
ล ำดับ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 การเงินและการบัญชี 194800001 นางสาว จุฑาทิพย์ ประพาน
2 การเงินและการบัญชี 194800002 นางสาว ดวงพร ป่ินตุรงค์
3 การเงินและการบัญชี 194800003 นางสาว รุจิลดา ส่งศรีแสน
4 การเงินและการบัญชี 194800004 นาย ชญานนท์ บนแท่นทิพย์
5 การเงินและการบัญชี 194800005 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองสวัสด์ิ
6 การเงินและการบัญชี 194800006 นางสาว ปิยนุช วิเศษศรี
7 การเงินและการบัญชี 194800007 นางสาว กนิษฐา ภูสมศรี
8 การเงินและการบัญชี 194800008 นางสาว ศมณพร พงษ์ศรี
9 การเงินและการบัญชี 194800009 นางสาว วารีรัตน์ อ่อนสิงห์
10 การเงินและการบัญชี 194800010 นางสาว นิตยา พรรณภักดี
11 การเงินและการบัญชี 194800011 นางสาว กาญจน์ริศา เจริญศิริธ ารงค์
12 การเงินและการบัญชี 194800012 นางสาว สุมาลี พยอมพันธ์ุ
13 การเงินและการบัญชี 194800013 นางสาว ณัฐธิดา วงษ์ดี
14 การเงินและการบัญชี 194800014 นางสาว วันทนีย์ ทรัพย์อยู่
15 การเงินและการบัญชี 194800015 นาย ปฐมพร อยู่ไทย
16 การเงินและการบัญชี 194800016 นาง ฉัตรลดา สัพโส
17 การเงินและการบัญชี 194800017 นางสาว ศิริถาพร ส าแดงเดช
18 การเงินและการบัญชี 194800018 นางสาว จารุนันท์ โสข า
19 การเงินและการบัญชี 194800019 นางสาว ประภาศรี ศรีดารา
20 การเงินและการบัญชี 194800020 นางสาว สุพัตรา จันทวงษา
21 การเงินและการบัญชี 194800021 นางสาว สงกรานต์ สมทิพย์
22 การเงินและการบัญชี 194800022 นางสาว กมลวรรณ ตรีช้ัน
23 การเงินและการบัญชี 194800023 นางสาว ณฐอร อ้วนล  า
24 การเงินและการบัญชี 194800024 นางสาว ศุภมาส บุญศรีวงษ์
25 การเงินและการบัญชี 194800025 นางสาว รุ่งอรุณ จงแสง
26 การเงินและการบัญชี 194800026 นางสาว ปัทมา เล็กยินดี
27 การเงินและการบัญชี 194800027 นาย สุรแสง รุ่งสกุล
28 การเงินและการบัญชี 194800028 นางสาว สายพิณ โพธิรังษี
29 การเงินและการบัญชี 194800029 นางสาว แสงอุษา ศรีรังสรรค์
30 การเงินและการบัญชี 194800030 นาง สมหมาย ท้วมพ่วง
31 การเงินและการบัญชี 194800031 นางสาว อภิญญา ลอค า
32 การเงินและการบัญชี 194800032 นาง อรวรรณ์ เลิศแสง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2563)

สนำมสอบ ท่ี 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย
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33 การเงินและการบัญชี 194800033 นางสาว อัมรา นันท์โภคินวงษ์
34 การเงินและการบัญชี 194800034 นางสาว ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง
35 การเงินและการบัญชี 194800035 นางสาว ปิยรัตน์ ปัญจภักดี
36 การเงินและการบัญชี 194800036 นางสาว ณัฐพัชร์ สิทธิพันธ์
37 การเงินและการบัญชี 194800037 นางสาว กรทิพย์ ล าใยสิริ
38 การเงินและการบัญชี 194800038 นางสาว จีราภา ชิววัฒน์
39 การเงินและการบัญชี 194800039 นาง พรพรรณ จันทร์งาม
40 การเงินและการบัญชี 194800040 นางสาว นิภาพร แสงประทุม
41 การเงินและการบัญชี 194800041 นางสาว ประภาวรินทร์ หน่อแก้ว
42 การเงินและการบัญชี 194800042 นางสาว ภาวิศุกธ์ิ ภู่ภักดี
43 การเงินและการบัญชี 194800043 นางสาว ธิดาวรรณ นิพันธกุศล
44 การเงินและการบัญชี 194800044 นางสาว นันทิดา ทรงพระ
45 การเงินและการบัญชี 194800045 นางสาว สุภาพร พันธ์แจ่ม
46 การเงินและการบัญชี 194800046 นางสาว ปรียาภรณ์ เศรษฐมาก
47 การเงินและการบัญชี 194800047 นางสาว นันท์ธิดา ท้าวลา
48 การเงินและการบัญชี 194800048 นางสาว ทิพย์วาที วรรณพงศ์
49 การเงินและการบัญชี 194800049 นางสาว นพรัตน์ อรุณสุวรรณ
50 การเงินและการบัญชี 194800050 นางสาว สโรชา ยอดแคล้ว
