
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
            เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 

........................................................................... 

                    ตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครผูู้สอน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 
7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2  
                    บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกรายแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2              
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

วัน /เวลา วิชาทีส่อบ 
คะแนนเต็ม 

๑5๐ คะแนน 
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
   
 เวลา 10.30 – 11.30 น. 
   

  
 
   
  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

 ภาค ก   ความรู้ ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน) 
  
ภาค ข   ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง 
           (ข้อเขียน)   
             - ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัวชิาการศกึษา 
             - ความรู้ความสามารถเกีย่วกับกลุ่มวชิาหรือ 
                     ทาง หรือสาขาวชิาเอก  
  
ภาค ค   ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
            (สัมภาษณ์) 
 

 

50 คะแนน 
 

50 คะแนน 
 
 
 
 
 

50 คะแนน 

 
 
 

 
                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร ภายในวันที ่29 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ          
ทางเว็บไซต์ www.saraburi2.go.th 

                    ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565                                                               
 
 
 

                    (นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
 
 
 



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ห้องสอบท่ี 1

1 001 นางสาวจันทภา สมมูล โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2 002 นายปวีณ์กร รังผ้ึง หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3 003 นางสาวสายใจ เรียงไร เลขประจ ำตัวสอบ 001 - 020

4 004 นางสาวมินทร์ชนก พ าขุนทด

5 005 นางสาวภัทรนันฐ์ วันคง

6 006 นายกิตติวัชร บุบผา

7 007 นางสาวพิมพ์ประภา สังข์พราหมณ์

8 008 นางสาวนิรชา ฉิมบรรเทิง 

9 009 นางสาวศศิธร สุขเอิบ

10 010 นางสาวสุพิชญา ชัยภูมิผล

11 011 นางสาวจีระนันท์ อุสาหพันธ์

12 012 นางสาววาสนา ธนารักษ์

13 013 นางสาวกาญจนา บ ารุงจิตต์

14 014 นางสาวชุติมา ช้างทอง

15 015 นางรมย์รวินทร์ เลิศพรม

16 016 นางสาวกัณภิรมณ์ แสงทอง

17 017 นายวิโรจน์ รอดนิล

18 018 นางสาวนิพัทธา โลไธสง

19 019 นางสาวอัญญากานท์ นาคศิริ

20 020 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรักษ์

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี  16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชำเอกวิทยำศำสตร์ ห้องสอบท่ี 2

1 001 นางสาวอรุณกมล วงษ์เอนก โรงเรียนอนุบำลทับกวำง
2 002 นางสาวมนพิชา สุกกระจ่าง หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3 003 นายเดชาวัจน์ พ าขุนทด เลขประจ ำตัวสอบ 001 - 020
4 004 นางสาวพัชรพร สุขขี

5 005 นางสาวเบญจรัตน์ บัวอ่อน

6 006 นางสาวฐิตินันท์ ครุธาโรจน์

7 007 นางสาวรัตติยา ม่วงโมด

8 008 นางสาวจิราภร มังกรณ์

9 009 นางสาวภิญญตา เชิดชม

10 010 นางสาวเกษณีย์ กิจการ

11 011 นางสาวอริญรดา เดชสุทธ์ิ

12 012 นางสาวโสภา หวาดจังหรีด

13 013 นางสาวศิริวิภา ยอดไฟอินทร์

14 014 นางสาวหทัยทิพย์ วงษ์ปาน

15 015 นางสาวอุษา รังสะพรม

16 016 นางสาวมิราวดี น่ิมนวล

17 017 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เกิด

18 018 นางสาวโชติกา เก้ียวสูงเนิน

19 019 นางสาวลดาวัลย์ แสงมา

20 020 นายสาธิต จันทร์หอมกุล

2
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชำเอกวิทยำศำสตร์ ห้องสอบท่ี 3

1 021 นางสาวภาวิณี งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2 022 นางสาวมลทิวา ศิริไพศาล หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3 023 นางสาวแสงแข หม่ืนสกดดี เลขประจ ำตัวสอบ 021 - 036

4 024 นางสาวอมลวรรณ ทองอ่อน

5 025 นางสาวนริศรา ธุสาวัน

6 026 นายธราธร ศรีพรมมาตร์

7 027 นางสาวมงกชกร ทิพย์วรรณ

8 028 นายชาญชัย สังค า

9 029 นางสาวธนพร จันทราษี

10 030 นางสาวตรีรัตน์ ทองเปลว

11 031 นางสาวสุพิชญา แสนเทพ

12 032 นางสาวณันฑิวา ชูช่ืนกล่ิน

13 033 นางสาวปวีณา พานิชย์

14 034 นางสาวจิรนันท์ ปราบนอก

15 035 นายเกียรติศักด์ิ รัตนภักดี

16 036 นางสาวปาริชาติ ค ามูลพงษ์

3
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชำเอกคอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 4

1 001 นางวรัญญา ทรัพย์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2 002 นางสาวณัฏฐพัชร์ ช่ืนภิรมย์ หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3 003 นายภัทรพงศ์ บุญธรรม เลขประจ ำตัวสอบ 001 - 020

