึง 684600148

3 014600062 นางสาว วิจิตรา วิชิตบุตร คอมพิวเตอร หองสอบที่ 51

4 014600064 วาที่รอยตรี สุวิทย สหะกิจ คอมพิวเตอร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 014600141 นางสาว วิชภา สีชุม คอมพิวเตอร ถนนเทพกระษัตรี

6 014600155 นางสาว อุทัยวรรณ จันทรเพ็ญ คอมพิวเตอร ตําบลตลาดใหญ

7 024600205 นางสาว ชุตินันต จําปาศิลป คอมพิวเตอร อําเภอเมือง

8 124600080 นางสาว จีรนุช สวางโสดา คอมพิวเตอร จังหวัดภูเก็ต  

9 124600104 นางสาว สุพัตรา เจริญศรี คอมพิวเตอร อาคาร 1

10 174600432 นาย ธีรวัฒน วงศแกว คอมพิวเตอร ชั้น    3    หอง 134

11 254600108 นาย ฎีลวาณร นิเฮง คอมพิวเตอร

12 354600027 นาย รัชพล ทองถม คอมพิวเตอร

13 354600034 นางสาว ณัฐธดิา โสยดี คอมพิวเตอร

14 354600035 นาย ทัชชกร เทพพิทักษ คอมพิวเตอร

15 464600176 นาย ณัฐพล แกนนาคํา คอมพิวเตอร

16 584600039 นางสาว ขวัญนภา เพชรวารี คอมพิวเตอร

17 584600121 วาที่รอยตรีหญิง ภัทรา เสนากัสป คอมพิวเตอร

18 594600025 นางสาว อุทัยวรรณ ผานพินิจ คอมพิวเตอร

19 684600093 นางสาว ชยานันท ตาเยะ คอมพิวเตอร

20 684600148 นางสาว จันจิรา มีแกว คอมพิวเตอร

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 684600229 นางสาว สุวภัทร จังกินา คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 684600229

2 684600279 นางสาว ฐิติยา ศรีชาย คอมพิวเตอร ถึง 684600450

3 684600315 นาง ศิรินทรา เสือพิทักษ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 015100016,

4 684600367 นางสาว อาภรณพรรณ เพ็งแกว คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 015400004, 

5 684600392 นางสาว ชนมนิภา เนียมทรง คอมพิวเตอร ถึง 155400002

6 684600419 นางสาว เวณิกา สงวนไถ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 285600152 

7 684600434 นางสาว หฤทัย เกื้อวงษ คอมพิวเตอร ถึง

8 684600447 นางสาว หัชกช อมตพันธุ คอมพิวเตอร เลขประจําตัวสอบ 495600005

9 684600450 นางสาว พัชรสติา บัวแกว คอมพิวเตอร หองสอบที่ 52 

10 015100016 นาย สําเริง ปานรักษ เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

11 015400004 นางสาว ธวรรณญรัษฐ กิจศิลป คหกรรม/คหกรรมศาสตร ถนนเทพกระษัตรี

12 015400007 นางสาว สุนิตา มีดวง คหกรรม/คหกรรมศาสตร ตําบลตลาดใหญ

13 015400010 นางสาว จุรีรัตน คงศิริ คหกรรม/คหกรรมศาสตร อําเภอเมือง

14 015400015 นาง รุงฤดี จันสุกสี คหกรรม/คหกรรมศาสตร จังหวัดภูเก็ต  

15 155400002 นาง ปทมา แกวละเอียด คหกรรม/คหกรรมศาสตร อาคาร 1

16 285600152 นางสาว พิศประภา เสาศิริ การประถมศึกษา ช้ัน   3     หอง 135 

17 495600005 น.ส. ปนัดดา สุวรรณลิขสิทธิ์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 015700052 นาง ไรฮาณ จิตรเที่ยง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา เลขประจําตัวสอบ 015700052

2 015700057 นางสาว สลิลทิพย สหกิจ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถึง 225700034

3 015700064 นางสาว รุยานี หลงจิ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา หองสอบที่  53

4 015700065 นางสาว ปนัดดา วาหะรักษ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

5 015700157 นางสาว จุฑารัตน สุขวิทย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ถนนเทพกระษัตรี

6 015700158 นางสาว สมใจ ฮายีจูด ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ตําบลตลาดใหญ

7 015700159 นางสาว สุกัญญา ชูออน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อําเภอเมือง

8 095700380 นางสาว กานตธดิา ทองชวย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา จังหวัดภูเก็ต  

9 155700048 นางสาว นงลักษณ พลศรี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา อาคาร 1

10 155700050 นางสาว รัชนี ฉิมเรือง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น  3      หอง 136

11 155700066 นางสาว อินทุกาญจน สังขทอง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

12 155700082 นางสาว สุวนันท พรมเพ็ชร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