51 การเงินและการบัญชี 194800051 นางสาว วิราวรรณ เหลาฤทธ์ิ
52 การเงินและการบัญชี 194800052 นางสาว พรนภา ใจเที ยงแท้
53 การเงินและการบัญชี 194800053 นางสาว สุดารัตน์ ใจซื อ
54 การเงินและการบัญชี 194800054 นางสาว จีรภา ชาญสูงเนิน
55 การเงินและการบัญชี 194800055 นางสาว รัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
56 การเงินและการบัญชี 194800056 นาง กชพร ดุษฎีสุนทรสกุล
57 การเงินและการบัญชี 194800057 นางสาว นิภาวรรณ ข าสา
58 การเงินและการบัญชี 194800058 นางสาว จีรวรรณ ตรีไพบูลย์
59 การเงินและการบัญชี 194800059 นางสาว สุพัตรา แสงสันเทียะ
60 การเงินและการบัญชี 194800060 นางสาว ลักษณ์ กาทอง
61 การเงินและการบัญชี 194800061 นางสาว ชุลีพร สัตบุศย์
62 การเงินและการบัญชี 194800062 นางสาว พิมลมาส หงษ์นิมิตร
63 การเงินและการบัญชี 194800063 นางสาว กชกร กุลเมือง
64 การเงินและการบัญชี 194800064 นางสาว จันทรจิรา สอดสี
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65 การเงินและการบัญชี 194800065 นางสาว ทัศษณีย์ เกลียวสัมพันธ์ใจ
66 การเงินและการบัญชี 194800066 นางสาว ประกายกูล เภารัตน์
67 การเงินและการบัญชี 194800067 นางสาว กนกวรรณ แอ่นศรี
68 การเงินและการบัญชี 194800068 นางสาว อมรรัตน์ เอ้ียงเจียม
69 การเงินและการบัญชี 194800069 นาง จิดาภา ช้างเพชร
70 การเงินและการบัญชี 194800070 นางสาว ณัฏฐยา สมถวิล
71 การเงินและการบัญชี 194800071 นางสาว ชมพู่ ค าเก้ียง
72 การเงินและการบัญชี 194800072 นางสาว จินดารัตน์ สุพรรณชาติ
73 การเงินและการบัญชี 194800073 นางสาว ศิริมา สาวน้อย
74 การเงินและการบัญชี 194800074 นางสาว โสภา กิจอารีวรรณ
75 การเงินและการบัญชี 194800075 นาย นวพล ศิลาแรง
76 การเงินและการบัญชี 194800076 นางสาว สุธิดา วาดเขียน
77 การเงินและการบัญชี 194800077 นางสาว ณิชชดา จันทรา
78 การเงินและการบัญชี 194800078 นางสาว นาตยา ดีรักษา
79 การเงินและการบัญชี 194800079 นาย อิศรพงศ์ ชนะเจริญกุล
80 การเงินและการบัญชี 194800080 นางสาว กิติรญาดา ค าภักดี
81 การเงินและการบัญชี 194800081 นางสาว วรานุช บุญมา
82 การเงินและการบัญชี 194800082 นางสาว ปัทมา ค ายอด
83 การเงินและการบัญชี 194800083 นาย กิตติภัทร จิตไธสง
84 การเงินและการบัญชี 194800084 นางสาว จิรปรียา นิลกลัด
85 การเงินและการบัญชี 194800085 นางสาว แคทรียา เส็งเจริญ
86 การเงินและการบัญชี 194800086 นางสาว อมรรัตน์ อาสสุวรรณ
87 การเงินและการบัญชี 194800087 นางสาว สาริน ไกรนาค
88 การเงินและการบัญชี 194800088 นาง สุกัญญา พิมพ์สาลี
89 การเงินและการบัญชี 194800090 นางสาว อรณิชชา บ ารุงสุข
90 การเงินและการบัญชี 194800091 นางสาว กรกนกทรรศน์ เทพโยธี
91 การเงินและการบัญชี 194800092 นางสาว สุวินชา ไลไธสง
92 การเงินและการบัญชี 194800093 นางสาว สิริพรวดี สินคณาวงศ์
93 การเงินและการบัญชี 194800094 นางสาว อรภชา กฤชเอกศิลป์
94 การเงินและการบัญชี 194800095 นางสาว สุนิษา ภู่พยนต์
95 การเงินและการบัญชี 194800097 นางสาว วันเพ็ญ กลิ นเกล้ียง
96 การเงินและการบัญชี 194800098 นางสาว สุรัตน์ พวงภู่
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97 การเงินและการบัญชี 194800099 นางสาว ปัญญาพร คุ้มกัน
98 การเงินและการบัญชี 194800100 นางสาว กัณทิมา ตะเพียนทอง
99 การเงินและการบัญชี 194800101 นางสาว ปวรวรรณ หาญกร
100 การเงินและการบัญชี 194800102 นางสาว จันจิรา กรุดสุข
101 การเงินและการบัญชี 194800103 นางสาว กนกทิพย์ จอมค าสิงห์
102 การเงินและการบัญชี 194800104 นางสาว ศิโรรัตน์ ทนุศักด์ิ
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