4 004 นายพนา สาระยาม

5 005 นายณัฐพล เสรัมย์

6 006 นายอนุรักษ์ โมบขุนทด

7 007 นายนภาดล นพธัญญะ

8 008 นางสาวลดาวัลย์ หนูฉิม

9 009 นางสาวกรรณิกาณ์ สีหาราช

10 010 นางสาวปวีณ์กร บุญเลิศ

11 011 นางสาวอุษณี พืชทองหลาง

12 012 นางสาวฐาปนี มันสาบุญ

13 013 นายอนุวัฒน์ ก าจัด

14 014 นายทิวากร หาคูณ

15 015 นายปิยะพงษ์ นนทิ

16 016 นายเอกฉัตร สัมมาพล

17 017 นางสาววรรณา จันทร์สิงห์

18 018 นางสาวอรฤณภร เม่นน้อย

19 019 นางสาวรจนา พงษ์พรรณา

20 020 นายกฤษณะ สาลีผล

4
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชำเอกคอมพิวเตอร์ ห้องสอบท่ี 5

1 021 นายเกษมศักด์ิ ขวัญหวัน โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2 022 นางสาวทอฝัน เชิดทอง หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3 023 นายณัฐวัตร เครือคูณ เลขประจ ำตัวสอบ 021 - 040

4 024 นางสาวสิดาพร กล่ินจันทร์

5 025 นางสาวกันยากร เงินงอก

6 026 นางสาวพัชรภรณ์ สังฆบุตร

7 027 นางสาวทักษิณา วงษ์เขียว

8 028 นางสาวภัทราวดี วงศ์พิมพ์

9 029 นางสาวธิติมา รอดซุง

10 030 นายธีระพล ปองไป

11 031 นางสาวปภัสวดี ทวินันท์

12 032 นางสาวณัฐรินีย์ บุณยากร

13 033 นางสาวสุวรรณา เผือกเล็ก

14 034 นายณัฐสิทธ์ิ ภูฆัง

15 035 นางสาวจุฑาทิพย์ ต้ันภูมี

16 036 นางสาววิริยา ไพรสณฑ์

17 037 นางสาวศุภรดา ละม่อมสาย

18 038 นางทวีทรัพย์ พรมอ่อน

19 039 นายอรรณพ ศิลา

20 040 นายพัชรภูมิ อรรคพันธ์ุ

5
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชำเอกภำษำอังกฤษ ห้องสอบท่ี 6

1 001 ว่าท่ี ร.ต.หญิง หทัยรัตน์ มณีศิริ โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2 002 นางสาวชุติมา มาลัย หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3 003 นางสาวฐิติรัตน์ แสนทวีสุข เลขประจ ำตัวสอบ 001 - 019

4 004 นางสาวหทัยรัตน์ สิงหฬ

5 005 นายธัญพิสิษฐ์ เท่ียงเจริญ

6 006 นางสาวศิริพร ขอนแก่น

7 007 นางสาวรฌา อยู่ปานกลาง

8 008 นางสาวสุภาพร บุญเท่ียงตรง

9 009 นายศนันณ์ธฉัตร บุญประเสริฐ

10 010 นายนวมินทร์ เหงขุนทด

11 011 นางสาววิภาดา แสนทวีสุข

12 012 นางสาวดลยา เพ็งคล้าย

13 013 นางสาวพรทิพย์ จอดนอก

14 014 นางสาวสุพัตรา เกรัมย์

15 015 จ.ส.ต.หญิง นันทิกานต์ วังสระ

16 016 นางสาวเจนจิรา แสนบุญ

17 017 นางสาวพชระ เหล่าดี

18 018 นางสาวธนวัน วิชาจารย์

19 019 นางสาวปริมวดี เปล่งปล้ืม

6
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล สนำมสอบ
วิชำเอกปฐมวัย ห้องสอบท่ี 7

1 001 นางสาวเกษราภรณ์ นิลกล่ า โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2 002 นางสาวพรสวรรค์ โสดา หมู่ 9 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3 003 นางสาวปรารถนา ขอพลอยกลาง เลขประจ ำตัวสอบ 001 - 012

4 004 นางสาวณภัค ธรรมกิจ

5 005 นางสาวนพัชกร เทพดารักษ์

6 006 นางสาววนิดา นันท์เกษม

7 007 นางสาวมนัสกร เฉลยทัศน์

8 008 นางสาวกาญจนา เทียนศิริ

9 009 นางสาวสุภาพร กระทอง

10 010 นางสาวพัณณ์นิกา เอ่ียมเพ็ชร์

11 011 นางสาวอรอนงค์ น่วมเขียน

12 012 นางสาววิภาดา พ่ึงรูป

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

13 041 นางสาวธีรพร ล้ิมวัฒนพงศ์ เลขประจ ำตัวสอบ 041 - 045

14 042 นายธีรพัฒน์ พุทธวงษ์

15 043 นางจรรยา สมบรม

16 044 นางสาวชลิดา ศรีพรม

17 045 นางชญาน์นันท์ ลาลด

วิชาเอกคณิตศาสตร์

18 021 นายวราวุฒิ ป้อมรอด เลขประจ ำตัวสอบ 021 - 023

19 022 นางสาวนาฎตยา กันทอง
20 023 นางสาวดวงธนพร หล้าศักด์ิ

7
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565)


