
No บัตรประชาชน ช่ือ-นามสกลุ โทร ต าแหน่ง สถานศึกษา จงัหวดั ห้องสอบ
1  1849900131968 นางสาวกฤติกา พิมพล์อย  0801218024 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม พทัลุง
2  1209701862445 นายกฤษณพร พุ่มนุ่ม  0990526196 ครูผูช่้วย วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3  1809900497156 นางสาวกาญจนา วฒันแผลง  0944986639 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพกนัตงั ตรัง
4  1939900346939 นางสาวขวญัชนก อ่อนแกว้  0918710584 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
5  3930700113653 นายค ารณ ทองดีเพง็  0813969529 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
6  1809900767277 นางสาวจุฑามาศ พรหมลาด  0961061964 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพกนัตงั ตรัง
7  1800400192927 นางสาวจุฑารัตน ์หิรัญวฒันสุข  0949639163 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
8  1500900071463 นางสาวชญานนัท ์อินตะ๊โม  0813860248 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง พทัลุง
9  1930500225133 นางสาวชฎากรณ์ ชยัฤทธ์ิ  0936175352 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม พทัลุง

10  1969800076361 นางสาวชลธิชา ทองสง  0945642251 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
11  1939900233701 นางสาวชลธิดา ฤทธิเรือง  0895008444 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
12  1920400116316 นายชยัวฒัน ์ไชยโห  0848430321 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
13  1609900177820 นายฐาปน นอ้ยพลู  0619784680 ครูผูช่้วย วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
14  1909800762027 นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ  0896545243 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพปะเหลียน ตรัง
15  1809900639929 นางสาวณฐันรี ฐานะกาญจน์  0918478367 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
16  3102200522847 นางณฐันนัท ์รัญจวน  0922579973 ครูผูช่้วย วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
17  1909800800298 นายณฐัศรันย ์นวลศิลป์  0843960114 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
18  1939900313046 นางสาวธนพร อนุมณี  0887838717 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
19  1929900289528 นายธญัพิสิษฐ ์แกว้อมัพร  0652066775 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพตรัง ตรัง
20  1801400094101 นายธีรวธุ ผิวจิตร  0849172105 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

รายช่ือผูเ้ขา้สอบ   652202006  :   เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ต  าแหน่งครูผูช่้วย
วนัท่ี 24 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 น. ณ วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง

รายงาน ณ วนัท่ี 20 ก.ย. 2565 05:52:40

หอ้ง 
อินเตอร์เน็ต 

ชั้น 1
 อาคารราช
พฤกษ ์

วิทยาลยัเทคนิค
พทัลุง

ใหผู้เ้ขา้สอบ เขา้หอ้งสอบเวลา 08.30 น 
หอ้งสอบท่ี 1 ล าดบัท่ี 1 -20   ใชห้อ้งสอบ  อินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง  

ครูผูดู้แลระบบหอ้งสอบ 
ครูพริาพร  สุขวนิช 

โทรศพัท ์: 088  791 2418 



No บัตรประชาชน ช่ือ-นามสกลุ โทร ต าแหน่ง สถานศึกษา จงัหวดั ห้องสอบ

21  1779900109149 นางสาวนภาพร สุทธา  0889244282 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ พทัลุง
22  1909802257931 นางสาวนสัรียา หลีมานนั  0824285853 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ พทัลุง
23  1929900463790 นางสาวบุณยานุช พราหมเอียด  0628947925 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24  1800100105069 นางสาวปฏิมา บุญลอ้ม  0635823824 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
25  1909700039099 นางสาวปริยากร ไชยชาญยทุธ์  0980733488 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพกนัตงั ตรัง
26  1560100277571 นางสาวปิยนาถ นนัตาลิต  087-5469277 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
27  1800800231270 นางสาวปิยรัตน ์รอดแกว้  0887512520 ครูผูช่้วย วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
28  1900700023861 นางสาวผกามาศ จนัทวงศ์  0802139404 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ตรัง
29  1521300043222 นางสาวพิมพิกา ยอดดี  0850328500 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคตรัง ตรัง
30  1309900568317 นางสาวพิรนนัท ์วรรณค า  0981980929 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพตรัง ตรัง
31  1969900182111 นางสาวพีรดา พรหมยก  0659365252 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพกนัตงั ตรัง
32  1749900469510 นายพีรพฒัน ์แกว้พร้ิง  0949242923 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
33  1800300048263 นายพีระชยั ชยัเลก็  0954494641 ครูผูช่้วย วิทยาลยัสารพดัช่างพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
34  1809900584156 นางสาวภทัรกนัย ์วงษนุ์รักษ์  0842692697 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
35  1939900243561 นายภานุกร อ่อนประสงค์  0872940124 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพกนัตงั ตรัง
36  3920600024802 นางสาวมณฑา ยีห่าญ  0937922160 ครูผูช่้วย วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
37  1959900428340 นางสาวยามีละห์ ปะนงั  0951134262 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคตรัง ตรัง
38  1869900231334 นางสาวลกัขณา ค  าระหงษ์  0959608584 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
39  1909800653708 นายวรพงษ ์คณะแนม  0832808456 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพปะเหลียน ตรัง
40  1930400060019 นางสาววรรณนิสา บุญแกว้  0810972157 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพปะเหลียน ตรัง