13 155700129 นางสาว สุมาลี หมิ่นหลัง ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 155700153 นางสาว ฐานิดา เรืองภริมย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 155700158 นางสาว สุนิษา เขตตะเคียน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 155700171 นางสาว สะกีนะฮ จงศิริ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 195700229 นางสาว จิรารัตน เอ่ียมสุพรรณ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 215700790 นางสาว ธนพร ประดาอินทร ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 225700008 นางสาว พัชรีวรรณ ศรีสม ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

20 225700034 นางสาว นิมมานรดี อักษรไทย ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 225700060 นางสาว ปนัดดา จินดากาญจน ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 225700060

2 225700109 นางสาว กัญญาณัฐ ถิ่นพังงา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถึง 685700385

3 225700111 นางสาว ปณิดา สินโทวงค ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา และ

4 225700263 นางสาว อรปวีณา กรีชาฤทธิ์ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา เลขประจําตัวสอบ 595900007

5 325700218 นางสาว รอฮานา สุเร็ง ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา หองสอบที่  54

6 325700313 นางสาว วลัยพร เลี่ยมสุวรรณ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 355700064 นางสาว จุติพร ตาลกุล ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ถนนเทพกระษัตรี

8 475700024 นาย อุสมาน เจะเลาะ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา ตําบลตลาดใหญ

9 475700171 นางสาว นาดียะ มานิ๊ ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อําเภอเมือง

10 595700004 นางสาว อลิชา อุรามา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

11 595700091 นางสาว ปทมา กูแดหวา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวยั/อนุบาลศึกษา อาคาร 1

12 685700066 นางสาว สุภาภร หงอสกุล ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา ชั้น   3     หอง 137

13 685700230 นางสาว กัญญา ประศรี ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

14 685700289 นางสาว อรขนิษฐา พรอมประเสริฐ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

15 685700296 นางสาว ปวีณา มีชู ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

16 685700304 นางสาว กัลทนาวัลย นามเสน ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

17 685700328 นางสาว รินรดา สุขแกว ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

18 685700385 นางสาว รพีพร บุญชนะ ปฐมวัย/การศกึษาปฐมวัย/อนุบาลศกึษา

19 595900007 นางสาว อัญชลี มูสกิะเจริญ บรรณารักษ

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ



บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2564

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565)    

กลุมวิชา หรือทาง

หรือสาขาวิชาเอก

1 306000003 นางสาว เบญจวรรณ พนภัย การเงิน/การบัญชี เลขประจําตัวสอบ 306000003

2 786000058 นางสาว จาริษา ชูยัง การเงิน/การบัญชี ถึง 786000150 , 

3 786000150 นางสาว นลิน ลืองิ การเงิน/การบัญชี เลขประจําตัวสอบ 126300011

4 126300011 นางสาว จิราภรณ จันเจือ ธุรกิจศึกษา ถึง 506300045 , 

5 506300045 นางสาว เหมือนฝน ชุมชอบ ธุรกิจศึกษา เลขประจําตัวสอบ 016600001

6 016600001 นาง เรวดี มาหะมะ โสตทัศนศึกษา ถึง 016600019 ,

7 016600006 นาง วรรณา ถิ่นเขาตอ โสตทัศนศึกษา เลขประจําตัวสอบ  786800043

8 016600019 นางสาว วิภารัตน รอดสุด โสตทัศนศึกษา ถึง  786800193, 

9 786800043 นางสาว ฟจญรี ลิมาน การศึกษาพิเศษ เลขประจําตัวสอบ  787400135

10 786800192 นางสาว ฐาปณัฏฐ นาคเล็ก การศึกษาพิเศษ ถึง 787400874 และ 

11 786800193 นางสาว สุไรดา เหมโคกนอย การศึกษาพิเศษ เลขประจําตัวสอบ 597700060

12 787400135 นางสาว ณิชกานต สมบูรณ เเพทยแผนไทย ถึง  597700275

13 787400405 นางสาว ขวัญชนก เหมียดนอก เเพทยแผนไทย หองสอบที่ 55

14 787400746 นาย วีลฎาณร นิเฮง เเพทยแผนไทย สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

15 787400807 นางสาว หัทยา วงศสวัสดิ์ เเพทยแผนไทย ถนนเทพกระษัตรี

16 787400874 นางสาว ณิชกานต สขุจรุง เเพทยแผนไทย ตําบลตลาดใหญ

17 597700060 นางสาว อามีนะ สานิง อิสลามศึกษา อําเภอเมือง

18 597700273 นาย สมชาย สําเภา อิสลามศึกษา จังหวัดภูเก็ต  

19 597700275 นางสาว ฟาตีมะห หามะ อิสลามศึกษา อาคาร 1 ชั้น    4    หอง 143  

ที่ เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สนามสอบ