รายช่ือผูเ้ขา้สอบ   652202006  :   เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ต  าแหน่งครูผูช่้วย
วนัท่ี 24 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 น. ณ วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง

รายงาน ณ วนัท่ี 20 ก.ย. 2565 05:52:40
ใหผู้เ้ขา้สอบ เขา้หอ้งสอบเวลา 08.30 น 

หอ้งสอบท่ี  2  ล าดบัท่ี  21 -40   ใชห้อ้งสอบ  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 6  ชั้น 3  อาคารราชพฤกษ   วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง  

หอ้ง 
ปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 6 
ชั้น 3
 อาคาร

ราชพฤกษ ์
วิทยาลยัเทคนิค

พทัลุง

ครูผูดู้แลระบบหอ้งสอบ 
ครูศรีวรรณ  ชูมี  

โทรศพัท ์: 089  837 2752 



No บัตรประชาชน ช่ือ-นามสกลุ โทร ต าแหน่ง สถานศึกษา จงัหวดั ห้องสอบ
41  1959900389581 นางสาววรรณพร รัตนะ  089-7383279 ครูผูช่้วย วิทยาลยัสารพดัช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
42  1809900743696 นายวิศวชิต หนุมาศ  0955531733 ครูผูช่้วย วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
43  1909900410823 นายวีรเดช มณีพงศ์  0945791500 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
44  1930500212783 นางสาวศสิกาญจน ์ปานแกว้  0954409765 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
45  1819900195893 นางสาวศิริวรรณ เจียรศิริ  0954192321 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง พทัลุง
46  1869900258119 นายศภุโชค กลุมลิวลัย์  0958873975 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
47  3160300096961 นายสมชาย อน้วงษ์  0817942689 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพควนขนุน พทัลุง
48  3959900231208 นายสุเมธ เมืองจนัทร์  0870419859 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ พทัลุง
49  3800400900936 นายอติรัตน ์เพชรฤทธ์ิ  0622284684 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
50  1809900648219 นางสาวอนญัญา ทองขาว  0831751059 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51  1930500221995 นายอนุวชั นุ่นด า  0650597718 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
52  1800100199683 นายอภิพงศ ์ช้ินประกอบเกิด  0647248333 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช
53  3920400174509 นางสาวอรษา สองนา  0889783016 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด ตรัง
54  1430800068763 นายอคัรเดช สุริยะ  0916911216 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์
55  3801200385583 นางสาวอมัพลิกา นุ่นสงัข์  0949905541 ครูผูช่้วย วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
56  1809900797931 นางสาวอศัจรีย ์โมราศิลป์  0935783814 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
57  3800100112754 นายเดชา ส าเภาทอง  0865952526 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
58  1900900024721 นางเพญ็จิรา ธรรมใจ  0873938353 ครูผูช่้วย วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง พทัลุง
59  1809900047118 นายเอกราช สินภิบาล  0866905851 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
60  1919900234600 นางสาวโซฟียา เหมรา  0935794610 ครูผูช่้วย วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

หอ้ง 
ปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 
1641
ชั้น 4
 อาคาร

16
วิทยาลยัเทคนิค

พทัลุง

รายช่ือผูเ้ขา้สอบ   652202006  :   เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ต  าแหน่งครูผูช่้วย
วนัท่ี 24 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 น. ณ วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง

รายงาน ณ วนัท่ี 20 ก.ย. 2565 05:52:40
ใหผู้เ้ขา้สอบ เขา้หอ้งสอบเวลา  08.30 น 

หอ้งสอบท่ี  3  ล าดบัท่ี  41 -60   ใชห้อ้งสอบ  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1641  ชั้น 4  อาคาร 16   วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง  

ครูผูดู้แลระบบหอ้งสอบ 
ครูอรรถสิทธ์ิ  เดชสงค ์ 

โทรศพัท ์: 089  982  3832 








